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 چکیده:
آموزشـی مـدیریت بحـران     اهـداف  بـه  دستیابی میزان این پژوهش، ارزیابی هدف

زده استان کرمانشاه است. روش تحقیـق ایـن مقالـه    منطقه زلزلهدر  زیست)محیط(
هـاي  پیمایشی و جامعه آماري، شهروندان ساکن در شهر سـرپل ذهـاب، سـازمان   

زیسـت اسـت کـه حجـم     ن محـیط نهاد درگیر در زلزله کرمانشاه و متخصصیمردم
ابزار نظرسنجی، پرسشنامه بسته و با سطح مقیـاس   نفر محاسبه گردید. 525نمونه 

، SPSS افـزار نـرم هـا بـا اسـتفاده از    داده لیـ وتحلهیتجزي است. افاصلهلیکرت و 
ي آلفـا صورت گرفته و پایایی پرسشـنامه از طریـق همسـازي درونـی گویـه هـا (      

درصد از پاسـخگویان   63ها نشان داد که در حدود شده است. یافته نیی) تعکرونباخ
از اهمیت باالي برخوردار اسـت؛   زیستیآگاهی در حوزه محیط معتقدند که افزایش

 و نهـاد مردم سازمان دولت،( گانهدرصد پاسخگویان معتقدند که عملکرد سه 97اما 
نیسـت. همچنـین در    قبـول قابلزده در حوزه افزایش آگاهی در مناطق زلزله )مردم

از اهمیـت   زیسـتی محـیط  ارتقـاء دانـش در مسـائل    درصد معتقدند کـه  67حدود 
درصد پاسخگویان اذعان داشتند کـه عملکـرد ایـن     80 اي برخوردار است کهویژه

درصـد از پاسـخگویان    68حـدود  زده ضعیف بوده اسـت. در  مقوله در مناطق زلزله
درصـد معتقدنـد    72 مهم است و زیستیمحیط مسائل نگرش مثبت به معتقدند که

زده ضعیف و بسیار ضعیف بوده اسـت. در حـدود   عملکرد این مهم در مناطق زلزله
درصد معتقدنـد   79اما  دانستند؛ تیبااهمدرصد از پاسخگویان داشتن مهارت را  70

بوده است. درمجموع میزان دستیابی به اهداف آموزشـی   عملکرد این حوزه ضعیف
زلزله سـرپل ذهـاب) کـه در ایـن مقالـه      ( زیست در شرایط بحرانی و واقعیمحیط

 .در وضعیت بسیار ضعیف قرار دارد قرارگرفتهی موردبررس
 

مدیریت بحران، آگاهی، دانش، نگرش، مشارکت،  :کلیديهاي واژه
 .مهارت

 

Abstract: 
The purpose of this study was to assess the achievement of 
educational objectives for management of the crisis 
(environment) in the earthquake-stricken area of Kermanshah 
province. The research method of this paper is a survey, and the 
statistical population is the citizens living in SarPol-e-Zahab, 
the NGOs involved in the Kermanshah earthquake and 
environmentalists with a sample size of 525 people. The survey 
tool is a closed questionnaire with a Likert scale and a distance 
scale. Data analysis was performed using SPSS software, and 
the reliability of the questionnaire was determined through 
internal matching of the items (Cronbach's alpha). Findings 
showed that about 63% of respondents believe that awareness 
raising in the environmental field is essential, but 97% of 
respondents believe that triple action (government, NGO, and 
people) in the areas of the earthquake is not acceptable in the 
field of increasing awareness. Also, about 67% believe that 
promotion of knowledge in environmental issues is of great 
importance, with 80% of respondents acknowledging that the 
performance of this category in poorly seized areas has been 
weak. About 68% of respondents believe that positive attitudes 
toward environmental issues are necessary, and 72% think that 
the importance of this in earthquake areas is weak and very 
weak. Approximately 70% of respondents considered skills to 
be necessary, but 79% believed that the field was weak. In sum, 
the achievement of environmental education goals in a critical 
and realistic situation (SarPol-e- Zahab earthquake), which is 
considered in this paper, is in a fragile state. 
 

Keywords: Crisis Management, Awareness, 
Knowledge, Attitude, Participation, Skill. 
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 مقدمه
شـدت  به يازلزله) 48 :21ساعت ( 1396آبان ماه  21 در تاریخ

ازگله استان کرمانشاه به مدت  یکیدر نزد شتریر اسیدر مق 3/7
غـرب،   النیکرمانشاه، سرپل ذهاب، گـ  يهاثانیه شهرستان 30

آباد غرب و جـوانرود  داالهو، اسالم ،یثالث باباجان ن،یریقصر ش
 یمحل يهااز بافت ياریبس بیب و آسیمنجر به تخرو  را لرزاند

 داشـت و نفر تلفـات   579 این حادثه تعداد گردید.استان این در 
صـد   طـور به ییو روستا يشهر یواحد مسکونهزار  100حدود 

ـ ن یواحـد مسـکون   هـزار  40گردیـد. تعـداد    بیـ تخردر صد   زی
 تیوضع کی لرزهنیزم نیا ساخت مجدد دارد. نیاز به اکنونهم

، بطوریکـه  کـرد  جادیا ییو روستا يمناطق شهر يخاص را برا
طور یت بههزار نفر جمع 150روستا و حدود  1930شهر،  8تعداد 

 .قرار گرفتندها مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر این خرابی
هاي اساسـی ازجملـه بیمارسـتان، سـوله     تخریب زیرساخت

بحران، مراکز اداري حیاتی و امثال آن و از سوي دیگر کـاهش  
تـوجهی  در محدوده زلزله، به میزان قابـل  زیستیمحیطشاخص 

یرســـاختی و بــر شــرایط انســـانی، اجتمــاعی، اقتصــادي، ز    
زیستی اثرات منفـی داشـته اسـت. از سـوي دیگـر ورود      محیط

نهادهاي دولتی (مدیریت بحران، وزارت کشور، وزارت بهداشت، 
زیسـتی،  نهـاد (محـیط  مردمهاي سازمانو غیره) و  هاشهرداري

هـاي اجتمـاعی، حمـایتی،    بهداشت و سالمت، بحـران، آسـیب  
) کـه جهـت   دهیدبیسآو  رسانکمک( مردمها و غیره) و خیریه

ی آمده بودند و عدم هماهنگی بـین بخشـی،   امدادرسانکمک و 
اي در محیط بحران شد که بسیاري را بـر  منجر به ظهور عرصه

آن داشت تا از نحوه مدیریت بحران در این استان انتقاد داشـته  
 باشند.

اسکان اضطراري در شهرستان  12کیفیت بهداشت بیش از 
ایجـاد   زدگـان زلزلهزار چادر که توسط ه 8سرپل ذهاب و حدود 

فاضـالب و   شده بود، بسیار ضعیف بود. عدم مـدیریت صـحیح  
 مورداســتفادههــایی از آلــودگی در آب آشــامیدنی وجــود نشــانه

-ها و همچنین دفع غیراصولی زباله جامد و مایع و نخالهخانواده
و مسائل بهداشتی  ستیزطیمحهاي ساختمانی موجب تضعیف 

تقریبـاً  خطـر  خواهـد شـد. همچنـین     بلندمدتو  مدتکوتاهدر 
تک یا چند حمل قابلهاي استفاده نامناسب از توالت شدهلیتعد

زیسـتی  ي نیز وجود دارد که منجر به اثرات منفی محیطاچشمه
 گردد.می

از سوي دیگر مخـاطرات ژئوفیزیـک و هیـدرو هواشناسـی     
شـروع   افـزایش ناگهـانی سـیل و اثـرات مشـابه بـا       احتمـال به

ـ افزایمـ هاي فصلی بارندگی و ایـن امـر منجـر بـه حـوادث       دی
ي اسکان موقت و اضـطراري شـده و   هاتیجمعخطرناك براي 

هـاي  دارد. همچنین اکثـر اسـکان   به دنبالتهدیدات بسیاري را 
حداقل استانداردها بوده و با مشـکالت   اضطراري و موقت، فاقد

بـود کـانکس و   بهداشت کم، کیفیت پـایین و کم  ازجملهخاصی 
ي همـراه بـود، بطوریکـه اکثـر ایـن      سـوز آتـش خطرات بالقوه 

فاقد هرگونه استانداردي براي اسـکان بـوده و قابلیـت     هاتیسا
الزم براي استفاده بیش از چند ماه را ندارند. از سـوي دیگـر در   

دور، ساخت و مرمت هزاران ساختمان دولتـی   چنداننهي اندهیآ
بـا   هازبالهدفع این  ا توجه به اینکهشود و بمی و خصوصی آغاز

را دوچندان  هانخالهناهنجاري روبرو بوده است، نیاز به مدیریت 
 .دینمایم

ناپـذیر اسـت و همـواره تهدیـدي     وقوع زلزله امري اجتناب
هاي بزرگ بشري شود که مصیبتجدي براي بشر محسوب می

ـ   ن راسـتا،  و تلفات مالی و جانی فراوانی را به همـراه دارد. در ای
هاي مختلفی براي توانمندسازي مدیریت بحران و ارتقاء فعالیت

هاي موردنیـاز بـه مسـئوالن و مردمـان     آمادگی و ارائه آموزش
براي پیشگیري از اثرات زلزله و مواجهه با بحـران ناشـی از آن   

) بـه اجـرا   1383در دو دهه اخیر بخصـوص بعـد از زلزلـه بـم (    
م آموزش مناسب در بین عوامل عدم اثربخشی الز .درآمده است

و مردم و فقـدان همـاهنگی بـین     نهادمردمهاي دولتی، سازمان
و مـوازي کـاري شـده و     ومرجهرجبخشی منجر به سردرگمی، 

-منجر می زدگانزلزلهی مناسب به رسانخدمتبه عدم  تیدرنها
ــهافــراد  نیهــاي مختلــف و همچنــســازمانگــردد.   وابســته ب
ـ   یمتفـاوت  تیهـا، درك وضـع  سازمان  ت،یـ کـار، موقع  هبسـته ب

 دارنـد عمـل   يبرا یو آمادگ یاطالعات، دانش، فرهنگ سازمان
(Dubois et al., 2012)نشـان   شـده انجـام  هـاي . پژوهش

ـ  یینهـا  جـه یدهد کـه نت می شـدت وابسـته بـه    فاجعـه بـه   کی
ــاده ــازي اولآم ــس ــران دارد    هی ــوع بح ــل از وق ــوزش قب و آم

)Sundelius & Hart, 2013 & Asproth et 

al.,2007( .1و هارت نیبو )کنند که موارد ) استدالل می2007
 یریزي عملبرنامه ،يریادگی يبرا یمنبع خوب ،نیشیپ ياضطرار
 نیـ رغـم ا اسـت. علـی   ندهیآ بحرانی طیشرا يسازي براو آماده

 درکنند که آمـوزش  ادعا می )2007و همکاران ( اسپروث، جینتا
بحـران   تیریمـد  يا بهتـر بـرا  ر ردمتوانـد مـ  می بحران طیشرا

 جامعه یک در قبلی آمادگی وجود عبدالهینوظهور آماده سازد. 

                                                      
1. Boin & Hart (2007) 
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 از کاسـتن  در عوامـل  ترینمهم از یکی زلزله را با برخورد براي
 فاجعـه  ). حـذف Abdollahi, 2004دانـد ( مـی  زلزله صدمات

 آمـادگی  و اسـت  ممکـن  آن صـدمات  از کاستن اما غیرممکن،
 و خسـارات  کـاهش  برنامـۀ  از خـش ب یـک  عنـوان بـه  جامعـه 
سیاسـت   بـر اسـاس  ز سوي دیگـر  ا. شودمی تلقی پذیريآسیب

سـوانح طبیعـی و   کـاهش خطـرات ناشـی از    کلی پیشگیري و 
بند   اولین، حوادث غیرمترقبه ابالغی توسط مقام معظم رهبري

گسترش آموزش و آگاهی و فرهنـگ   واین سیاست بر افزایش 
و مردم براي رویارویی با عوارض  سازي مسئوالنایمنی و آماده

خطر زلزله و  ویژهبه غیرمترقبه و حوادثناشی از سوانح طبیعی 
 ).2/3/1384مصوب دارد ( دیتأک، هاي جوي و اقلیمیپدیده

ـ  قـوانین  در زیسـت محـیط  آموزش موضوع  توسـعه  هبرنام
 نیـز  ایـران  اسـالمی  جمهـوري  فرهنگی و اجتماعی اقتصادي،

 چهـارم  برنامـه  قانون 64 و 60 ادوم هبطوریک .است شده لحاظ
 محمـل  تواندمی توسعه پنجم برنامه قانون 189 ماده و توسعه
 هدفمنـد  و منسـجم  توسـعه  براي را مناسبی سازوکار و قانونی
 .نماید فراهم زیستمحیط آموزش هايبرنامه
بـه   يها بـرا و ارتباطات سازمان یطول بحران، هماهنگ در

کاهش شدت  ییو توانا تیورد وضعاشتراك گذاشتن دانش در م
 2005در سـال   نـا یبحران مانند کاتر کیاست.  يبحران ضرور

 مراکـز سـطوح   یدر تمام يادینشان داد که موانع و مشکالت ز
 ت،یعدم فعال ،اشتباه ،تأخیر ،یدولت وجود دارد: سردرگم یبحران

 ن،یبنـابرا )؛ Lagadec, 2007( يو عدم رهبر یعدم هماهنگ
اســت، اســتفاده از  يضــرور نیتمــر ،خطرهــا ییشناســا يبــرا

 ریهـاي مختلـف و سـا   قابلیـت  ایـ خـاص   يهاي اضطرارروش
زا، استرس طیگیري در شرا(تصمیم گریمهم د اریهاي بسقابلیت

 ,McCreight) )ك و امثـال آن هاي مشـتر ارتباطات، مهارت
2017 & Fagel, 2014 & Kazimoglu et al., 

ـ اسـت کـه با   ییویس سـنار بحران بر اسـا  ناتیتمر). 2012  دی
؛ لـذا تـدارك   انجام دهد آن رابحران  تیریهاي گروه مدمهارت

 اسـت.  غیرممکن ی،هاي آموزشاهرم مؤثر بدون يویسناریک 
اي از هستند که به دنبالههایی ویبر سنار یمبتن آموزش و تمرین

فضـا مربـوط   -یافتـه در چـارچوب زمـان   هـاي سـازمان  واقعیت
شـود  آغاز می دادیرو کیتوسط  مناسب سناریوي کیشوند. می

 ,.Rankin et alکنـد ( را دنبـال مــی  عیاي از وقـا و دنبالـه 
ی در طـ  شـده يسازهیشب تیضعو کی زین ویسنار کی). 2011

ـ اسـت کـه با   نیتمر کی کننـدگان اجـازه دهـد    بـه شـرکت   دی
 بحران خود را توسعه دهند. تیریهاي مدها و تواناییمهارت

ک آموزش کـارا و مـؤثر چـه عـواملی داراي     حال باید دید در ی
 اهمیت هستند:

اولین مسئله، تعیین ارزیابی اهداف نظام آموزش در شـرایط  
اي این اسـت کـه   در هر جامعه هدف کلی آموزشبحران است. 

ــوي ارزش   ــق الگ ــرد را طب ــر ف ــی،  ه ــی، سیاس ــاي فرهنگ ه
و انسـانی متناسـب    کـرده تیـ و اجتماعی خود تربزیستی محیط

وپرورش سه نقـش مهـم در   جامعه دهد. اهداف آموزشتحویل 
وپـرورش  کنند. اوالً به فراگرد آمـوزش مدیریت آموزشی ایفا می

 وجـود  بـه  را فعالیـت  و حرکـت دهنـد. ثانیـاً انگیـزه    جهت مـی 
هـاي  رزشـیابی فعالیـت  ا و کنتـرل  هـاي مـالك  ثالثـاً . آورندمی

 .نمایندآموزشی را ایجاد می
بحـران   گانه آموزشـی هاي سهرتمهادومین مسئله، تعیین 

صـورت  مـدیران را بـه   ازیهاي موردن، مهارت1رابرت کاتزاست. 
بنـدي کـرده اسـت. مهـارت، بـه      فنی، انسانی و ادراکـی طبقـه  

هاي قابـل پـرورش شـخص کـه در عملکـرد و ایفـاي       توانایی
کنـد. منظـور از مهـارت،    شـود، اشـاره مـی   وظایف منعکس می

اسـت   شخصـی  دانـش و تجربـه   توانایی بـه کـار بـردن مـؤثر    
)Totonchian,1991.( 
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)Totonchian, 1991( 
بحـران اسـت.    کارکردهاي آموزشـی سومین مسئله، تعیین 

 تفکیک ،فراگرد مدیریت را غالباً به کارکردها یا وظایف مدیریت
منظور از کارکرد، فعالیتی مهم و اساسی است  .کنندو تجزیه می

، اولـین کسـی   2هنري فایول .که در نیل به هدف، ضرورت دارد
که وظایف مدیریت را تقسیم کرده، معتقد است وظایف اساسـی  

 ،فرمانـدهی  ،دهـی سـازمان  ،ریـزي اند از برنامـه مدیریت عبارت
 .(Totonchian, 1991) کنترل کردن و هماهنگی

هاي آشکار و توان الیهکرمانشاه می 1396با توجه به زلزله 
همچنین مکنون و پنهان فقدان نظام آموزشی بحران در کشـور  

                                                      
1. Robert Katz 
2. Henri Fayol 
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هاي مبتنی بر شـرایط جامعـه   حلهاي آن را پیدا و راهو اولویت
ایرانی تجویز نمود. نتیجه یک آموزش مؤثر و کارا در رفتارهـا و  

بر این اساس، هدف ایـن   ر میابد.عملکرد مجریان، نمود و ظهو
آموزشـی مـدیریت    اهـداف  به دستیابی میزان پژوهش، ارزیابی

زده اسـتان  در منـاطق زلزلـه   زیسـت بـر محـیط   دیتأکبا بحران 
 کرمانشاه است.

صـورت   ذیـل  شـرح  به زیستمحیط آموزش اهداف بنديدسته
 گرفته است:

 دایجـا  بـراي  افـراد  و اجتمـاعی  هـاي گـروه  به کمک: آگاهی
 .مشترکشان مشکالت و زیستمحیط به نسبت حساسیت

 انواع کسب براي افراد و اجتماعی هايگروه به کمک :دانش
 مسـائل  و زیستمحیط از اساسی درك براي تجربه از مختلفی
 .آن به مربوط

 کسـب  بـراي  افـراد  و اجتمـاعی  هايگروه به کمک ش:نگر
 مشارکت براي هانگیز ایجاد و هانگرانی ها،ارزش از ايمجموعه

 .زیستمحیط حفاظت و بهبود در فعاالنه
 کسـب  بـراي  افراد و اجتماعی هايگروه به کمک :هامهارت
 .زیستمحیط مشکالت حل و شناسایی جهت الزم هايمهارت

 افراد و اجتماعی هايگروه تمام براي فرصت ایجاد :مشارکت
 مشکالتی وفصلحل جهت سطوح تمام در گسترده حضور براي

ــ ــیط هک ــتمح ــر زیس ــت آن درگی  & Palmer( اس
Suggate,2006(. 

 
 ی پژوهششناسروش

اسـنادي بهـره    و 1در این پژوهش از دو روش مطالعه پیمایشـی 
گرفته شده است، در مطالعه پیمایشی از ابزار پرسشنامه محقـق  

آوري اطالعات بهره گرفته شد که روایـی آن  ساخته براي جمع
ا محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ توسط متخصصین و پایایی آن ب

قرار گرفت. واحد تحلیل، فرد بوده است و اثربخشـی   دییتأمورد 
دیده زلزلـه  آموزش بحران از روش اشتهاري از شهروندان آسیب

اسـت.   قرارگرفتـه و همچنین متخصصین احصاء و مورد ارزیابی 
 مطالعه اسنادي نیز از دو طریق:

 فرا تحلیل کیفی؛بندي و آوري ادبیات نظري، جمعجمع -1
همچـون مـدیریت    هاییآوري اسناد موجود در سازمانجمع -2

ریزي شـهر تهـران، اسـتانداري    بحران، مرکز مطالعات و برنامه
 شده است.ها، انجامآن لیوتحلهیتجزو  رهیو غکرمانشاه 

                                                      
1. Survey 

جامعه آماري، مجموعه شهروندان ساکن در شـهر سـرپل    
زلزلـه کرمانشـاه و   نهـاد درگیـر در   هـاي مـردم  ذهاب، سـازمان 

نفـر   525زیسـت اسـت کـه حجـم نمونـه      متخصصین محـیط 
بـر اسـاس فرمـول    حجـم نمونـه شـهروندان    محاسبه گردیـد.  

 نهـاد مردمي هاسازماننفر از  100نفر تعیین شد؛  385کوکران 
نفر  40و  کردندیمی رسانخدمتانفرادي  صورتبهو افرادي که 

آمـوزش انتخـاب   و  سـت یزطیمحهاي هم از متخصصین حوزه
 شدند.
گیـري  گیـري از شـهروندان بـه روش نمونـه    شیوه نمونـه  

صـورت کـه   بندي متناسب به دست آمد. بـدین تصادفی با طبقه
 سرپل ذهـاب گانه شهر  11هاي هاي ساختمانی پهنهابتدا بلوك

برحسب جمعیت هر منطقه مشخص شد و بـا اسـتفاده از روش   
در هر پهنه بـر روي نقشـه    هاگیري سامانمند، تعداد بلوكنمونه
هاي سـاختمانی مشـخص گردیـد و سـپس توسـط فـرم       بلوك

فهرست برداري، فهرست خانوارها با شماره پـالك سـاختمان و   
درصـد تعـداد    5/4واحد مسکونی مشخص گردید و بـا ضـریب   

ــه دســت آوردن فاصــله    ــا ب ــین شــد و ب ــوك تعی ــه در بل نمون
صـادفی خانوارهـاي   )، عدد مبدأ از جدول اعداد تKگیري (نمونه

اي انتخاب شد و توسـط  صورت سامانمند تصادفی دورهنمونه به
ســال پرسشــنامه تکمیــل    18مصــاحبه بــا افــراد بــاالي    

گیـري گلولـه برفـی انتخـاب     متخصصین با روش نمونـه گردید.
 صـورت بـه نیـز   نهـاد مـردم هاي گیري از سازمانشدند و نمونه

  تصادفی انجام شد.
 
 هاي پژوهشیافته

درصـد از   25٫3دهنـد کـه   هاي این پـژوهش نشـان مـی   فتهیا
درصـد بـین    52٫7سال سن داشتند،  29تا  18پاسخگویان بین 

سال سـن داشـتند. میـانگین     60درصد بیش از  22و  59تا  30
سال بوده است. دامنه تغییرات سن در  40سنی پاسخگویان نیز 
 76حـد،  سال و در باالترین  18ترین حد جامعه آماري در پایین

درصد پاسـخگویان داراي مـدرك    20سال بوده است. همچنین 
درصــد،   35٫2درصــد لیســانس و   44٫4تحصــیلی دیــپلم،  

 اند.لیسانس و دکتري بودهفوق
درصـد از پاسـخگویان معتقدنـد کـه افـزایش       63در حدود 

توانـد  زیستی در شرایط بحـران مـی  آگاهی نسبت مسائل محیط
 نهادمردم سازمان دولت،( گانهسه براي آموزشی اقدام ترینمهم

درصـد   4باشد، در مقابل حدود  زیستیمحیط مسائل در) مردم و
درصـد پاسـخگویان    97این اعتقـاد را ندارنـد. از سـوي دیگـر     



 161                             1397بهار ، سوم، شماره ششمسال  ،زیست و توسعه پایدارآموزش محیطهشی پژوفصلنامه علمی

 

 و نهـاد مـردم  هـاي سازمان دولت،( گانهمعتقدند که عملکرد سه
زیستی، ضعیف زده در حوزه آگاهی محیطدر مناطق زلزله )مردم
درصـد، نظـري    3ار ضعیف بوده اسـت و در مقابـل تنهـا    و بسی

 اند.مخالف داشته
 ارتقاي دانـش در  درصد پاسخگویان معتقدند که 67حدود  

 بـراي  آموزشـی  اقـدام  تـرین مهم تواندمی زیستیمحیط مسائل
حـدود  باشد در مقابل ) مردم و نهادمردم سازمان دولت،( گانهسه
ــد. ا درصــد، 3 ــاد را ندارن ــن اعتق درصــد  80ز ســوي دیگــر ای

 هـاي سـازمان  دولـت،  گانهپاسخگویان معتقدند که عملکرد سه
ــردم ــادم ــه  و نه ــاطق زلزل ــردم در من ــش  م ــوزه دان زده در ح
درصد  20زیست، ضعیف و بسیار ضعیف است و در مقابل محیط

 اند.نظري مخالف داشته
تغییر نگرش  درصد از پاسخگویان معتقدند که 68در حدود 

 بـراي  آموزشی اقدام ترینمهم تواندمی زیستیحیطم مسائل در
باشـد، در مقابـل    مـردم  و نهادمردم هايسازمان گانه دولت،سه

درصـد   72درصد، این اعتقاد را ندارند. از سـوي دیگـر    3حدود 
 هـاي سـازمان  دولـت،  گانهپاسخگویان معتقدند که عملکرد سه

گـرش بـه   زده در حـوزه ن مـردم در منـاطق زلزلـه    و نهـاد مردم
 28زیست، ضعیف و بسیار ضعیف بوده است و در مقابـل  محیط

 اند.درصد، نظري مخالف داشته
افـزایش   درصـد از پاسـخگویان معتقدنـد کـه     70در حدود 

 اقـدام  تـرین توانـد مهـم  مـی  زیسـتی محـیط  مسـائل  مهارت در
 مـردم  و نهـاد مـردم  هـاي سازمان دولت، گانهسه براي آموزشی

درصد ایـن اعتقـاد را ندارنـد. از سـوي      2د باشد، در مقابل حدو
 هايسازمان دولت، گانهدرصد پاسخگویان عملکرد سه 79دیگر 
زده در خصـوص مهـارت در   مردم در منـاطق زلزلـه   و نهادمردم
دانسـتند و در  زیست را ضعیف و بسیار ضـعیف مـی  محیط حوزه

 اند.درصد نظري مخالف داشته 21مقابل 
افـزایش   خگویان معتقدنـد کـه  درصـد از پاسـ   62در حدود 

 اقـدام  تـرین توانـد مهـم  مـی  زیسـتی محیط مسائل مشارکت در
 مـردم  و نهـاد مـردم  هـاي سازمان دولت، گانهسه براي آموزشی

از سـوي   .درصد ایـن اعتقـاد را ندارنـد    7حدود باشد. در مقابل 
 دولت، گانهدرصد پاسخگویان معتقدند که عملکرد سه 83دیگر 

زده در حـوزه  مـردم در منـاطق زلزلـه    و نهـاد مردم هايسازمان
زیست، ضعیف و بسیار ضـعیف بـوده   مشارکت در مسائل محیط

 اند.درصد نظري مخالف داشته 17است و در مقابل 
 

اقدام آموزشی جهت افزایش آگاهی و در تقابـل بـا   
 1میزان اهمیت و رضایت در عمل

شـی  دهـد؛ اقـدام آموز  نشان مـی  1طور که جدول شماره همان
جهت افزایش آگاهی در تقابل با میـزان اهمیـت و رضـایت در    

هـاي  عمل در تقاطع با سه سـطح از اقـدامات دولـت، سـازمان    
 70درصد معنادار است. بـیش از   99نهاد و مردم در سطح مردم

زیسـت در شـرایط   درصد پاسخگویان آگاهی از مسـائل محـیط  
هـاي  ازماندرصد براي اقدام س 58بحرانی براي اقدامات دولت، 

درصـد بـراي اقـدامات مـردم، معتقدنـد       60نهاد و بیش از مردم
هـاي  اقدام آموزشی جهت افزایش آگاهی براي کمک به گـروه 

زیسـت و  اجتماعی و افراد براي ایجاد حساسیت نسبت به محیط
اهمیـت زیـاد و خیلـی زیـاد برخـوردار       مشکالت مشترکشان از

 2/3دامات دولـت،  درصـد بـراي اقـ    4است. در مقابل در حدود 
درصـد بـراي    6/3نهـاد و  هاي مـردم درصد براي اقدام سازمان

زیست در شـرایط  اقدامات مردم معتقدند آگاهی از مسائل محیط
ها از اهمیت کم و خیلـی کـم برخـوردار    بحرانی براي این گروه

 است.
بعالوه در بخـش دوم جـدول، میـزان رضـایت از اقـدامات      

 هـاي سـازمان  دولـت،  گانـه راي سهمتولیان در حوزه آگاهی و ب
 زلزله سرپل ذهـاب  یواقعدر شرایط بحرانی و مردم  و نهادمردم
گونـه  درصـد پاسـخگویان هـیچ    40شده است. حـدود   دهیسنج

 60رضایتی از اقدامات دولـت در ایـن حـوزه نداشـتند و حـدود      
 2/3درصد هم رضایت کم و خیلی کم داشتند، از سـوي دیگـر   

هـاي  گونه رضایتی از اقـدامات سـازمان  درصد پاسخگویان هیچ
درصد هـم رضـایت    88نهاد در این حوزه نداشتند و حدود مردم

گونه درصد پاسخگویان هیچ 37کم و خیلی کم داشتند و حدود 
 63رضایتی از اقدامات مـردم در ایـن حـوزه نداشـتند و حـدود      

تـوان  درصد هم رضایت کم و خیلی کم داشتند. به عبارتی مـی 
 افـراد  و اجتمـاعی  هايگروه به کمکمثابه هی که بهگفت آگا

 مشـکالت  و زیسـت محـیط  بـه  نسـبت  حساسـیت  ایجـاد  براي
است از اهمیت بسـیار بـاالیی برخـوردار اسـت کـه       مشترکشان

تجربه زلزله کرمانشاه نشان داد این مهم مورد غفلت واقع شـده  
 است.

                                                      
منظور رضایت از اقداماتی است کـه در شـرایط بحرانـی و واقعـی (زلزلـه      . 1

 سرپل ذهاب) اتفاق افتاده است
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 در تقابل با میزان اهمیت و رضایت در عمل زیستیمحیطیل افزایش آگاهی در مسا. 1 جدول

   
 ر شرایط بحران زلزلهدزیستی آگاهی مسائل محیطافزایش 

 کل
 زیاد خیلی زیاد تا حدي کم کم خیلی اصالً

دولت
 

میزان 
 اهمیت

 525 200 173 131 16 5 0 مقدار
 100 1/38 33 25 3 1 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 0 0 10 306 209 مقدار
 100 0 0 0 9/1 3/58 8/39 درصد سطري

سازمان
ها

ي 
مردم

نهاد
 

میزان 
 اهمیت

 525 118 188 202 17 0 0 مقدار
 100 5/22 8/35 5/38 2/3 0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 0 45 210 253 17 مقدار
 100 0 0 6/8 40 2/48 2/3 درصد سطري

مردم
 

میزان 
 یتاهم

 525 137 183 185 16 3 1 مقدار
 100 1/26 9/34 2/35 3 6/0 2/0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 0 0 23 308 194 مقدار
 100 0 0 0 4/4 7/58 37 درصد سطري

   /.00 Sig 241/13 Chi-Square   

  
اقدام آموزشی جهت افزایش دانش و در تقابـل بـا   

 لمیزان اهمیت و رضایت در عم
دهـد؛ اقـدام آموزشـی    نشان مـی  2طور که جدول شماره همان

زیستی در شرایط بحـران  جهت افزایش دانش در مسائل محیط
در تقابل با میزان اهمیت و رضایت در عمل در تقـاطع بـا سـه    

نهاد و مردم در سطح هاي مردمسطح از اقدامات دولت، سازمان
اسـخگویان،  درصـد پ  63درصد معنادار بوده است. بـیش از   99

زیست در شرایط بحرانی براي اقـدامات  دانش در مسائل محیط
نهـاد و بـیش از   هاي مـردم درصد براي اقدام سازمان 70دولت، 

درصد براي اقدامات مردم معتقدنـد اقـدام آموزشـی جهـت      68
 براي افراد و اجتماعی هايگروه به کمکافزایش دانش جهت 

 از اساسـی  درك بـراي  تجربـه  از مختلفـی  انـواع  کسـب 
اهمیت زیاد و خیلی زیـاد   از آن به مربوط مسائل و زیستمحیط

درصـد پاسـخگویان بـراي     3برخوردار است. در مقابل در حدود 
نهـاد و  هاي مردمدرصد براي اقدام سازمان 5/2اقدامات دولت، 

درصــد بــراي اقــدامات مــردم معتقدنــد دانــش در مســائل  6/3
ها از اهمیت کـم  این گروهزیست در شرایط بحرانی براي محیط

 و خیلی کم برخوردار است.
، میـزان رضـایت از   2بعالوه در بخش دوم جـدول شـماره   

مـردم، داشـتن    و نهادمردم هايسازمان دولت، گانهاقدامات سه
زلزلـه   یواقعـ زیست در شـرایط بحرانـی و   دانش مسائل محیط

درصـد پاسـخگویان    28شده است. حدود  دهیسنجسرپل ذهاب 
گونه رضایتی از اقـدامات دولـت در حـوزه افـزایش دانـش      هیچ

 آن بـه  مربـوط  مسـائل  و زیسـت محـیط  از اساسی دركجهت 
درصد هم رضایت کم و خیلی کم داشـتند،   72نداشتند و حدود 

گونـه رضـایتی از   درصد پاسخگویان نیز هـیچ  42از سوي دیگر 
 58 نهاد در این حوزه نداشتند و حدودهاي مردماقدامات سازمان

 30درصد هم رضایت کم و خیلی کم داشـتند و بعـالوه حـدود    
درصد پاسخگویان از اقدامات مردم در این حوزه، رضایت کـم و  

 خیلی کم داشتند.
هـا و  اي از شناختانش مجموعهتوان گفت دبه عبارتی می

لذا اگر اطالعـاتی   ،هاي الزم براي حل یک مسئله استمهارت
تـوان گفـت   ی را حـل کنـد مـی   که در دست است بتواند مشکل

دانش وجود دارد. ضـمن آنکـه دانـش بایـد امکـان تبـدیل بـه        
و بسـیاري از   دستورالعمل اجرایی و عملی شدن را داشته باشـد 

پاسخگویان معتقد بودند با توجه به اهمیـت افـزایش دانـش در    
هـاي  گانـه زیست؛ اما عملکـرد سـه  مدیریت بهتر مسائل محیط

 زده ضعیف و بسیار ضعیف بوده است.مستقر در منطقه زلزله
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 عمل در تیرضا و تیاهم زانیم با تقابل درزیستی محیط لیمسا در ارتقاي دانش. 2 جدول

   
 ر شرایط بحران زلزلهدزیستی مسائل محیط ارتقاي دانش

 کل
 زیاد خیلی زیاد تا حدي کم کم خیلی اصالً

دولت
 

میزان 
 اهمیت

 525 149 185 176 15 0 0 مقدار

 100 4/28 2/35 5/33 9/2 0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 0 0 105 274 146 مقدار

 100 0 0 0 20 2/52 8/27 درصد سطري

سازمان
ها

ي 
مردم

نهاد
 

میزان 
 اهمیت

 525 183 185 144 13 0 0 مقدار

 100 9/34 2/35 4/27 5/2 0 0 درصد سطري

یت در رضا
 عمل

 525 0 0 0 242 62 221 مقدار

 100 0 0 0 1/46 8/11 1/42 درصد سطري

مردم
 

میزان 
 اهمیت

 525 170 187 154 14 0 0 مقدار

 100 4/32 6/35 3/29 7/2 0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 66 299 160 0 0 مقدار

 100 0 6/12 57 5/30 0 0 درصد سطري

   0/00 Sig 871/23 Chi-Square   

 
اقدام آموزشی جهت افزایش مهارت و در تقابـل بـا   

 میزان اهمیت و رضایت در عمل
دهـد؛ اقـدام آموزشـی    نشان مـی  3طور که جدول شماره همان

زیستی در شرایط بحران جهت افزایش مهارت در مسائل محیط
در تقابل با میزان اهمیت و رضایت در عمل در تقـاطع بـا سـه    

نهاد و مردم در سطح هاي مردمقدامات دولت، سازمانسطح از ا
درصـد پاسـخگویان افـزایش     68درصد معنادار است. حدود  99

زیست در شرایط بحرانی براي اقدامات مهارت در مسائل محیط
 72نهـاد و  هـاي مـردم  درصد براي اقدامات سـازمان  71دولت، 

زایش درصد براي اقدامات مردم معتقدند اقدام آموزشی جهت اف
 بـراي  افـراد  و اجتماعی هايگروه به کمکمهارت در راستاي 

 مشـکالت  حـل  و شناسـایی  جهـت  الزم هـاي مهـارت  کسـب 
اهمیت زیـاد و خیلـی زیـاد برخـوردار اسـت. در       از زیستمحیط

 2درصد پاسخگویان براي اقـدامات دولـت،    13مقابل در حدود 
د درصـ  2نهـاد و حـدود   هـاي مـردم  درصد براي اقدام سـازمان 

پاسخگویان براي اقدامات مردم معتقدند مهارت در حوزه مسائل 
هـا از اهمیـت کـم و خیلـی کـم      زیست براي ایـن گـروه  محیط

 برخوردار است.
، میـزان رضـایت از   3بعالوه در بخش دوم جـدول شـماره   

داشـتن  مـردم،   و نهادمردم هايسازمان دولت، گانهاقدامات سه
زلزله  یواقعیط بحرانی و زیست در شرامهارت در مسائل محیط

درصـد پاسـخگویان    31شده است. حدود  دهیسنجسرپل ذهاب 
از  گونه رضایتی از اقدامات دولت در حوزه افـزایش مهـارت  هیچ
 68نداشـتند و حـدود    آن به مربوط مسائل و زیستمحیط حوزه

درصد هم رضایت کم و خیلی کم داشتند، از سوي دیگر حـدود  
ــ  7 ــز ه ــخگویان نی ــدامات  یچدرصــد پاس ــایتی از اق ــه رض گون

درصـد،   56نهاد در این حوزه نداشتند و حدود هاي مردمسازمان
درصـد افـراد هـم     9رضایت کم و خیلی کم داشتند و کمتـر از  

درصـد پاسـخگویان نیـز     16رضایت زیـادي داشـتند و بعـالوه    
گونه رضایتی از اقدامات مردم در این حوزه نداشتند، حـدود  هیچ
درصـد   4ایت کم و خیلی کم داشتند و حدود درصد هم رض 61

قابلیتى است کـه   ،مهارتهم رضایت زیادي داشتند. به عبارتی 
با اطمینان معین و صرف حداقل انرژى یا زمان کارى به نتیجه 

تـرین بخـش   و شاید بتوان این ادعا را مطرح کرد که مهم برسد
رنـد  هایی است که افـراد دا عملیاتی در بحران، مجموعه مهارت

ها، میزان رضایت از عملکرد واحدهاي مستقر که مبتنی بر یافته
زده ناشی از فقدان و یا کمبود نیروهاي ماهر در در مناطق زلزله

 زیست است.حوزه محیط
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 عمل در تیرضا و تیاهم زانیم با تقابل درزیستی محیط لیمسا در ارتقاي مهارت. 3 جدول

   
 ر شرایط بحران زلزلهدزیستی مسائل محیط ي مهارت درارتقا

 کل
 زیاد خیلی زیاد تا حدي کم کم خیلی اصالً

دولت
 

میزان 
 اهمیت

 525 173 184 155 13 0 0 مقدار

 100 33 35 5/29 5/2 0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 0 0 109 255 161 مقدار

 100 0 0 0 8/20 6/48 7/30 درصد سطري

سازمان
ها

ي 
مردم

نهاد
میزان  

 اهمیت

 525 193 186 135 11 0 0 مقدار

 100 8/36 4/35 7/25 ½ 0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 44 154 164 129 34 مقدار

 100 0 4/8 3/29 2/31 6/24 5/6 درصد سطري

مردم
 

میزان 
 اهمیت

 525 196 183 136 10 0 0 مقدار

 100 3/37 9/34 9/25 9/1 0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 22 96 129 195 83 مقدار

 100 0 2/4 3/18 6/24 1/37 8/15 درصد سطري

   0/00 Sig 913/34 Chi-Square   

 
اقدام آموزشی جهت ایجاد نگرش مثبت و در تقابـل  

 با میزان اهمیت و رضایت در عمل
؛ اقـدام آموزشـی   دهـد نشان مـی  4طور که جدول شماره همان

زیستی در شرایط بحران در جهت تغییر نگرش در مسائل محیط
تقابل با میزان اهمیت و رضایت در عمل در تقاطع با سه سطح 

 95نهـاد و مـردم در سـطح    هاي مردماز اقدامات دولت، سازمان
درصد پاسخگویان، درباره نگرش  66درصد معنادار است. حدود 

در شرایط بحرانی بـراي اقـدامات   زیست مثبت به مسائل محیط
 67نهـاد و  هـاي مـردم  درصد براي اقدامات سـازمان  72دولت، 

درصد براي اقدامات مردم معتقدند اقدام آموزشـی جهـت تغییـر    
 افـراد  و اجتمـاعی  هايگروه به کمکنگرش مثبت در راستاي 

 انگیـزه  ایجـاد  و هانگرانی ها،ارزش از ايمجموعه کسب براي
 از زیسـت محـیط  حفاظـت  و بهبـود  در فعاالنـه  مشـارکت  براي

 18اهمیت زیاد و خیلی زیاد برخـوردار اسـت. در مقابـل حـدود     
درصد براي اقـدامات   2درصد پاسخگویان براي اقدامات دولت، 

درصـد پاسـخگویان بـراي اقـدامات      3نهاد و هاي مردمسازمان

زیسـت در  مردم معتقدند نگرش مثبت نسبت به مسـائل محـیط  
هـا از اهمیـت کـم و خیلـی کـم      حرانی براي این گروهشرایط ب

 برخوردار است.
، میـزان رضـایت از   4بعالوه در بخش دوم جـدول شـماره   

نگـرش  مردم و  و نهادمردم هايسازمان دولت، گانهاقدامات سه
 یواقعـ زیست در شرایط بحرانی و مثبت نسبت به مسائل محیط

درصــد  29شــده اســت. حــدود  دهیســنج زلزلــه ســرپل ذهــاب
گونـه رضـایتی از اقـدامات دولـت در حـوزه      پاسخگویان، هـیچ 

 مسـائل  و زیسـت محیط از اساسی دركافزایش نگرش جهت 
درصد هم رضایت کم و خیلی  70نداشتند و حدود  آن به مربوط

درصـد پاسـخگویان از اقـدامات     55کم داشتند، از سوي دیگـر  
ـ   هاي مردمسازمان ی کـم  نهاد در این حوزه رضـایت کـم و خیل

درصد هم رضـایت زیـادي داشـتند و بعـالوه      9داشتند و حدود 
درصد پاسـخگویان از اقـدامات مـردم در ایـن حـوزه       35حدود 

درصد از اقدام مـردم   16رضایت کمی داشتند و در مقابل حدود 
 در این حوزه رضایت زیادي داشتند.
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 عمل در تیرضا و تیاهم زانیم با تقابل درزیستی طمحی لیمسا در مثبت نگرش ایجاد. 4 جدول

   
 ر شرایط بحران زلزلهدزیستی مسائل محیط مثبت نگرش ایجاد

 کل
 زیاد خیلی زیاد تا حدي کم کم خیلی اصالً

دولت
 

میزان 
 اهمیت

 525 171 180 156 16 2 0 مقدار

 100 6/32 3/34 7/29 3 4/0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 0 0 99 271 155 ارمقد

 100 0 0 0 9/18 6/51 5/29 درصد سطري

سازمان
ها

ي 
مردم

نهاد
 

میزان 
 اهمیت

 525 193 186 135 11 0 0 مقدار

 100 8/36 4/35 7/25 1/2 0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 46 191 209 79 0 مقدار

 100 0 8/8 4/36 8/39 15 0 درصد سطري

مردم
 

ن میزا
 اهمیت

 525 169 184 157 15 0 0 مقدار

 100 2/32 35 9/29 9/2 0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 83 261 181 0 0 مقدار

 100 0 8/15 7/49 5/34 0 0 درصد سطري

   05. Sig 254/18 Chi-Square   

 
اقدام آموزشی جهت افزایش مشارکت و در تقابل با 

 ر عملمیزان اهمیت و رضایت د
دهـد؛ اقـدام آموزشـی    نشان مـی  5طور که جدول شماره همان
زیسـتی در شـرایط   مشـارکت در مسـائل محـیط    افزایش جهت

بحران در تقابل با میزان اهمیت و رضایت در عمل در تقاطع با 
نهـاد و مـردم در   هاي مـردم سه سطح از اقدامات دولت، سازمان

سـخگویان  درصـد پا  69درصد معنـادار اسـت. حـدود     99سطح 
زیسـت در شـرایط بحرانـی    افزایش مشارکت در مسائل محـیط 

هـاي  درصـد بـراي اقـدامات سـازمان     57براي اقدامات دولت، 
درصـد بـراي اقـدامات مـردم معتقدنـد اقـدام        59نهـاد و  مردم

 براي فرصت ایجاد آموزشی جهت افزایش مشارکت در راستاي
 تمـام  در هگسـترد  حضور براي افراد و اجتماعی هايگروه تمام

 آن درگیـر  زیستمحیط که مشکالتی وفصلحل جهت سطوح
اهمیت زیاد و خیلی زیاد برخـوردار اسـت. در مقابـل در     از است

درصـد   9درصد پاسخگویان بـراي اقـدامات دولـت،     7/2حدود 
درصـد پاسـخگویان    1/9نهاد و هاي مردمبراي اقدامات سازمان

ــو   ــارکت در ح ــد مش ــردم معتقدن ــدامات م ــراي اق ــائل ب زه مس
هـا از اهمیـت کـم و خیلـی کـم      زیست براي ایـن گـروه  محیط

 برخوردار است.
، میـزان رضـایت از   5بعالوه در بخش دوم جـدول شـماره   

مـردم در زمینـه    و نهـاد مـردم  سـازمان  دولت، گانهاقدامات سه
 یواقعـ زیسـت در شـرایط بحرانـی و    مشارکت در مسائل محیط

درصـد   5/45حـدود  شـده اسـت.    دهیسـنج زلزله سرپل ذهـاب  
گونه رضایتی از اقدامات دولت در حوزه افزایش پاسخگویان هیچ

نداشـتند   آن به مربوط مسائل و زیستمحیط در حوزه مشارکت
درصد هم رضـایت کـم و خیلـی کـم داشـتند و       5/42و حدود 

درصد رضـایت زیـاد داشـتند، از سـوي دیگـر       2چیزي کمتر از 
ــدود  ــدا  5/32ح ــخگویان از اق ــد پاس ــازماندرص ــاي مات س ه

نهاد در این حوزه رضایت کم و خیلی کم داشـتند و حـدود   مردم
ــادي داشــتند. بعــالوه   25 درصــد  30درصــد هــم رضــایت زی

گونه رضایتی از اقدامات مـردم در ایـن حـوزه    پاسخگویان هیچ
درصد هم رضایت کم و خیلی کم داشـتند.   57نداشتند و حدود 

النه در گـروه در جهـت   به معنی شرکت فعا به عبارتی مشارکت
مداخله و ي است که فرآیندو  به ثمر رسانیدن یک فعالیت است

کنترل مردم، بیشتر به تعیین آنچه از دیـدگاه خـود مـردم یـک     
. بر این اساس و دهد منجر خواهد شدزندگی بهتر را تشکیل می

ها، میزان رضایت از عملکرد واحدهاي مستقر در مبتنی بر یافته
ده کمی نسبت به مقوالت قبلی بهتر است، چـون  زمناطق زلزله

ها نهاد و مردم، مشارکت پذیر بودن آنهاي مردمویژگی سازمان
 است.
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 عمل در تیرضا و تیاهم زانیم با تقابل درزیستی محیط لیمسا در فزایش مشارکتا. 5 جدول

   
 بحران زلزلهر شرایط دزیستی مسائل محیط افزایش مشارکت در

 کل
 زیاد خیلی زیاد تا حدي کم کم خیلی اصالً

دولت
 

میزان 
 اهمیت

 525 174 188 149 14 0 0 مقدار

 100 1/33 8/35 4/28 7/2 0 0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 10 49 93 134 239 مقدار

 100 0 9/1 3/9 7/17 5/25 5/45 درصد سطري

سازمان
ها

ي 
مردم

نهاد
 

زان می
 اهمیت

 525 127 172 177 40 6 3 مقدار

 100 2/24 8/32 7/33 6/7 1/1 6/0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 128 226 148 23 0 مقدار

 100 0 4/24 43 2/28 4/4 0 درصد سطري

مردم
 

میزان 
 اهمیت

 525 139 177 157 32 16 4 مقدار

 100 5/26 7/33 9/29 1/6 3 8/0 درصد سطري

رضایت در 
 عمل

 525 0 0 67 71 229 158 مقدار

 100 0 0 8/12 5/13 6/43 1/30 درصد سطري

   0/00 Sig 945/28 Chi-Square   

 
 گیريبحث و نتیجه

 بحران، عواقب از پیشگیري تر آمده است الزمهپیش آن چنانکه
 بحران وقوع هنگام پیش از بحران،اضطراري  هايحمایت ارائه

ترین اقدامات در بحـران، نقـش   است. یکی از مهم نآ از پس و
ـ  آمـوزش و تمـرین   آموزش اسـت.  هایی ویسـنار  آن، بـر  یمبتن

یافته در چـارچوب  هاي سازماناي از واقعیتهستند که به دنباله
ـ توسط  سناریوي مناسب کیشوند. فضا مربوط می -زمان  کی

ـ  .نـد کرا دنبال مـی  عیاي از وقاشود و دنبالهآغاز می دادیرو  کی
است که  نیتمر کی یدر ط شدهيسازهیشب یتیضعو زین ویسنار

هـاي  هـا و توانـایی  کنندگان اجـازه دهـد مهـارت   به شرکت دیبا
در  یآموزشـ هر بحران خود را توسعه دهند. هدف کلی  تیریمد

ی یهـا اي این است که هر فرد را طبـق الگـوي ارزش  هر جامعه
ـ ترب که براي آن ایجاد شده است و انسـانی متناسـب    کـرده تی

 اهـداف  هـدف ایـن مقالـه، ارزیـابی    دهـد.  هدف تحویل جامعه 
 خیـز، بـا  زلزله مناطق در) زیستمحیط( بحران مدیریت آموزشی

توانـد  اي است کـه مـی  کرمانشاه و تجربه استان زلزله بر تأکید
گـذاران، برنامـه ریـزان و    اطالعات بسیاري در اختیـار سیاسـت  

در این راستا، پنج بعد اهـداف آمـوزش   عوامل اجرایی قرار دهد. 
کنـد از حیـث   زیست در بحران پیگیـري مـی  که مدیریت محیط

ی قـرار  موردبررسـ منـدي از عملکـرد   میزان اهمیـت و رضـایت  
گرفت. اولین هدف آموزش، افزایش آگاهی نسبت بـه مقـوالت   

زیسـت در شـرایط بحـران اسـت.     شده و نشده محیطبینیپیش
ــههمــان ــه کــه یافت ــژوهش نشــان دادهــاگون درصــد  97 ي پ

 هـاي سـازمان  دولـت، ( گانهپاسخگویان معتقدند که عملکرد سه
زده در حوزه افـزایش آگـاهی   در مناطق زلزله )مردم و نهادمردم

زیست در شرایط بحرانی، ضـعیف و بسـیار ضـعیف بـوده     محیط
شود که افزایش آگاهی و تغییر است. البته در این مقاله ادعا نمی

زیسـتی منجـر بـه کـنش جمعـی در حـوزه       ی محـیط بینـ جهان
 چراکـه خواهد شد،  زیستیزیست و تغییر رفتارهاي محیطمحیط

در این میان متغیرهاي کلیدي دیگري نیز نقش دارند و به نظـر  
تنهایی کـنش افـراد جامعـه در    رسد صرف افزایش آگاهی بهمی

زیستی را به سمت حفاظـت و صـیانت از آن   قبال مسائل محیط
 هرچنـد سازد. نکته مهم در این میان این است که مون نمیرهن

زیستی و اطالع از ناگوار بودن مخاطرات آگاهی از مسائل محیط
بوم در شرایط بحران براي انسان و همچنین اهمیـت آن  زیست

تواند عامل مهمی براي تعیـین چگـونگی   براي افراد جامعه، می
یی قادر نیست منجر بـه  تنهاباشد اما به ارتباطنیدراکنش افراد 

گیري مشارکت اجتماعی در کنش جمعی خودآگاهانه شود. شکل
هاي واسط دیگري نیـز دارد کـه اگرچـه    ، حلقهمسئلهقبال این 

اما دسـتی در نظـام    ،آبشخور اصلی آن نظام ارزشی جامعه است
اجتماعی و سیاسی حاکم بر جوامع نیز دارد کـه البتـه در جـاي    

عنوان یکـی دیگـر از   هرچند به ث شود،بح مفصالًدیگري باید 
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ها نشان داد که با توجه اهداف آموزش به آن پرداخته شد. یافته
زیسـتی در  به اهمیت نقش مشارکت در کاهش مسـائل محـیط  

هـاي  رغم هم ذات بـودن سـازمان  شرایط بحران و همچنین به
نهاد و خود مردم با مفهوم مشارکت؛ اما میزان عملکردشان مردم

 بسیار ضعیف قرار دارد. در سطح
از سوي دیگر یکی دیگر از اهداف آموزش، افزایش دانـش  

هـا و  اي از شـناخت دانش مجموعهزیست است. در حوزه محیط
هاي الزم براي حل یک مسئله است لذا اگـر اطالعـاتی   مهارت

تـوان گفـت   که در دست است بتواند مشکلی را حـل کنـد مـی   
بایـد امکـان تبـدیل بـه     دانش وجود دارد. ضـمن آنکـه دانـش    

. سـردرگمی  دستورالعمل اجرایی و عملی شـدن را داشـته باشـد   
زده زیسـت در منـاطق زلزلـه   ازحد برخی از عاملین محـیط بیش

هاي این پژوهش نیـز  کرمانشاه، گواهی بر این مدعاست و یافته

توانـد مـؤثر و کـارا    این را نشان داد. هرچند که دانش زمانی می
بـه  ت را مهـار کـاتز   مهـارت گـردد. رابـرت   باشد که تبدیل بـه  

هاي قابـل پـرورش شـخص کـه در عملکـرد و ایفـاي       توانایی
کنـد. منظـور از مهـارت،    مـی  تعریـف شود، وظایف منعکس می

هـاي ایـن   . یافتهتوانایی به کار بردن مؤثر دانش و تجربه است
زیسـتی در  پژوهش نشان داد که ایـن اهـداف آمـوزش محـیط    

شده ز نگاه پاسخگویان بیسار ضعیف ارزیابیشرایط بحرانی نیز ا
 است.

توان گفت میزان دستیابی به اهداف آموزشی درمجموع می
 ذهاب کـه زلزله سرپل  زیست در شرایط بحرانی و واقعیمحیط

است در وضـعیت ضـعیف و    قرارگرفتهی موردبررسدر این مقاله 
 .بسیار ضعیف قرار دارد
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