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چکیده
کنش به زلزله در چارچوب مؤلفه های مهارت،  مدیریت خطر زلزله در مناطق روستایی، علم، فن و یا هنر شناسایی، تجزیه و تحلیل و وا
ابعاد فنی و  کاهش و یا حذف پیامدهای منفی و دستیابی به روند پایدار است. در بین مؤلفه های مذکور، مهارت در  گاهی و دانش برای  آ
از اهمیت اساسی برخوردار است. در این  از قابلیت ها و توانایی ها است،  که مشتمل بر مجموعه ای  بازتوانی  ارتباطی )تعاملی( و  حرفه ای، 
کوکران در سطح 29 روستا و مدیر  پژوهش وضعیت مهارت مدیریت زلزله ی 3947 خانوار روستایی شهرستان قزوین با استفاده از رابطه ی 
انتخاب روستاهای نمونه به روش خوشه ای و  گرفت.  قرار  بررسی  از سرپرستان خانوارها مورد  نفر  محلی )شورای اسالمی و دهیار( و 386 
انتخاب سرپرستان خانوارها به روش تصادفی سامان مند بوده است. به منظور تجزیه ی داده ها، از روش های آماری توصیفی، برای مقایسه ی 
و   F آزمون  و  نمونه ای،  T تک  و  توزیع دو جمله ای  آزمون  از  گروه ها  یا  بین طبقات  تفاوت های موجود  بودن  تبیین معنی دار  و  میانگین ها 
از آزمون تحلیل خوشه ای استفاده  از آزمون آماری پیرسون و برای رتبه بندی مهارت در سطح جامعه  برای تبیین همبستگی و تأثیرگذاری 
گرهای سطح و میزان  که مهارت در بعد مهارت ارتباطی در نما  شد. تحلیل مؤلفه ی مهارت در بین مدیران و سرپرستان خانوارها نشان داد 
گروهی با نهادهای مرتبط )داخلی و بیرونی(، توانایی همدلی و همدردی با افراد آسیب دیده در سطح مناسب و باالتر از حد متوسط  تعامل 
گویه ها به ویژه در زمینه هایی همچون نحوه ی پیوند مناسب  گرها و  گویه ها است اما میزان مهارت در بعد مهارت فنی و بازتوانی در اغلب نما
بین فونداسیون و دیوارهای ساختمان، فضای مناسب بین دیوارهای ساختمان، سردر مناسب، پاسخ گویی به نیازها در سطح پایین تری از 
گرها و  حد متوسط قرار دارد. همچنین تحلیل داده ها بیانگر ارتباط معنی دار مؤلفه ی مهارت و سطح تحصیالت و دانش بود. لذا تقویت نما
شاخص های مهارت مدیریت بحران زلزله به ویژه مهارت های فنی و بازتوانی در بین جامعه و مدیران محلی به منزله ی یک ضرورت اساسی 

پیشنهاد می گردد.
کلیدی: مدیریت بحران زلزله، مهارت مدیریت زلزله، مهارت ارتباطی، مهارت فنی، مهارت بازتوانی  واژه های 

Assessing the level of earthquake crisis 
management skills among local managers 
and rural households, Qazvin
Majid Parishan1

Abstract

The main aim of earthquake crisis management in rural areas is to prevent the occurrence, reduce its effects and control 
the consequences by combining different structural and non-structural approaches. In this regard, the component skill 

is very important. The present study has used both qualitative and quantitative methods to assess the level and condition of 
earthquake risk management skills among local managers and rural households in Qazvin.

The present research tried to investigate the status of earthquake skills among local managers and rural households in 
Qazvin. To collect the required data, 29 villages, 29 local and rural councils (Islamic councils of rural areas) and 386 

households’ supervisors, out of 2537 rural households, were selected.

The results of data analysis through the quantitative methods, especially SWOT method, revealed that skill in general 
and skill in specific (proper linkage between foundations and building walls, proper space between the walls of the 

building, proper hallway) and rehabilitation skills in the sample community were at a lower level than the average level. 
Data analysis also showed that there was a meaningful relationship of the component skill to the level of education and 
knowledge. In this regard, strengthening the earthquake risk management skill and increasing the variety of skills related to 
earthquake crisis management (communication, technical, etc.) among local managers are recommended as a fundamental 
necessity.
Key Words: Earthquake Crisis Management, Earthquake Skills, Tehnical Skill, Communicational Skill.

1. Assistant Professor, Department of Geography, Payame Noor University,Tehran, Iran, m_pari32@yahoo.com
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مقدمه
مروری بر پیشینه ی تاریخی مخاطرات طبیعی جهان، بیانگر 
کشور ایران همواره در معرض انواع مخاطرات  که  این واقعیت است 
به ویژه خطر زلزله بوده است. طبق آمارهای ارائه  شده، در طی یک 
کشور جهان  گذشته بیش از یک هزار زلزله ی مخرب در هفتاد  قرن 
ع پیوسته و خسارات جانی و مادی فراوانی نیز به بار آورده  به وقو
که از 153 زلزله ی  است. نکته ی قابل توجه در این میان این است 
ایران  به  مربوط  آن  درصد   17/6 افتاده  اتفاق  دنیا  در  که  مخربی 
از  ایران، بیش  زلزله در  بر اساس پهنه بندی خطر   .]1[ بوده است 
باال  بسیار  تا  متوسط  خطر  پهنه های  در  ایــران  مساحت  درصد   67

گرفته است )تصویر 1(. قرار 
بر اساس مطالعات زمین شناختی حدود 97 درصد از شهرها و 
ع زلزله هستند.  کشور ما در معرض خطرات ناشی از وقو روستاهای 
با توجه به آمارهای موجود در جدول 1 هر 10 سال یک بار، یک زلزله 
ع پیوسته و سالیانه  ایران به وقو کشور  با بزرگی تقریبًا 7 ریشتر در 

کنار  گوشه و  حدود 200 زلزله در مقیاس های چهار تا هفت ریشتر در 
خ می دهد. کشور ر

از  که تقریبًا هیچ نقطه ای  گفت  بر اساس آنچه آمد، می توان 
در  نبوده و عرصه های فضایی همواره  امان  زلزله در  گزند  از  ایران 
که،  آن است  توجه  نکته ی جالب  دارنــد.  قرار  زلزله  تهدید  معرض 
کمتر از یک  گذشته همواره  گرچه جمعیت ایران در طول صدسال  ا
زلزله،  از  ناشی  تلفات  متأسفانه  است،  بوده  جهان  جمعیت  درصد 
 .]3[ است  بوده  جهان  در  زلزله  جانی  تلفات  از  درصد   6 حدود  در 
از  مستثنی  ایــران  کشور  پهنه ی  در  هم  قزوین  استان  بین  این  در 
این واقعیت نبوده است. تصاویر 2 و 3 موقعیت استان قزوین در 
نمایش  را  آن  اصلی  گسل های  و  زلزله  خطر  پهنه بندی  نقشه ی 

می دهد.
بوئین زهرا در سال  زلزله ی  با توجه به سابقه ی  استان قزوین 
1341 با مقیاس 7.2 دهم ریشتر و آوج با 6.2 دهم ریشتر در سال 
  .]4[ می شود  محسوب  کشور  زلزله خیز  کانون های  از  یکی   1381
هر  در  متوسط  بــه طــور  گذشته  ســال هــای  طــی  در  کــه  بــه گــونــه ای 
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 مقدمه
 تمخاطرا انواعدر معرض  همواره رانیاشور ک که است واقعیت این بیانگر ،جهان یعیطب مخاطراتتاریخی  یبر پیشینه مروری

کشور  هفتادمخرب در  یهزار زلزلهقرن گذشته بیش از یک کی یطدر  ،شده ارائه. طبق آمارهای است بوده زلزله خطر ژهیوبه
قابل توجه در این میان این است که از  یمادی فراوانی نیز به بار آورده است. نکته و یجان خسارات وجهان به وقوع پیوسته 

خطر زلزله در  یبندپهنهاساس  بر [.3] درصد آن مربوط به ایران بوده است 3/33مخربی که در دنیا اتفاق افتاده  یزلزله 357
 (.3تصویر ) است گرفته قرارخطر متوسط تا بسیار باال  یهاپهنهدرصد مساحت ایران در  33ایران، بیش از 

 

 

 

 

 

 [2] مختلف خطر در ایران یهاپهنه: درصد مناطق تحت تأثیر ریسک زلزله در 1 تصویر
 هستند.درصد از شهرها و روستاهای کشور ما در معرض خطرات ناشی از وقوع زلزله  43شناختی حدود مطالعات زمین بر اساس

ریشتر در کشور ایران به وقوع پیوسته  3 باًیتقریک زلزله با بزرگی  ،بارکیسال  31 هر 3 موجود در جدول یآمارهابا توجه به 

 .دهدیمگوشه و کنار کشور رخ  در شتریچهار تا هفت ر یهااسیمق درزلزله  911و سالیانه حدود 

 [2] ایران یهازلزله بازگشت یدوره :1 جدول

 بیشتر و 7 5/6 6 5/5 5 4 )ریشتر( زلزله یبزرگ
 ساله 3 ساله 9 ساله 5/3 ماهه 8 ماهه 7 روزه 33 بازگشت یدوره

 4/48 4/44 مکرر مکرر مکرر مکرر )درصد( سال 95 در وقوع احتمال
فضایی همواره در  یهاعرصه و نبوده امان در زلزله گزند از ایران از یانقطه هیچ باًیتقر گفت که توانیمآمد،  آنچهاساس  بر

گذشته همواره کمتر از  صدسالایران در طول  تیجمعاست که، اگرچه آن  هجالب توج ینکته معرض تهدید زلزله قرار دارند.
 درصد از تلفات جانی زلزله در جهان بوده است 3جهان بوده است، متأسفانه تلفات ناشی از زلزله، در حدود  تیجمعیک درصد 

استان  تیموقع 7و  9تصاویر  .است نبوده واقعیت این از مستثنی ایران کشور یپهنه در هم قزوین استان نیب نیدر ا [.7]
 .دهدیم شیآن را نما یاصل یهاخطر زلزله و گسل یبندپهنه یدر نقشه نیقزو
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تصویر 1: درصد مناطق تحت تأثیر ریسک زلزله در پهنه های مختلف خطر در ایران ]2[

گشت زلزله های ایران ]2[ جدول 1: دوره ی باز

7 و بیشتر455/566/5بزرگی زلزله )ریشتر(
6 ساله4 ساله1/5 ساله8 ماهه3 ماهه17 روزهدوره ی بازگشت

99/998/9مکررمکررمکررمکرراحتمال وقوع در 25 سال )درصد(
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 [4] نیاستان قزو یاصل یهاگسل :3تصویر 

 
خطر زلزله در  یبندپهنه یدر نقشه نیاستان قزو تی: موقع2تصویر 

 [4] رانیا
 

در سال  شتریدهم ر 3.9و آوج با  شتریدهم ر 3.9 اسیبا مق 3793 سال در زهرانیبوئ یزلزله یبا توجه به سابقه نیاستان قزو

متوسط در هر  طوربهگذشته  یهاسالکه در طی  یاگونهبه  [.9] شودیکشور محسوب م زیخزلزله یهاکانوناز  یکی 3783

اتفاق افتاده در استان قزوین را  یهازلزلهروند  9تصویر مخرب را تجربه نموده است.  ی( سال یک زلزله91-95) زمانی یدوره

 . دهدیم( نمایش م. 851-9138) زمانی یهادورهطی 

 
 یهاسال)ریشتر( در طی  زلزله یبزرگا برحسبدر استان قزوین  ریشتر 5/4ی باالی اتفاق افتاده یهازلزله روند: 4تصویر 

   [5]م.(  2211-152) 
 

در استان به وقوع  شتریر 7 ریز یزلزله 9 نیانگیم طوربه روزانه، 3745در سال  نیبحران قزو تیریمد یاداره آمار ینابم بر

 نیاست که ا استان یگسل در داخل و مجاورت مرزها 73 تیفعال یدهندهنشان یشناسنیزم یهانقشه یهاداده. ونددیپیم

که در طی یک قرن  دهدیم نشان آمارها .است ییروستا یدر نواح ژهیوبهاستان و  نیزلزله در ا سکیخطر ر شیافزا یبرا یعامل

 یاهعرصهمالی زیادی در  یهاخسارتاستان قزوین اتفاق افتاده و منجر به تلفات انسانی و  یمخرب در گستره یزلزله 9اخیر 
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گسل های اصلی استان قزوین ]4[تصویر 2: موقعیت استان قزوین در نقشه ی پهنه بندی خطر زلزله در ایران ]4[ تصویر 3: 
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را تجربه نموده  زلزله ی مخرب  دوره ی زمانی )25-20( سال یک 
است. تصویر 4 روند زلزله های اتفاق افتاده در استان قزوین را طی 

دوره های زمانی )2018-850 م.( نمایش می دهد. 
در سال 1395،  قزوین  بحران  اداره ی مدیریت  آمار  مبنای  بر 
ع  وقو به  استان  در  ریشتر   3 زیر  زلزله ی   2 میانگین  به طور  روزانــه 
نشان دهنده ی  زمین شناسی  نقشه های  ــای  داده هـ می پیوندد. 
که این  گسل در داخل و مجاورت مرزهای استان است  فعالیت  37 
در  به ویژه  و  استان  این  در  زلزله  ریسک  خطر  افزایش  برای  عاملی 
قرن  یک  طی  در  که  می دهد  نشان  آمارها  است.  روستایی  نواحی 
و  افتاده  اتفاق  قزوین  استان  گستره ی  در  مخرب  زلزله ی   4 اخیر 
زیادی در عرصه های  انسانی و خسارت های مالی  تلفات  به  منجر 
مختلف فضایی )شهری و روستایی( شده است. در ژانویه ی سال 
که  2002 زلزله ای با بزرگای 6/4 ریشتر در استان قزوین اتفاق افتاد 
از 1300  و زخمی شدن بیش  نفر  کشته شدن حدود 250  به  منجر 
کاماًل تخریب شد و بیش از 25 هزار نفر  گردید. حدود 120 روستا  نفر 
که برای رفع نیازهای  خانه هایشان را از دست دادند و مجبور شدند 
قبلی  محدود  عمومی  منابع  همان  به  متکی  پناهگاه  و  آب  غــذا، 
شوند و نهایتًا خانه های خود را با حداقل هزینه و با امکانات بسیار 
و  بسترساز  عوامل  خالصه  به طور   2 جــدول   .]6[ بسازند  محدود 

تشدیدکننده ی پدیده ی زلزله و پیامدهای آن را در مناطق روستایی 
که به نحوی اهمیت مسئله را  شهرستان قزوین نمایش داده  است 

آشکارتر می نماید.
ع با توجه به اهمیت پدیده ی زلزله در ابعاد مختلف  در مجمو
کــولــوژیــکــی )طبیعی-  ــه ســاخــتــار ا ــا تــوجــه ب ب مــکــانــی- فــضــایــی، 
آسیب پذیری  کاهش  به منظور  و  مطالعاتی  منطقه ی  انــســانــی( 
توجه  زلزله،  برابر  در  قزوین  شهرستان  روستایی  سکونت گاه های 
به مهارت مردم در مقابله با زلزله ضرورتی اساسی دارد. بر این مبنا 
بحران،  مدیریت  جایگاه  تبیین  ضمن  که  بوده اند  آن  بر  محققان 
در بین سکونتگاه های روستایی بخش مرکزی شهر قزوین به این 
که مؤلفه ی مبنایی مدیریت بحران زلزله )مهارت( در  سؤال اساسی 
کنان منطقه ی مطالعاتی در مواجه با زلزله در چه وضعیتی  بین سا
ــدون شــک بــررســی و  ــرار دارد، بــه صــورت مـــوردی پاسخ دهــنــد. ب ق
زلزله می تواند  ریسک  کاهش  در  آن  و نقش  تبیین جایگاه مهارت 
ریسک  کاهش  زمینه ی  در  دانــش افــزایــی  راستای  در  اساسی  گــام 
مخاطرات طبیعی فراهم نماید. لذا برای پاسخ گویی به این سؤال 
و در راستای غنی سازی و مستندسازی پژوهش، پیشینه ی تحقیق 

گرفته است. ح جدول 3 مورد بررسی قرار  به شر

3 

 

 
 [4] نیاستان قزو یاصل یهاگسل :3تصویر 

 
خطر زلزله در  یبندپهنه یدر نقشه نیاستان قزو تی: موقع2تصویر 

 [4] رانیا
 

در سال  شتریدهم ر 3.9و آوج با  شتریدهم ر 3.9 اسیبا مق 3793 سال در زهرانیبوئ یزلزله یبا توجه به سابقه نیاستان قزو

متوسط در هر  طوربهگذشته  یهاسالکه در طی  یاگونهبه  [.9] شودیکشور محسوب م زیخزلزله یهاکانوناز  یکی 3783

اتفاق افتاده در استان قزوین را  یهازلزلهروند  9تصویر مخرب را تجربه نموده است.  ی( سال یک زلزله91-95) زمانی یدوره

 . دهدیم( نمایش م. 851-9138) زمانی یهادورهطی 

 
 یهاسال)ریشتر( در طی  زلزله یبزرگا برحسبدر استان قزوین  ریشتر 5/4ی باالی اتفاق افتاده یهازلزله روند: 4تصویر 

   [5]م.(  2211-152) 
 

در استان به وقوع  شتریر 7 ریز یزلزله 9 نیانگیم طوربه روزانه، 3745در سال  نیبحران قزو تیریمد یاداره آمار ینابم بر

 نیاست که ا استان یگسل در داخل و مجاورت مرزها 73 تیفعال یدهندهنشان یشناسنیزم یهانقشه یهاداده. ونددیپیم

که در طی یک قرن  دهدیم نشان آمارها .است ییروستا یدر نواح ژهیوبهاستان و  نیزلزله در ا سکیخطر ر شیافزا یبرا یعامل

 یاهعرصهمالی زیادی در  یهاخسارتاستان قزوین اتفاق افتاده و منجر به تلفات انسانی و  یمخرب در گستره یزلزله 9اخیر 
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تصویر 4: روند زلزله های اتفاق افتاده ی باالی 4/5 ریشتر در استان قزوین برحسب بزرگای زلزله )ریشتر( در طی سال های  )2018-850 م.( ]5[  

جدول2: عوامل طبیعی- اجتماعی بسترساز وقوع زلزله و تشدیدکننده ی پیامدها در مناطق روستایی قزوین ]7، 8[

عوامل اجتماعی- فرهنگی )تشدیدکننده(عوامل طبیعی )زمینه ساز(

کاری موجود گسل های  - تعدد 
- بستر ضعیف زمین ساختی

- شکست های تکتونیکی
-کمربند وسیعی از رو راندگی های ماسه سنگ های رسوبی و...

- سابقه ی زلزله خیزی و تعداد زلزله های اتفاق افتاده
- تناوب زمانی )25-20( سال زلزله های مخرب

- سکونت بیش از 360 هزار نفر جمعیت در مناطق روستایی و در معرض 
ریسک

کیلومتر مربع کم باالی جمعیت: )71.74( نفر در هر  - ترا
کنش آبادی ها - پرا

- باال نبودن سطح سواد در مناطق روستایی )78( درصد در مناطق روستایی 
کالبدی و.... شهرستان های استان و ضعف ساختار 
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ادبیات نظری تحقیق
در مسیر  ح شده  دیدگاه های مطر بین مهم ترین  از  کلی  به طور 
مخاطرات  برابر  در  روستایی  سکونتگاه های  آسیب پذیری  کاهش 
و  )نامتمرکز(  ســازه ای  غیر  و  )متمرکز(  ســازه ای  رویکرد  به  می توان 
تلفیق  نگرش  بعد  به   1990 دهه ی  اوایل  از  نمود.  اشاره  یکپارچه 
جامع  تالش  یک  به عنوان  ساختاری  و  ســازه ای  غیر  رویکردهای 
توجه  مورد  مخاطرات  بحران  کاهش  اهــداف  به  دست یابی  برای 
گرفت. امروزه اندیشمندان و صاحب نظران بر این باور هستند  قرار 
کاهش آسیب پذیری باید تمامی عناصر و مؤلفه های درگیر  که برای 
به صورت سامانمند و یکپارچه در فرایند مدیریت بحران مخاطرات 
دخیل شوند. استفاده از فرایند جامع و ارائه ی اصول بر مبنای آن، 

و  مدیریت  اصــول  تدوین  و  تهیه  بــرای  جدید  دیدگاه های  از  یکی 
برنامه ریزی بحران مخاطرات است ]16[. در چارچوب رویکردهای 
جامع و غیر ساختاری برای کاهش ریسک زلزله در نواحی روستایی، 
کلیدی  مؤلفه های  کنار  در  مختلف  ابــعــاد  در  مــهــارت هــا  ارتــقــای 
همچون دانش و آموزش از اهمیت اساسی برخوردار است. یادگیری 
و  مخاطرات  به  پاسخ گویی  و  مقابله  قابلیت  مهارت ها،  ارتقای  و 

اثرات آن را به طور شایسته ای افزایش می دهد. 
یا  مشتمل  مهــارت  ــرا  زی اســت،  متفــاوت  دانــش  بــا  مهــارت 
است  ضـمنی  که  اسـت  فعالیت هایی  انجام  ظرفیت  دربردارنده ی 
هرچند  برویم،  راه  چطور  که  می دانیم  ما  اغلب  مثال  برای   .]17[
چگونه  که  می دانیم  ما  بیشتر  یا  مــی رویــم  راه  چگونه  ندانیم  که 

جدول 3: پیشینه ی تحقیق

محتوا و نتایج پژوهشعنوان پژوهشمحقق

عبداهلل زاده، 
شهرام و همکاران.

سنجش و ارزیابی تاب آوری اجتماعی 
برای مقابله با بحران های طبیعی؛ 

مطالعه ی موردی: زلزله در محالت 
تاریخی شهر اردبیل

کلیدی در تاب آوری در  گاهی و آموزش به منزله ی مؤلفه های  در این مقاله از مهارت، آ
برابر مخاطرات و به ویژه مدیریت بحران زلزله یاد شده است]9[.

 Alsheri etal
)2015(

 Disaster community resilience
assessment method : a con-

 sensus_ based Dephi and AHP
approach Natural Hazds

آموزش آمادگی از خطر، مهارت، حس اجتماع، نگرش ها و اعتقادات شخصی، اعتماد 
کلیدی  به مسئوالن، تجربیات پیشین، سطح تحصیالت و ویژگی های جمعیتی عامل 

در مدیریت بحران مخاطرات هستند ]10[.

شاه مرادی، بهروز؛ 
چینی فروشان.

سنجش دانش و مهارت با تکیه  بر 
رویکرد پیچیدگی اقتصادی

این پژوهش به تفاوت بین دانش و مهارت پرداخته و سپس در ارتباط با مفاهیم 
اقتصادی، نقش مهارت را تبیین و به اهمیت آن در مواجهه با ریسک ها پرداخته 

است ]11[.

 Ghafory
 Ashtyani,

)2005(Mohsen

استراتژی های مدیریت ریسک: تجارب 
ایرانی

پژوهش نخست  اهمیت ریسک زلزله را تبیین نموده، سپس نگاهی اجمالی به برخی 
از زلزله های رخداد در ایران )قزوین، منجیل، طبس، رودبار( داشته است. افزایش 
کاهش زلزله پیشنهاد  نموده  کن را برای  دانش مردم و تقویت زیرساخت ها و مسا

است ]12[.

امیری برمکوهی، 
علی )1388(.

کاهش  آموزش مهارت های زندگی برای 
افسردگی 

که آموزش مهارت های زندگی، نشانه های افسردگی،  نتایج تحقیق نشان داده 
کاهش  گونه ای معنادار  مشکالت اجتماعی و اشتغال ذهنی با بیماری و مرگ را به  

می دهد ]12[.

کار،  چناری، فدا
)1384(

بررسی تأثیر دانشگاه بر مهارت های 
ارتباطی بر اساس مقایسه ی دانش آموزان 

و دانشجویان

که ارتباط معنی دار و مستقیمی بین افزایش تحصیالت و دانش و  نتایج نشان داد 
افزایش مهارت های ارتباطی وجود دارد ]13[.

مژده وزیری، شیدا 
جهانی، )1385(

مهارت های شهروندی مورد نیاز  
دانش آموزان  دبستان های شهرستان 

زلزله زده ی بم

تربیت شهروندی یکی از مهم ترین و چالش زاترین وظایف نظام های آموزشی محسوب 
کافی به  می شود. آنچه در این زمینه در ایران شایان توجه است از یک سو توجه نا
مسائل آموزش شهروندی و از سوی دیگر فقدان نگرش و رویکرد مسئله محور برای 

تربیت شهروندی در شرایط بحران است. مقاله ی حاضر با تمرکزی ویژه  بر روی 
که بر آنان به واسطه ی فقدان مهارت های ضروری  کودکان زلزله زده ی بم و مصائبی 

برای مقابله با حوادث بحرانی رفته است تنظیم  شده است ]14[.

داودی معصومه 
)1382(

بررسی مهارت های زندگی در دانش 
آموزان دبستان های شهر تهران از دیدگاه 

متخصصان و برنامه ریزان درسی، 
معلمان و دانش آموزان

گاهی و روابط مؤثر اجتماعی جزء مهارت های مورد نیازی هستند  مهارت های خودآ
کارشناسان  که  هنگام مواجهه با بحران از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، 

برنامه ریزی درسی و معلمان مورد نیاز تشخیص داده  شده اند ]15[. 
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گر  کنیم، حتی ا اشیا را با یک تصـویر تشـخیص دهیم و نام گذاری 
که چگونـه این وظایف کالمی و مفهومی را انجام می دهیم.  نـدانیم 
گون تشخیص  گونـا که چگونـه اشـیا را از زوایای  اغلـب ما می دانیم 
کنیم و عواطف را  کنـیم، غـذا را هضم  دهیم، چهره ها را شناسـایی 
تشخیص دهیم. ما می توانیم این وظایف را انجام دهیم، به این 
که در انجـام آن ها مهارت داریم. مهارت ظرفیت محاسباتی  دلیل 
هـر دو  و در  را می دهد  کارها  انجام  توانایی  ما  به  که  ضـمنی است 

سطح فردی و جمعی قابل انباشت است ]11[.
کانتور1 مهارت را به دو دسته مهارت خود  به طورکلی بوتوین و 
می کنند.  تقسیم بندی  اجتماعی  مهارت های  و  فردی  نظاره گری 
مهارت های خود نظاره گری فردی مشتمل بر توانایی تصمیم گیری 
و  اضطراب  با  مقابله  اجتماعی،  تأثیرات  از  گاهی  آ مسئله،  حل  و 
اما  اســت.  تقویتی  خــود  و  خودسامانی  هــدف،  تعیین  افــســردگــی، 
مهارت  اجتماعی،  ارتباط  بــرقــراری  شامل  اجتماعی  مهارت های 
گذاشتن و افزایش شایستگی  کالمی و غیرکالمی، احترام  ابراز وجود 
اجتماعی است ]18[. از دیدگاه ماتسون2 به خاطر سابقه ی طوالنی 
متفاوت  ابعاد  در  مختلفی  تحقیقات  اجتماعی،  روابط  و  ارتباطات 
علوم  عرصه های  در  اخیر  دهه های  در  به ویژه  اجتماعی  مهارت 
مهارت های  مفهوم  اســت.  شــده  انجام   اجتماعی  علوم  و  رفتاری 
معتقد  ماتسون  اســت.  تعریف  شــده  مختلف  بــه صــورت  اجتماعی 
بر  یکسو  از  که  هستند  رفتارهایی  اجتماعی،  مهارت های  که  است 
و عملکرد  روانــی  بهداشت  بر  از سوی دیگر  و  بین اشخاص  روابــط 
مفید و مؤثر اشخاص در اجتماع تأثیر خواهد داشت ]19[. از دیدگاه 
هالینگر3 مهارت های اجتماعی مشتمل بر مجموعه ای از توانایی ها 
بــا سایر  ــرد  ف یــک  کسب مقبولیت  ارتــبــاط ســازنــده و  بــر  کــه  اســت 

اشخاص تأثیرگذار است ]20[.
ع مهارت های اجتماعی دارای ماهیتی تعاملی و منظم  درمجمو
به ویژه  مختلف  موقعیت های  در  را  اشخاص  توانایی  که  هستند 
در مواقع اضطراری و بحران برای پذیرش و بقا ارتقا می بخشند و 
مهارت های  شاخص های  بین  از  می کند.  اثربخشی  احساس  فرد 
ارتباطی، می توان به مواردی همچون قابلیت و توانایی گفت وشنود 
کنترل احساسات و عواطف در مواقع مختلف  مناسب و اثربخش، 
ــال پیام های  ارسـ تــوانــایــی دریــافــت و  بــحــران،  بــه ویــژه در مــواقــع 
نیست  این  در  مدرن  جامعه ی  رمز    .]22  ،21[ کرد  اشاره  ارتباطی 
جامعه ی سنتی به چه میزان دانـش و  افراد4  که هر فرد نسـبت به 
مهارت  از  که  اسـت  این  در  بلکه  دارد،  اختیار  در  بیشتری  مهـارت 
کند  که توسط تک تک افراد جمع آوری  شده است، استفاده  وسیعی 
]18[. ساهو و میسر5 از مهارت حل مسئله به  منزله ی یکی دیگر از 
ریسک  از  پر  و  پیچیده  دنیای  در  زندگی  برای  حیاتی  مهارت های 
کنونی در تمامی فعالیت ها، مدیران و  امروز یاد می کنند. در دنیای 
حیطه ی  در  چه  مسئله  حل  مهارت های  افزایش  بر  صاحب نظران 
کید دارند  عمومی و چه در حیطه ی پدیده های مسئله دار )زلزله( تأ
حل  مهارت های  که  می کنند  پیشنهاد  ــادی  زی تحقیقات   .]23[
که افراد  مسئله در ارتقای قابلیت ها و توانایی ها، مخصوصًا زمانی 
گوار و تنیدگی های منفی زندگی همچون سانحه ی  با رویدادهای نا
آموزش  طریق  از   .]24[ دارند  مهمی  نقش  می شوند،  مواجه  زلزله 

ارائه ی راهبردهای مؤثر مقابله و  ابداع و  حل مسئله، فرد  قادر به 
مواجهه با چالش ها خواهد بود. موس و بیلینگز از مهارت مقابله ای 
مهارت  شیوه ی   کلی  دو  به منزله ی  هیجان محور  و  مسئله محور 
آرام  کوششی فعال برای  یاد می کنند. مقابله ی مسئله محور شامل 
و  است  درهم تنیده  و  پیچیده  رویــدادهــای  دادن  کاهش  و  کــردن 
پیامد  مهار  بــرای  فــرد  تالش های  شامل  هیجان محور،  مقابله ی 
متعدد  پژوهش های  اســت.  زلزله  همچون  پیچیده  رویــدادهــای 
از  استرس زا  رویدادهای  با  مبارزه  برای  افــراد  که  است  داده  نشان 
کنش  وا در  که  افرادی  می کنند.  استفاده  مقابله ای  شیوه ی  دو  هر 
به تغییرات شدید منفی زندگی همچون )زلزله(، بیشتر پاسخ های 
کمتری  افسردگی  عالئم  می برند،  کار  به  را  مسئله مدار  مقابله ای 
با  مواجهه  در  که  اســت  معتقد  خوبی نژاد   .]25[ می دهند  نشان 
زیان آور  یا  تهدیدکننده  را  موقعیت ها  مایل اند  بیشتر  زنان  مسائل، 
)مخاطرات(  چالش ها  و  مشکالت  با  مواجهه  در  و  کنند  ارزیــابــی 
می کنند،  اســتــفــاده  هــیــجــان مــحــور  مــقــابــلــه ای  شــیــوه ی  از  بیشتر 
درحالی که مردان از شیوه ی  مقابله ای مسئله محور بیشتر استفاده 
می کنند ]26[. دکتر قماشچی در مطالعه ای با عنوان نقش آموزش 
مهارت های حل مسئله در بهبود بیماران مبتال به اختالل استرس 
زلزله  ع  که در زمان وقو زلزله ی بم  از  از ضربه  )PTSD( ناشی  پس 
کرده اند، سعی نموده با ارائه ی دیدگاه های نظری جامع  را تجربه 
به نقش آموزش مهارت های حل مسئله در درمان اختالل استرس 
پس از زلزله بپردازد. از دیدگاه وی مهارت های حل مسئله، راهبرد 
را تعریف  که فرد به وسیله ی آن مشکالت  ویژه و هدفمندی است 
بررسی  در  هوبفول6   .]27[ می گیرد  راه حـــل  اتــخــاذ  بــه  تصمیم  و 
اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله در بین دانش آموزان بعد 
حل  مهارت های  آمــوزش  که  رسید  نتیجه  این  به  زلزله،  رویــداد  از 
کوتاه مدت در درمان  مسئله می تواند به منزله ی مداخله ی درمانی 

افسردگی مؤثر باشد ]28[.
همچون  ریسک هایی  با  مواجهه  در  الزم  مهارت های  دیگر  از 
زلزله، مهارت فنی7 است. مهارت فنی به معنای قابلیت استفاده از 
فن ها، روش ها و رویه های عملی برای انجام یک وظیفه ی معین 
مدیریت  با  ارتباط  در   )1396( همکاران  و  شمسی پور   .]20[ است 
بحران زلزله در نواحی روستایی اظهار داشته اند که مهارت های فنی 
امورات مختلف مقابله  بر قابلیت ها و توانایی های فرد در  مشتمل 
با ریسک زلزله )مهارت در ساخت مسکن مقاوم، به کارگیری اصول 
مهارت  ضعف  از  جیگاسو  اســت.  ساخت(  و  طراحی  در  مهندسی 
اساسی  عامل  یک  به  منزله ی  آسیایی،  روستایی  جوامع  در  فنی 
او  می کند.  یاد  مخاطرات  ریسک  برابر  در  آسیب پذیری  افزایش  در 
کلیدی در  سازمان دهی دانش محلی و توانمندسازی را از ابزارهای 
کاهش آسیب پذیری در برابر مخاطرات در بین  افزایش مهارت ها و 
را حلقه ی  بلزر8 مهارت فنی   .]19[ جوامع روستایی قلمداد می کند 
گم شده و بسیار حساس در بین مدیران مختلف برای موفقیت در 

فعالیت ها می داند ]29[.
ارتقای مهارت های اجتماع  راستای  کلیدی در  آموزش، عامل 
روستایی در جنبه های مختلف مواجهه با ریسک مخاطرات است. 
مربوط  مدرسه  فعالیت های  به  عمدتًا  )زلزله(  مخاطرات  با  مقابله 
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گاهی از زلزله و زندگی  می شود. در ژاپن سطح متعارفی از دانش و آ
دانش آموزان  خصوصًا  کشور  این  مردم  میان  در  بحرانی  در شرایط 
کنار مدرسه  آموزش فعال در خانواده و جامعه در  از طریق  مدرسه 
به منزله ی  دانــش آمــوزان،  آمــاده ســازی  اســاســًا  اســت.  ایجاد شــده 
که در آن زیست می کنند  که از محیط و شرایطی  شهروندانی فعال 
برخاسته  و چالش های  برای حوادث  و  باشند  کامل داشته  گاهی  آ
از محیط آماده شوند، در حیطه ی وظایف مدرسه و نظام آموزشی 
کید  ــوزش مــهــارت هــای شــهــرونــدی بــا تأ کــشــور ژاپـــن آمـ اســـت. در 
با  و  با حــوادث طبیعی  مقابله  بــرای  دانــش آمــوزان  آمــاده ســازی  بر 
خاطر  همین  به  و  اســت  جریان  در  مدرسه  و  خانواده ها  مشارکت 
هنگامی که رویکرد مقاوم سازی بافت شهری را به آن بیفزاییم، آمار 

کشور بسیار پایین است ]15[. تلفات ناشی از زلزله در این 
مــهــارت هــا، زمینه ی  افــزایــش  کــه  پــژوهــش هــا نشان مــی دهــد 
با  افــراد  و درنتیجه،  فراهم می نماید  را  افــراد  در  تــاب آوری  افزایش 
اجتناب  فاجعه در هنگام خطر  بروز  از  و عواطف مثبت  بروز عالئم 
که درد و استرس  کنیم  می کنند ]30[. البته باید به این نکته توجه 
از  متأثر  که  است  پیچیده   پدیده ی  یک  مخاطرات  انــواع  از  ناشی 

عوامل زیستی، روان شناختی و اجتماعی است ]31[.
دولت  و  متحد  ملل  عمران  برنامه ی  مشترک  تجربه ی  نتایج 
و  محلی  و  شخصی  مهارت های  افزایش  که  داد  نشان  قزاقستان، 
بسیج نیروهای مردمی، عامل اساسی در تقویت و بهبود مهارت ها 
این  در  زلزله محسوب می شود.  بحران  مؤثر مدیریت  و شیوه های 
کلیدی برای نهادینه شدن فرایند  راستا، نهادهای مردم نهاد عامل 

توانمندسازی، افزایش مهارت ها و مشارکت مردم هستند ]32[.
ع در ارتباط با مدیریت بحران زلزله در نواحی روستایی  درمجمو
و  قابلیت ها  از  مجموعه ای  بر  مشتمل  مهارت،  که  گفت  می توان 
که عمدتًا دارای ماهیتی اجتماعی )تعاملی( و فنی  توانایی ها است 
از  زلزله،  بحران  مدیریت  مهارت  از  فرد  یک  بــرخــورداری  هستند. 
کسب مقبولیت از جانب سایر  یک طرف به منظور ارتباط سازنده و 
توانایی  ارتقای  به  منجر  دیگر،  طرف  از  و  است  ضــروری  اشخاص 

کنان در موقعیت های مختلف به ویژه در مواقع اضطراری  افراد و سا
و بحران برای پذیرش و بقا می گردد. 

با عنایت به نکات مختلف در ارتباط با مهارت و اهمیت آن در 
پیوند با مدیریت بحران مخاطرات )زلزله( در فضاهای روستایی، 
که  است  توانایی ها  و  قابلیت ها  از  مجموعه ای  بر  مشتمل  مهارت 
 .]21[ هستند  فنی  و  )تعاملی(  اجتماعی  ماهیتی  دارای  عمدتًا 
از یک  طرف  زلزله،  از مهارت مدیریت بحران  برخورداری یک فرد 
از جانب سایر اشخاص  کسب مقبولیت  و  ارتباط سازنده  به منظور 
در  کنان  و سا افراد  توانایی  ارتقای  به  از طرف دیگر، منجر  و  است 
برای  بحران  و  اضطراری  مواقع  در  به ویژه  مختلف  موقعیت های 
نمایش  را  تحقیق  مفهومی  مدل   5 تصویر  می گردد.  بقا  و  پذیرش 

می دهد.

کار داده ها و روش 

محقق در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سؤال است 
روستایی  خــانــوارهــای  و  مــدیــران  بین  در  زلزله  مهارت  میزان  کــه: 
به  نخست  راستا  ایــن  در  اســت؟  میزانی  چه  به  قزوین  شهرستان 
چارچوب  در  و  شد  پرداخته  ع  موضو با  مرتبط  پیشینه ی  بررسی 
کارشناسان و  دیدگاه های نظری مرتبط با مهارت ریسک زلزله و نظر 
گویه های مهارت  افراد خبره، اقدام به شناسایی ابعاد، شاخص ها و 
پرسش نامه ی  از  استفاده  با  سپس  نمود.  زلزله  ریسک  مدیریت 
محقق ساخته و آزموده، وضعیت مهارت زلزله در 29 روستا در بین 
29 مدیر محلی )شورای اسالمی و دهیار( و  386 نفر از سرپرستان 
مورد  قزوین  شهرستان  روستایی  خــانــوار   3947 بین  از  خانوارها 
به  نمونه  روستاهای  انتخاب  که  است  گفتنی  گرفت.  قرار  بررسی 
تصادفی  روش  به  خانوارها  سرپرستان  انتخاب  و  خوشه ای  روش 
کندگی  سامانمند بوده است. جدول 4 و تصویر 6  مشخصات و پرا

جامعه ی نمونه را نشان می دهد.
در راستای عملیاتی شدن اهداف تحقیق، مهارت بدین سبک 
و  قابلیت ها  از  مجموعه ای  بر  مشتمل  مهارت،  شد:  نظری  تعریف 
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 یقتحق ی: مدل مفهوم5تصویر 
 

 و روش کار هاداده
هرستان ش ییروستا یو خانوارها رانیمد نیمهارت زلزله در ب زانیم :کهاست  سؤال نیبه ا ییگوپاسخمقاله به دنبال  نیا در محقق

 یهااهدگید چارچوب دربا موضوع پرداخته شد و  مرتبط ینهیشیپ یبررس به نخستراستا  نیدر ا؟ است یزانیچه م به نیقزو

دیریت م مهارت یهاهیگو و هاشاخص ابعاد، ییشناسا بهاقدام  خبره، افراد و کارشناسان نظر و لهزلز سکیر مهارت با مرتبط ینظر

 ریمد 94 نیروستا در ب 94مهارت زلزله در  تیمحقق ساخته و آزموده، وضع ینامهسپس با استفاده از پرسش .نمودریسک زلزله 

 یبررس مورد نیشهرستان قزو ییخانوار روستا 7493 نینفر از سرپرستان خانوارها از ب 783( و  اریو ده یاسالم ی)شورا یمحل

 امانمندس یو انتخاب سرپرستان خانوارها به روش تصادف یاخوشهنمونه به روش  یروستاها انتخاباست که گفتنی . گرفتقرار 

 .دهدیمنمونه را نشان  یجامعه یو پراکندگ مشخصات  3و تصویر  9 جدول بوده است.

 بخش و دهستان قالب در نمونه یجامعه مشخصات: 4 جدول

 درصد فراوانی روستا دهستان بخش

 کوهین

 غربی قاقازان ایالت

 3.1 12 چنار سوخته
 4.7 18 دودوهه
 5.4 21 بکندی

 3.4 13 گنبد یله

 شرقی قاقازان ایالت
 3.9 15 بشر

 3.9 15 شنازند
 3.9 15 رامشان رامشان

 کهگیر  سفلی طارم
 3.1 12 چای یوزباش
 3.1 12 علیا کهگیر

 3.1 12 (آباد)زرین  خانی زرین

بازتوانیمهارت 
وهمدلیمناسب،مسکنبازسازیتوانایی

میزانوسطحدیده،آسیبافرادباهمدردی
یازنبهتوانمندیمیزانوسطحگروهی،تعامل

ابمقابلهتواناییمیزانمخاطره،ازپسهای
استرسوهیجان

مهارت تعاملی و ارتباطی
هادنوهمدیگرباگروهیتعاملمیزانوسطح

زلزلهریسکمدیریتفراینددرگیرهای

حرفه ایوفنیمهارت 
درمقاوم،مهارتمسکنساختدرمهارت)

ساختوطراحیدرمهندسیاصولبکارگیری
(...و

 کاهش آسیب پذیری

 مهارت و مدیریت بحران زلزله
 

تصویر 5: مدل مفهومی تحقیق
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و  )تعاملی(  اجتماعی  ماهیتی  دارای  عمدتًا  که  اســت  توانایی ها 
فنی هستند. برخورداری یک فرد از مهارت مدیریت بحران زلزله، 
جانب  از  مقبولیت  کسب  و  سازنده  ارتباط  به منظور  یک  طرف  از 
ارتقای  بــه  دیــگــر، منجر  از طــرف  و  اســت  اشــخــاص ضـــروری  سایر 
کنان در موقعیت های مختلف به ویژه در مواقع  افراد و سا توانایی 
مؤلفه های  برای  می گردد.  بقا  و  پذیرش  برای  بحران  و  اضطراری 

مهارت مطابق جدول 5 اقدام به تعریف نظری مؤلفه های آن شده 
و سپس همگام با تعریف نظری مؤلفه ی مهارت در مدیریت بحران 
گرها و  زلزله اقدام به طبقه بندی و سنجش آن در قالب معیارها، نما

گویه ها بر مبنای طیف لیکرت شده است.
ــر دیــدگــاه  ب اعــتــبــار صـــوری مبتنی  از طــریــق  گــویــه هــا  ــی  ــ روای
کمک  کارشناسان و تحلیل مبانی نظری تحقیق و پایایی آن نیز به 

جدول 4: مشخصات جامعه ی نمونه در قالب دهستان و بخش )مطالعات میدانی ]7[(

درصدفراوانیروستادهستانبخش

کوهین

ایالت قاقازان غربی

123.1سوخته چنار

184.7دودوهه

215.4بکندی

گنبد 133.4یله 

ایالت قاقازان شرقی
153.9بشر

153.9شنازند

153.9رامشانرامشان

طارم سفلی 

کهگیر

123.1یوزباش چای

123.1کهگیر علیا

123.1زرین خانی )زرین آباد(

خندان

102.6بغل دوز

153.9میرخوند علیا

123.1کلج

مرکزی

246.2خرمن سوختهاقبال

اقبال غربی

215.4مشکین آباد

123.1زرشک

123.1زویار

153.9میانجیکوهین

رودبار الموت

کالیه کالیمعلم  102.6سائین 

123.1قازارخانباال

الموت باال
123.1گرما رود باال

71.8گرما رود علیا

رودبار شهرستان

رودبار شهرستان
92.3پررود

153.9هیر

رودبار محمد زمانی

123.1رجایی دشت

102.6ازگین

82.1شترک

153.9بهرام آبادبهرام آباد

102.6چریش درهرجایی دشت

386100جمع
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محاسبه   0/79 میزان  با   SPSS نرم افزار  در  کرونباخ  آلفای  ضریب 
آماری توصیفی  و  از روش های  برای تجزیه  و تحلیل داده ها  شد. 
برای مقایسه ی میانگین ها و برآورد میزان مهارت مدیریت بحران 
T تک نمونه ای  در بین جامعه ی نمونه و مدیران محلی از آزمون 
و F و توزیع دو جمله ای استفاده  شده است. آزمون تی تک نمونه 
برای هر مؤلفه )با مقیاس رتبه ای در سه طیف( مورد استفاده قرار 
ع  گرفته است و بر اساس تحلیل خوشه ای محاسبه شده )از مجمو

از مؤلفه ها به سه  گویه های هر مؤلفه با مقیاس رتبه ای(، هر یک 
برای  همچنین  طبقه بندی  شده اند.  پایین  و  متوسط  باال،  سطح 
استفاده  پیرسون  آمــاری  آزمــون  از  تأثیرگذاری  و  همبستگی  تبیین 

 شده است. تصویر 7 مدل مفهومی تحقیق را نشان می دهد.

10 

 

 خندان
 2.6 10 دوز بغل

 3.9 15 علیا میرخوند
 3.1 12 کلج

 مرکزی

 6.2 24 سوختهخرمن اقبال

 غربی اقبال
 5.4 21 آباد مشکین
 3.1 12 زرشک

 3.1 12 زویار
 3.9 15 میانجی کوهین

 الموت رودبار

 2.6 10 کالی سائین کالیه معلم
 3.1 12 قازارخان باال

 باال الموت
 3.1 12 باال گرما رود

 1.8 7 علیا رود گرما

 شهرستان رودبار

 شهرستان رودبار
 2.3 9 پررود

 3.9 15 هیر

 زمانی محمد رودبار
 3.1 12 دشت رجایی
 2.6 10 ازگین

 2.1 8 شترک
 3.9 15 آبادبهرام آبادبهرام

 2.6 10 دره چریش دشت رجایی
 100 386 جمع

 [3] میدانیمطالعات 

 
 [34] مطالعه مورد یروستاها تی: موقع6تصویر 

 
 و هاتیقابلاز  یامجموعهمشتمل بر  مهارت،: تعریف نظری شد سبک بدین مهارت ،تحقیق اهدافشدن  یاتیعمل یراستا در

زلزله،  بحرانیک فرد از مهارت مدیریت  خورداریبر. دهستن فنی و( یتعامل) اجتماعی یتیماهاست که عمدتاً دارای  هاییتوانا

تصویر 6: موقعیت روستاهای مورد مطالعه ]34[

کارشناسان و خبرگان گویه های تبیین کنندهی مؤلفه ی آموزش مدیریت بحران زلزله بر مبنای پیشینه، دیدگاه  گرها و  جدول 5: معیارها، نما

گرهامعیارهامؤلفه  گویه هاگویه هانما تعداد 

مهارت

ارتباطی

گروهی با  سطح و میزان تعامل 
نهادهای مرتبط )داخلی و بیرونی(

کنین در امورات مختلف مربوط  توانایی سازمان دهی مشارکت سا
کاهش خطر زلزله و توانایی همکاری و هماهنگی با  به پیشگیری و 

نهادهای محلی

24

توانایی همدلی و همدردی با افراد 
آسیب دیده

کمک به افراد آسیب دیده )ابراز همدردی به ویژه در  توانایی 
کافی و الزم ساعات اولیه پس از زلزله و ...( به قدر 

گروهی گروه بندی )طایفه( و سطح و میزان تعامل  میزان تعامل میان روستاییان علی رغم 
کاهش ریسک. محله بندی در روستا در امورات 

باز توانی

سطح و میزان توانمندی پاسخگویی به 
نیازها پس از زلزله

کمک های اولیه نظیر تزریقات،  کنان در ارائه  میزان مهارت سا
پانسمان، تنفس مصنوعی، شکسته بندی، احیای قلب، 

جابه جایی، انتقال مصدومان و...
میزان توانایی مقابله با هیجان و 

استرس پس از زلزله
میزان مهارت الزم در هنگام یک زمین لرزه )رفتن به زیر میز یا جاهای 

امن خانه، هجوم نبردن به راه های خروجی و...(.

فنی و 
حرفه ای

میزان آشنایی با مهارت های مهندسی 
طراحی و ساخت

مهارت در زمینه ی )نحوه ی پیوند مناسب بین فونداسیون و 
دیوارهای ساختمان، فضای مناسب بین دیوارهای ساختمان، 

سردر مناسب و..(
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یافته های تحقیق
بررسی ویژگی های فردی و دموگرافی پاسخ گویان

که جدول 4 نشان می دهد، از 386 پرسش نامه ی  همان طور 
توزیع شده در بین خانوارهای روستایی در سطح 29 روستای نمونه 
317 نفر معادل 82/1 درصد مرد و 69 نفر معادل 17/9 درصد زن 
کمتر از 40 سال،  گروه سنی  بوده اند. 31/3 درصد از پاسخ گویان در 
گروه  و 23/1 درصــد در  گــروه سنی 40-60 سال  در  45/6 درصــد 

سنی باالتر از 60 سال قرار داشته اند. )جدول 6(
که از  همچنین اطالعات موجود در جدول 6 بیانگر این است 
نمونه،  روستاهای  مسئوالن  بین  در  توزیع شده  پرسش نامه ی   29
به طور مساوی 34/5  بوده اند.  و متأهل  پاسخ گو مرد  افراد  تمامی 
کمتر از 40 سال و  40-60 سال  گروه سنی  درصد از پاسخ گویان در 
توزیع  داشته اند.  قــرار  ســال   60 از  باالتر  سنی  گــروه  در  درصــد   31 و 
که  است  این  بیانگر  آنان  فعلی  برحسب مسئولیت  نمونه  جمعیت 
اسالمی  شورای  درصد   79/3 و  دهیار  پاسخ گویان  از  درصد   20/7
)به غیر  محلی  مدیران  اصلی  شغل  وضعیت  بررسی  هستند.  روستا 
کشاورز،  که 79/3 درصد  از شورای اسالمی و دهیار( نشان می دهد 
کارمند، 3/4 درصد جزء سایر بوده اند و 13/8 درصد  3/4 درصد 

که به این سؤال پاسخی نداده اند. افرادی 

12 

 

 
 قیتحق مراحل : 7تصویر 

 
 قیتحق یهاافتهی

 گویانفردی و دموگرافی پاسخ یهایژگیو بررسی
روستای نمونه  94در بین خانوارهای روستایی در سطح  شدهعیتوز ینامهپرسش 783 از ،دهدیمنشان  9 که جدول طورهمان
 91گویان در گروه سنی کمتر از درصد از پاسخ 7/73 .اندبودهدرصد زن  4/33نفر معادل  34درصد مرد و  3/89نفر معادل  733

 (3 )جدول. اندداشتهسال قرار  31درصد در گروه سنی باالتر از  3/97سال و  91ـ 31درصد در گروه سنی  3/95سال، 
  

 مهارت مدیریت بحران زلزله

تصویر 7:  مراحل تحقیق

گی های فردی و دموگرافی پاسخ گویان )یافته های میدانی( جدول6: ویژ

خانوارها )درصد(ویژگی های فردی
مدیران محلی 

)درصد(
خانوارها )درصد(ویژگی های فردی پاسخگویان

مدیران محلی 
)درصد(

توزیع 
جنسی

82.1100.0مرد

وضعیت شغلی
بدون پاسخ

19.419.4بیکار

17.90زن

توزیع سنی

کمتر از 40 
31.334.5سال

 60-40 
سال

45.634.5

بیش از 60 
23.131.0سال

100.0
76.976.9شاغل

3.60

وضعیت 
تأهل

92.713.8متأهل

شغل اصلی در 
صورت شاغل 

بودن

کشاورز  و 
42.782.7دامدار 

6.734.5مجرد

بدون 
2.33.4باغدار0.510.3پاسخ

تحصیالت

70کارگر19.9100.0فاقد سواد

6.73.4کارمند36.80ابتدایی

25.6سیکل

18.48.7سایر 34.5

سمت فعلی
17.2
6.9

13.8

20.7-دهیار

79.3-شورای اسالمی 12.4دیپلم

4.4فوق دیپلم

0.8لیسانس و باالتر
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نظر پاسخ گویان درباره ی تعداد زلزله های اتفاق افتاده و تجربه ی 1399 
زلزله 

تمام پاسخ گویان در روستای محل سکونت فعلی خود، زلزله ی 
مخرب را تجربه نموده اند. همچنین در پرسش از جامعه ی نمونه 
است؟  داده  خ   ر شما  روســتــای  در  زلزله  بــار  چند  این که  ــاره ی  دربـ
48/2 درصد از جمعیت خانوارهای نمونه و 27.6 درصد مدیران 
را  خــود  سکونت  محل  در  مخرب  زلــزلــه ی  یــک بــار  حــداقــل  محلی 

کرده اند )جدول 7(. تجربه 
ــه در بین  ــزلـ ــران زلـ ــحـ ــارت مـــدیـــریـــت بـ ــهـ تــحــلــیــل وضــعــیــت مـ

سکونت گاه های روستایی و مدیران محلی
جامعه ی  بین  در  بحران  مدیریت  مهارت  میزان  بــرآورد  برای 
)با  مؤلفه  هر  برای  نمونه  تک   T آزمــون  از  محلی  مدیران  و  نمونه 
بر  و  است  گرفته  قرار  استفاده  مورد  طیف(  سه  در  رتبه ای  مقیاس 
هر  گویه های  ع  مجمو )از  محاسبه  شده  خوشه ای  تحلیل  اســاس 
باال،  سطح  سه  به  مؤلفه ها  از  یک  هر  رتــبــه ای(،  مقیاس  با  مؤلفه 
متوسط و پایین طبقه بندی  شده اند. در این راستا، توصیف و آزمون 

گرفته است. ح زیر مورد تحقیق قرار  فرضیه ی تحقیق به شر

تحلیل مؤلفه  ی مهارت زلزله در بین سکونتگاه های روستایی 
بودن  پایین  مبین  اصلی،  گویه ی   24 اساس  بر  قزوین  شهرستان 
میزان مهارت روستاییان در مورد زلزله بر اساس دیدگاه خانوارهای 
گزینه ی  گرچه درصد میزان موافقت در  روستایی نمونه بوده است. ا
گزینه ی  گویه های مهارت در جدول 8 بیشتر از  ع  زیاد در بین مجمو
مهارت  مهارت،  ابعاد  مهم ترین  که  گفت  می توان  امــا  اســت،  کم 
فونداسیون  بین  مناسب  پیوند  نحوه ی  همچون  حرفه ای  و  فنی 
بین دیوارهای ساختمان،  و دیوارهای ساختمان، فضای مناسب 
در  پیشنهادی  گویه های  بین  در  بازتوانی  مهارت  و  مناسب  سردر 

گرفته اند. سطح پایین تری از حد متوسط قرار 
ع  همچنین بر اساس اطالعات موجود در جدول )9(، درمجمو
 29/20 زلزله  با  ارتــبــاط  در  نمونه  جامعه ی  مهارت  میزان  سطح 
برآورد  باال  پایین، 47/28 درصد متوسط و 23/36 درصد  درصد 

شده است.
همچنین یافته های حاصل از تجمیع گویه های تبیین کننده ی 
میان  معنادار  تفاوت  وجود  بیانگر  نیز   10 جدول  در  مهارت  میزان 
بوده   0/05 آلفا  سطح  در  متوسط  حد  و  مهارت  مؤلفه ی  میانگین 

جدول 7: تجربه ی خانوارهای نمونه و مدیران محلی از زلزله های مخرب ]یافته های تحقیق[

خانوارها )درصد(پاسخسؤال
مدیران محلی 

)درصد(

100.0100بلیتجربه ی زلزله ی مخرب

تعداد زلزله های اتفاق افتاده
48.227.6یک بار
44.358.6دو بار
7.513.8سه بار

گویه های تبیین کننده ی مؤلفه ی مهارت گرها و  جدول 8: تبیین وضع موجود معیارها، نما

گرهامعیارهامؤلفه  گویه هانما
گویه ها )درصد( سطح 

زیادمتوسط کم

مهارت

ارتباطی

گروهی  سطح و میزان تعامل 
با نهادهای مرتبط )داخلی و 

بیرونی(

کنان در امور  توانایی سازمان دهی مشارکت سا
کاهش خطر زلزله و  مختلف مربوط به پیشگیری و 

توانایی همکاری و هماهنگی با نهادهای محلی
4.6515.5579.75

توانایی همدلی و همدردی با 
افراد آسیب دیده

کمک به افراد آسیب دیده )ابراز  توانایی 
همدردی به ویژه در ساعات اولیه پس از زلزله و 

کافی و الزم ...( به قدر 
4.9037.0058.00

گروهی سطح و میزان تعامل 
گروه بندی  میزان تعامل میان روستاییان علی رغم 

کاهش  )طایفه( و محله بندی در روستا در امور 
ریسک

4.7016.3079.00

بازتوانی

سطح و میزان توانمندی 
پاسخ گویی به نیازها پس از زلزله

کمک های  کنان در ارائه ی  میزان مهارت سا
اولیه نظیر تزریقات، پانسمان، تنفس مصنوعی، 
شکسته بندی، احیای قلب، جابه جایی، انتقال 

مصدومان 

88.107.744.14

میزان توانایی مقابله با هیجان و 
استرس پس از زلزله

میزان مهارت الزم در هنگام یک زمین لرزه )رفتن 
به زیر میز یا جاهای امن خانه، هجوم نبردن به 

راه های خروجی و...(.
17.1048.7034.20

فنی و 
حرفه ای

میزان آشنایی با مهارت های 
مهندسی طراحی و ساخت

مهارت در زمینه ی )نحوه ی پیوند مناسب بین 
فونداسیون و دیوارهای ساختمان، فضای 

مناسب بین دیوارهای ساختمان، سردر مناسب 
و...(

24.0571.654.25
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گویه های  اساس  بر  کنان  سا مهارت  میزان  به عبارتی  دیگر  است. 
تبیین کننده پایین تر از حد متوسط است.

مدیران  بین  در  را  مهارت  وضعیت  مقایسه ای  به  صــورت  گر  ا
را  آن  می توان  دهیم،  قرار  بررسی  مورد  نمونه  خانوارهای  و  محلی 

مطابق تصویر 8 نسبت به حد مطلوب عدد 1 ارزیابی نمود.
که مؤلفه ی مهارت  اطالعات موجود در نمودار بیانگر این است 
در  مؤلفه ها  سایر  نسبت  به  خانوارها  و  محلی  مدیران  بین  در  هم 

سطح پایین تری قرار دارد. 
مهارت  مؤلفه ی  سطح  جزئی  مــقــدار  ــودن  ب بــاال  بــا  ارتــبــاط  در 
به  می توان  نمونه،  خانوارهای  به  نسبت  محلی  مدیران  بین  در 
با  مقابله  آموزشی  کالس های  از  دوره   3 برگزاری  همچون  مواردی 
شرکت  و  استان  سطح  در  محلی  مدیران  بــرای  مخاطرات  ریسک 
اخیر،  ســال   2 طی  در  کالس ها  ایــن  در  محلی  مــدیــران  درصــد   62
بودن  زلزله زده، موجود  از مناطق  بازدید 43 درصد مدیران محلی 
درصد   33.5 در  طبیعی  مخاطرات  به  مربوط  کتاب  جلد  چندین 
متوسط  درصــد   72( مدیران  بــاالی  گاهی  آ محلی،  مدیران  منازل 
محالت  و  مکان  آسیب پذیری  و  نامناسب  مکان یابی  از  بیشتر(  و 
روستا و زلزله خیز بودن روستا، روحیه ی تعاملی و مشارکتی مدیران 
کن و جلوگیری  محلی با مردم در اموراتی همچون مقاوم سازی مسا

از ساخت وساز غیراصولی اشاره نمود. 
آیا  اینکه  دربـــاره ی  نمونه  جامعه ی  از  پرسش  در  همچنین 
کنون خود و یا خانواده ی شما در دوره های آموزشی مقابله با زلزله  تا
برگزار  آموزشی  کارگاه های  قالب  در  مختلف  نهادهای  سوی  از  که 

که در جدول 11  بازگو  شده، شرکت نموده اید؟ پاسخ به دست آمده 
درصد   69/9 مثبت،  پاسخ  درصد   26/7 که  می دهد  نشان  شده 
ایــن سؤال  به  نیز  بقیه حــدود 3/4 درصــد  و  داده انـــد  منفی  پاسخ 
پاسخی نداده اند. به خاطر اینکه توزیع جامعه مشخص نبود و متغیر 
ما شامل دو مقدار است، برای تحلیل از آزمون دو جمله ای استفاده 
که نتایج آن در جدول 11 بازگو  گردید. بر اساس آزمون دو جمله ای 
شده، نشان می دهد که سطح معناداری کوچک تر از آلفا 0/05 است. 
که فرض H1  مبنی بر تفاوت میان  گرفت  از این رو، می توان نتیجه 
و نسبت مد نظر )معادل0/50(،  امتیاز مشاهدات )معادل 0/28( 
به  نسبت  مشاهدات  امتیاز  که  گفت  می توان  و  می شود  پذیرفته 
این  بنابراین،  است.  گرفته  قرار  پایین تری  بسیار  سطح  در   0/50
دوره هــای  در  شرکت کننده  افــراد  تعداد  که  می گردد  استنباط  گونه 
از  شده  برگزار  آموزشی  کارگاه های  قالب  در  زلزله  با  مقابله  آموزشی 
سوی نهادهای مختلف در منطقه ی مورد مطالعه، بسیار کم بوده و 
عامل مهمی در پایین بودن سطح مؤلفه ی مهارت مدیریت ریسک 

دارد.
همچنین یافته های حاصل از وضعیت شرکت سرپرست خانوار 
کارگاه های آموزشی و تعداد جلسات آموزشی مبین  و اعضای آن در 
بیشتر،  تحلیل  بــرای  راستا  ایــن  در  اســت.  بــوده  آن هــا  کم  شرکت 
وضعیت مهارت و آموزش نسبت به میانگین مطلوب مورد بررسی 
در  را  دانـــش  و  مــهــارت  مــؤلــفــه ی  وضعیت   9 تصویر  گــرفــت.  قـــرار 
منطقه ی مطالعاتی نسبت به حد مطلوب عدد 2 نمایش می دهد، 
مطلوب  حد  به  نسبت  مؤلفه  دو  هر  سطح  بــودن  پایین  بیانگر  که 

جدول 9: طبقه بندی خوشه ای میزان مهارت در سطح جامعه ی نمونه

مؤلفه
طبقه بندی سطح مؤلفه ها )درصد(

باالمتوسطپایین

2432.8243.22خانوارها
25.0222.3752.59مدیران محلی

جدول 10: برآورد معناداری سطح تفاوت مؤلفه ی مهارت از حد متوسط

گویه هامیانگین وضع موجودجامعهمهارت سطح معنی داریtاختالف میانگینحد متوسط 

38/150.0 --38619.6128خانوارها

32 8.1724 -9.248.000 -2923.8276مدیران محلی

15 

 

و  فنی
 یاحرفه

-مهارت باآشنایی  میزان
های مهندسی طراحی و 

 ساخت

 بین مناسب پیوند ی)نحوه ینهیزم در مهارت
 بین مناسب فضای ساختمان، هایردیوا و فونداسیون
 4.25 71.65 24.05 (...و مناسب سردر ساختمان، دیوارهای

 
 91/94 با زلزلهنمونه در ارتباط  یجامعه مهارت سطح میزان درمجموع(، 4) جدول در موجود اطالعات اساس بر همچنین

 درصد باال برآورد شده است. 73/97درصد متوسط و  98/93 درصد پایین،

 نمونه یمیزان مهارت در سطح جامعه یاخوشه یبندطبقه: 9 جدول

 مؤلفه
 )درصد( هامؤلفه سطح یبندطبقه
 باال متوسط پایین

 43.22 32.82 24 خانوارها

 52.59 22.37 25.02 یمحل رانیمد

 

نیز بیانگر وجود تفاوت معنادار میان  31میزان مهارت در جدول  یکنندهنییتبهای حاصل از تجمیع گویه یهاافتهی همچنین

های ن بر اساس گویهامیزان مهارت ساکن گرید یعبارتبهبوده است.  15/1مهارت و حد متوسط در سطح آلفا  یمیانگین مؤلفه

 از حد متوسط است. ترنییپا کنندهنییتب

 متوسط حد از مهارت یمؤلفه تفاوت سطح معناداری برآورد: 12 جدول

 داریمعنی سطح t میانگین اختالف هاگویه متوسط حد موجود وضع میانگین جامعه مهارت

 0.0 38/15- - 28 19.61 386 خانوارها
 32 8.1724- 000. 9.248- 23.8276 29 یمحل رانیمد

 قمطابآن را  توانیم دهیم، قرار یبررس مورد نمونه یخانوارها و یمحل مدیران بین در را مهارت وضعیت یاسهیمقا صورت به اگر

 .نمود ارزیابی 3 عدد مطلوب حد به نسبت 8تصویر 

 
 

 به نسبت یمحل مدیران و نمونه خانوارهای بین در مخاطرات های مبنایی مدیریتمؤلفه یرسا ینسطح  مهارت در ب یمقایسه :1تصویر 
 [نگارنده] 1 عدد مطلوب حد

1.01
0.87

0.74 0.85 0.87 0.90

0.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20

آگاهی دانش مهارت مشارکت توانمندی 
نهادی

تخفیف 
ت ظرفی)پذیری

تحمل

خانوار 

مدیرن محلی

تصویر 8: مقایسه ی سطح  مهارت در بین سایر مؤلفه های مبنایی مدیریت مخاطرات در بین خانوارهای نمونه و مدیران محلی نسبت به 
حد مطلوب عدد 1 ]نگارنده[
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برنامه های  در  شرکت  عــدم  نتیجه ی  در  می تواند  ایــن  که  اســت، 
کافی باشد. کم و یا نا آموزشی و یا آموزش های 

یافته های تحقیق

نهایتًا، تحلیل روابط آماری میان سطح تحصیالت و مؤلفه ی 
سطح  میان  معنادار  رابــطــه ی  وجــود  بیانگر   12 جــدول  در  مهارت 

تحصیالت )متغیر مستقل( و مؤلفه های مهارت بوده است. 
شدت  دارای  شــده،  ــرآورد  ب  0/05 آلفا  سطح  در  که  رابطه  این 
که  مثبت  شــده  نیز  رابطه  ایــن  جهت  همچنین  اســت.  زیــاد  بسیار 
پذیرفت  می توان  لذا  است.  ناقص  مستقیم  رابطه ی  وجود  مبین 
میزان  روستایی،  مدیران  و  خانوارها  تحصیالت  سطح  افزایش  با 

مهارت آنان نیز افزایش می یابد.
برای شناخت سطح مؤلفه ی مهارت در روستاهای  نهایت  در 
روستاهای  تمامی  خوشه ای،  تحلیل  آزمــون  از  استفاده  با  نمونه، 
و  مقایسه  همدیگر  بــه  نسبت   10 تصویر  مطابق  مطالعه  ــورد  مـ
مؤلفه ها،  میانگین  که  اســت  یـــادآوری  به  )الزم  شدند  رتبه بندی 

مبنای اولویت بندی روستاها نسبت به هم بوده است(.

نمونه  جمعیت  مهارت  میزان   ،10 تصویر  اطالعات  اســاس  بر 
پایین تر  کهگیر علیا و یوزباش چای  در روستای هیر، زرین خانی، 
از سایر  باالتر  ترتیب  به  کالی  کلج و سائین  و در روستای بکندی، 

روستاهاست.
شدن  تبدیل  به  منجر  بحران،  مدیریت  مهارت های  کسب   
کارآمد در مراحل مختلف بحران می گردد.  افراد به شهروندان مؤثر و 
طریق  از  باید  اجتماعی  نظام  جامعه ای،  هر  در  که  اســت  بدیهی 
آموزش های رسمی و غیر رسمی، مهارت های مدیریت بحران زلزله 
آمــوزش  جــوان  نسل  و  کودکان  به  به خصوص  خــود  اعضای  به  را 
دهد. بررسی پژوهش های انجام شده در این زمینه نشان می دهد 
زمینه  ایــن  در  مــؤثــری  نقش  رسانه ها  و  دانشگاه ها  ــدارس،  مـ کــه 

می توانند داشته باشند. 

نتیجه گیری و پیشنهادها

مخاطرات  مدیریت  مناسب  و  ــت  درس راه  کنونی  جهان  در   
به  آن هــا  پیامدهای  و  اثـــرات  کاهش  و  آن هــا  ع  وقــو از  جلوگیری 
بر  کید  تأ به ویژه  ساختاری،  غیر  و  ساختاری  مختلف  شیوه های 
که فرض تحقیق  است. همان طور  زلزله  مباحثی همچون مهارت 

جدول 11: وضعیت شرکت در دوره های آموزشی مقابله با زلزله a Based on Z ]یافته های پژوهش[

سطح معنی دارینسبت مشاهدات درصدفراوانیوضعیت شرکت در دوره های آموزشی

(a)10326.7.28.50.000بلی

27069.9.72خیر

37396.61.00جمع

133.4بدون پاسخ

386100.0جمع

17 

 

 
 نمونه خانوارهای بین در مطلوب حد به نسبت زلزله ریسک مدیریت مبنایی هایمؤلفه وضعیت :9تصویر 

 [یقتحق یجنتا]

معنادار میان سطح  یبیانگر وجود رابطه 39 مهارت در جدول یتحلیل روابط آماری میان سطح تحصیالت و مؤلفه ،تاًینها

 . بوده است های مهارتتحصیالت )متغیر مستقل( و مؤلفه

 زلزله بحران مدیریت آموزش هایمؤلفه و تحصیالت سطح معناداری برآورد: 12 جدول

 شرح
 مؤلفه

 خانوارها
 رانیمد

 یمحل

 تحصیالت
 (**)282. (**)419. پیرسن همبستگی ضریب
 000. 000. معناداری سطح

 29 386 جامعه

 [تحقیق یهاافتهی]
شده که مبین برآورد شده، دارای شدت بسیار زیاد است. همچنین جهت این رابطه نیز مثبت  15/1رابطه که در سطح آلفا  این

هارت م ، میزانییروستا رانیو مدبا افزایش سطح تحصیالت خانوارها پذیرفت  توانیمستقیم ناقص است. لذا م یوجود رابطه
 .ابدییآنان نیز افزایش م

، تمامی روستاهای مورد ایبا استفاده از آزمون تحلیل خوشه نمونه، روستاهای در مهارت یمؤلفه سطح شناخت برای تینها در
 مبنای ها،مؤلفه میانگین که است یادآوری به)الزم  شدند بندیرتبه و سهیمقا گریدمه به نسبت 31تصویر  مطابق مطالعه
 (.است بوده هم به نسبت روستاها بندیاولویت

0

0.5

1

1.5

2

دانش

مهارت

تصویر 9: وضعیت مؤلفه های مبنایی مدیریت ریسک زلزله نسبت به حد مطلوب در بین خانوارهای نمونه

جدول 12: برآورد معناداری سطح تحصیالت و مؤلفه های آموزش مدیریت بحران زلزله ]یافته های تحقیق[

مؤلفهشرح

مدیران محلیخانوارها

تحصیالت
)**(282.)**(419.ضریب همبستگی پیرسن

000.000.سطح معناداری
38629جامعه
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بر پایین بودن میزان مهارت جامعه ی محلی و روستاییان در مورد 
این  تحقیق  نتایج  داشــت،  کید  تأ نمونه  جامعه ی  بین  در  زلزله 
از  حاصل  یافته های  ع  درمجمو نمود.  اثبات  به درستی  را  فــرض 
گویه های تبیین کننده ی میزان مهارت بیانگر وجود تفاوت  تجمیع 
معنادار میان میانگین مؤلفه ی مهارت و حد متوسط در سطح آلفا 
کنان و مدیران  0/05 بوده است. به عبارتی  دیگر میزان مهارت سا
محلی بر اساس گویه های تبیین کننده پایین تر از حد متوسط است. 
مدیران  بین  در  زلزله  مهارت  مؤلفه ی  تحلیل  ابعاد  تفکیک  به  اما 
مهارت  بعد  در  مهارت  که  داد  نشان  خانوارها  سرپرستان  و  محلی 
نهادهای  با  گروهی  تعامل  میزان  و  سطح  گرهای  نما در  ارتباطی 
افــراد  با  هــمــدردی  و  همدلی  توانایی  بیرونی(،  و  )داخــلــی  مرتبط 
است  گویه ها  متوسط  حد  از  باالتر  و  مناسب  سطح  در  آسیب دیده 
گرها و  اما میزان مهارت در بعد مهارت فنی و بازتوانی در اغلب نما
گویه ها به ویژه در زمینه هایی همچون نحوه ی پیوند مناسب بین 
فونداسیون و دیوارهای ساختمان، فضای مناسب بین دیوارهای 
ساختمان، سردر مناسب، پاسخ گویی به نیازها در سطح پایین تری 
که بین  از حد متوسط قرار دارد. همچنین تحلیل داده ها نشان داد 
مؤلفه ی مهارت و سطح تحصیالت و دانش ارتباط معنا داری وجود 
محلی  مدیران  بین  در  مهارت  وضعیت  مقایسه ی  همچنین  دارد. 
عدد  مطلوب  حد  به  نسبت  بررسی  مــورد  نمونه ی  خــانــوارهــای  و 
یک، بیانگر باال بودن میزان جزئی سطح مؤلفه ی مهارت در اغلب 
گرها در بین مدیران محلی نسبت به خانوارهای نمونه است. و  نما
گاهی بیشتر مدیران  این هم متأثر از باال بودن نسبی میزان سواد و آ

محلی نسبت به جامعه ی محلی است. ذکر این نکته هم ضروری 
مؤلفه ی  و  تحصیالت  سطح  میان  معناداری  رابــطــه ی  که  اســت 

مهارت وجود دارد. 
نهایتًا بر مبنای یافته های میدانی )دیدگاه خانوارهای نمونه( 
کاهش  و  مهارت ها  ــواع  ان افزایش  بــرای  تحقیق،  نظری  تلفیق  و 
آسیب پذیری روستاهای منطقه ی مطالعاتی در برابر ریسک زلزله، 

پیشنهاد های زیر ارائه می شود. 
بحران 	  مدیریت  با  مرتبط  زلزله  ارتباطی  مهارت  ارتقای 

آمــوزش  کارگاه های  بــرگــزاری  طریق  از  کنان  سا زلزله ی 
به منظور نحوه ی همدلی و همدردی با افراد آسیب دیده 

در سطح روستاها.
میزان 	  و  سطح  بعد  دو  در  بازتوانی  مهارت های  ارتقای 

ــه ی  )ارائ زلزله  از  پس  نیازها  به  پاسخ گویی  توانمندی 
تنفس  پــانــســمــان،  ــقــات،  ــزری ت نظیر  ــیــه  اول کــمــک هــای 
جابه جایی،  قلب،  احــیــای  شکسته بندی،  مصنوعی، 
هیجان  با  مقابله  توانایی  میزان  و  مصدومان(  انتقال 
امن  جاهای  یا  میز  زیر  به  )رفتن  زلزله  از  پس  استرس  و 

خانه، هجوم نبردن به راه های خروجی(
گرهایی 	  نما در  ارتــبــاطــی  مــهــارت هــای  تقویت  و  حفظ 

گروهی با نهادهای مرتبط  همچون سطح و میزان تعامل 
افراد  با  همدردی  و  همدلی  توانایی  بیرونی(،  و  )داخلی 

گروهی. آسیب دیده و سطح و میزان تعامل 

12 

 

معنادار ميان سطح  يبيانگر وجود رابطه 21 مهارت در جدول يتحليل روابط آماري ميان سطح تحصيالت و مؤلفه ،تاًینها

 . بوده است هاي مهارتتحصيالت )متغير مستقل( و مؤلفه

 زلزله بحران مديريت آموزش هايمؤلفه و تحصيالت سطح معناداري برآورد: 21 جدول

 [تحقيق يهاافتهی]
شده که مبين برآورد شده، داراي شدت بسيار زیاد است. همچنين جهت این رابطه نيز مثبت  50/5رابطه که در سطح آلفا  این

هارت م ، ميزانییروستا رانیو مدبا افزایش سطح تحصيالت خانوارها پذیرفت  توانیمستقيم ناقص است. لذا م يوجود رابطه
 .ابدییآنان نيز افزایش م

، تمامی روستاهاي مورد ايبا استفاده از آزمون تحليل خوشه نمونه، روستاهاي در مهارت يمؤلفه سطح شناخت براي تینها در
 مبناي ها،مؤلفه ميانگين که است یادآوري به)الزم  شدند بنديرتبه و سهیمقا گریدمه به نسبت 25تصویر  مطابق مطالعه
 (.است بوده هم به نسبت روستاها بندياولویت

 
 روستانقاط مختلف  در نمونه تيجمع مهارت ميزان: 21تصوير 
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مهارت  مؤلفه ی  که  داشت  این  بر  سعی  شده  انجام  پژوهش 
زلزله در استان قزوین مورد بررسی  را در چارچوب مدیریت ریسک 
کمک  قرار دهد. اما بررسی و مطالعه بر روی موضوعات زیر می تواند 
مؤثری به روشن تر شدن سایر جنبه های ناشناخته ی این تحقیق 

نماید.
زلزله 	   سنجش دیگر مؤلفه های مبنایی مدیریت بحران 

در   ... و  نهادی  توانمندی  دانــش،  مشارکت،  همچون 
دیگر  بین  در  طبیعی  مخاطرات  سایر  و  زلزله  با  ارتباط 
کشور و مقایسه ی تطبیقی به منظور  عرصه های فضایی 

استفاده از تجارب مثبت.
در 	  مخاطرات  بحران  مدیریت  مهارت  میزان  مطالعه ی 

کشورهای توسعه یافته و مقایسه ی تطبیقی با یافته های 
به منظور  ایران  کشور  در  شده  انجام  مطالعات  از  حاصل 
ارائـــه ی  کــشــورهــا و  از  ایـــن دســتــه  از تــجــارب  اســتــفــاده 
برابر  در  آســیــب پــذیــری  کــاهــش  بـــرای  الزم  راهــکــارهــای 

ریسک مخاطرات طبیعی )زلزله(.

پی نوشت
1 Botvin,G.J., Kantor.L.W
2 Matson, J.L.
3 Hollinger, G.D.
4 Jigaso
5 Sahu K, Misra N.
6 Hobfoll S.
7.    Technical Skill
8.    Belzer
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