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  چكيده
كاهش تلفات و خسارات ناشي از زلزله ارتقاي سطح آگاهي و آمادگي مردم  كارهايكي از راهي :مقدمه

با توجه به اين كه تقريبا نيمي از جمعيت كشور را كودكان و . اجراي مانور استاز طريق جامعه 
جمعيت هالل . نوجوانان تشكيل مي دهند، اجراي مانور در مدارس از اهميت خاصي برخوردار است

به عنوان يكي از دست اندر كاران اجراي اين مانور به منظور آگاهي از نظرات و پيشنهادات شركت  احمر
در سال هاي آينده به ارزشيابي دهمين آن اجراي بهتر برنامه ريزي و كنندگان در مانور و با هدف 

  .پرداخته استزلزله و ايمني در مدارس  مانور
در اين مطالعه پيمايشي وارد )در دسترس( گيري غير احتمالينفر به روش نمونه  1500تعداد  :ها روش
  . اطالعات مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد. شدند

درصد دانش آموزان از عملكرد امدادگران جمعيت هالل احمر و آتش  60نتايج نشان مي دهد  :يافته ها 
د دانش آموزان در حد بسيار زياد و زياد از درص 50حدود . نشاني در برگزاري مانور رضايت دارند

اما بيش از نيمي از شركت كنندگان اظهار كردند  ؛برنامه هاي تدارك ديده شده در مانور راضي هستند
  .كه از آموزش هاي امدادي مانورهاي قبلي هيچ استفاده اي نكرده اند

ي مانور رضايت قابل قبولي در مجموع دانش آموزان از عملكرد مجريان و برنامه ها :نتيجه گيري
نكات برخي داشتند؛ اما به منظور اجراي بهتر مانور بايستي بر كاربردي بودن برنامه ها و رعايت 

  . ايمني حين اجراي مانور تاكيد بيشتري شودآموزشي 
  آموزش از طريق مانور -مدارسمانور زلزله در  - زلزلهمانور -ارزشيابي مانور: كليد واژه ها

  
  
  
  



 

  : همقدم
كه همواره سبب يكي از رخدادهاي طبيعي      

بروز خسارات شديد به انسان و سازه هاي 
با . زمين لرزه است ،انسان ساخت مي گردد

وجود پيشرفت قابل مالحظه در علوم و 
تكنولوژي هنوز اين پديده طبيعي به طور وسيع 

از آنجا كه كشور ما در . انسان را تهديد مي كند
ار گرفته و يكي از كشورهاي كمربند زلزله قر

زلزله خيز دنيا محسوب مي شود ضرورت 
آموزش راهكارهاي مقابله با زلزله در سطوح 
فردي و اجتماعي  روز به روز بيشتر احساس 

زيرا آنچه اين پديده را به يك فاجعه  ؛مي گردد
ناآگاهي و عدم آمادگي مردم  ،بدل مي سازد

هاي  زلزله بررسي .براي مقابله با آن است
گوناگون نشان مي دهد آموزش و ايجاد 
آمادگي از عوامل بسيار مهم در كاهش خطرات 
ناشي از اين پديده است و افرادي كه آمادگي 

را از قبل الزم براي رويارويي با اين پديده 
اند واكنش هاي منطقي  كسب كرده اند، توانسته

محالتي و . و صحيح تري از خود نشان دهند
پژوهشي بعد از ساخت و ساز در  كاوه فيروز

ها، آموزش مردم و باال بردن  اصولي ساختمان
هاي آنان را يكي از مهمترين راههاي  آگاهي

بيش از نيمي از  .اند مقابله با زلزله عنوان كرده
عنوان  نيز شركت كنندگان در اين پژوهش

كردند كه اطالعات آنان در خصوص راههاي 
مورد زلزله  پيشگيري و كاربرد نكات ايمني در

   .)1(در حد بسيار كم است
و همكاران  1اسا - پيككدر مطالعه اي كه       

در دانشگاه ايوا آمريكا در خصوص زلزله 
مشخص  ،شمال كاليفرنيا انجام داده اند 1994

شد كاهش ميزان تلفات و مرگ و مير ارتباط 
مستقيمي با سن، جنس و ميزان آمادگي و 

ر غيرمستقيم با آگاهي افراد دارد و به طو
لرزه از نظر شدت و نوع امواج  مشخصات زمين

   .)2(و مقاومت ساختمان ها در ارتباط است
                                                 

١Cpeek-Asa  

رها در راهكابنابراين يكي از مهمترين      
. كاهش تلفات و خسارات، آموزش همگاني است

در اين ميان دانش آموزان از اهميت ويژه اي 
 اين گروه توانايي و قابليت. برخوردار هستند

جسمي كمتري دارند و در رويارويي با حوادث 
آسيب پذيرترين گروههاي اجتماعي به  وجز

حساب مي آيند، در عين حال دانش آموزان 
آنچه را كه مي آموزند به صورت پايدار و بلند 
مدت در ذهن خود نگه مي دارند و به خانواده 

آموزش اين  از اين رو ؛خود نيز منتقل مي كنند
در گسترش و ثبات فرهنگ گروه مي تواند 

ايمني و كاهش خطرهاي ناشي از زلزله در 
يكي از  .جامعه تاثير بسزايي داشته باشد

اقدامات انجام شده در اين خصوص برگزاري 
قت شبيه سازي مانور در حقي .استمانور 

اي از  مجموعهشرايط بحراني است و 
راهكارهاي مناسب است كه قبل از وقوع فاجعه 

 بردن سطح آگاهي و آموزش به منظور باال
در اجراي . هاي عملي طراحي مي شود مهارت

آموزند آنجا كه وحشت و ترس  مانور افراد مي
گيرد، چگونه  گيري را از انسان مي قدرت تصميم

بايد عمل نمود و چگونه بايد از تمام توان و 
ه خدمات جامع به تمام ارائامكانات بالقوه براي 

                                    .)3و4(گرفت  ديدگان جامعه بهره آسيب
با اهدافي  مانور سراسري زلزله و ايمني    

همه ساله در هشتم آذر ماه به طور مشابه 
پژوهشگاه بين المللي زلزله  مديريتبا  همزمان 
وزارت آموزش و پرورش،  و همكاري شناسي

از كه ( ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه كشور
، )ه سازمان مديريت بحران ارتقا يافتب 87سال 

در سازمان صدا و سيما و جمعيت هالل احمر 
اين مانور با . برگزارمي گرددمدارس كشور 

هدف آشنا سازي دانش آموزان با زلزله، عكس 
العمل سريع و صحيح  در هنگام وقوع آن و 

تا كنون برگزار  75ترويج فرهنگ ايمني از سال 
نيز دهمين مانور   87در سال  .است گرديده

جمعيت  .سراسري زلزله و ايمني برگزار گرديد



 

هالل احمر به عنوان يكي از دست اندر كاران 
اجراي اين مانور به منظور آگاهي از نظرات و 

ت كنندگان در مانور و با هدف كپيشنهادات شر
اجراي بهتر مانور در سال هاي آينده در قالب 

ن مانور ارزشيابي دهمييك كار مطالعاتي به 
پرداخته  سراسري زلزله و ايمني در مدارس

  .آيد مي ادامه آن در نتايجه كاست 
  ها روش

روش مطالعه در اين بررسي از نوع پيمايشي 
  . )5(است

  :شركت كنندگان در پژوهش
 مقاطعمدارس كليه جامعه اين بررسي شامل 

كه مانور در آنها برگزار  مي باشدكشور 
استان  14عات در نهايت اطال. گرديده است

استان هاي  دريافت و بررسي شد كه شامل
كهگيلويه و بوير احمد، بوشهر، گيالن، مركزي، 
كرمان، كرمانشاه، اردبيل، سمنان، تهران، 
اصفهان، آذربايجان غربي، خراسان رضوي، 

نفر به روش  1500اد دو تع همدان و قم بودند
به عنوان ) در دسترس(نمونه گيري غير احتمالي

  . ه انتخاب شدندنمون
ابزار اندازه گيري در اين مطالعه  :ابزار پژوهش

پرسشنامه بسته پاسخ محقق ساخته است كه 
در چهار بخش به بررسي  نظرات افراد شركت 

مربوط به بخش اول . كننده در مانور مي پردازد
مقايسه آن با  سابقه برگزاري مانور و

. )ال استؤس 2كه شامل (است  مانورهاي قبلي
رعايت نكات ايمني در خش دوم مربوط به ب

ل ؤاس 5كه داراي (است  حين اجراي مانور
 رضايت اعضاستبخش سوم مربوط به . )است

كه در دو قسمت رضايت از عملكرد امدادگران 
و ) الؤس 3(جمعيت هالل احمر و آتش نشاني

به  ) الؤس 4(رضايت از برنامه هاي مانور
خش ب. بررسي نظرات اعضا پرداخته است

كاربرد نتايج به دست چهارم نيز در خصوص 
 .)ال استؤس 2كه داراي (استآمده از مانور 

اعتبار پرسشنامه از طريق اعتبار يابي محتوا به 
سشنامه ربه اين صورت كه پ. دست آمده است

به چند نفر از متخصصان ارائه گرديد و اين 
افراد اعتبار پرسشنامه را براي مطالعه مذكور 

براي تجزيه و . ت جزئي تاييد كردندبا تغييرا
تحليل و مقايسه داده هاي به دست آمده از 
شاخص هاي آمار توصيفي نظير فراواني، 
درصد، درصد تجمعي و ميانگين استفاده شده 

  .)6(است
  :شيوه جمع آوري اطالعات

جمع آوري اطالعات مورد نياز، به منظور 
 دستورالعمل اهداف پرسشنامه بر اساس 

و به  )7(ه بين المللي زلزله شناسيپژوهشگا
منظور ارزشيابي دستيابي به اهداف مانور 

و به كليه تهيه توسط يك گروه كارشناسي 
مانور حين اجراي در  كه استانها ارسال گرديد

بين دانش آموزان شركت كننده در مانور توزيع 
  .شد

  ها  يافته
دست آمده در خصوص سابقه مانور  هنتايج ب

هاي گذشته نشان  با مانور سالو مقايسه آن 
نفر شركت كننده در 1500از مجموع  ،دهد مي

 مانور سالدر درصد  60اين بررسي حدود 
درصد آنان 40اند و  هاي گذشته شركت داشته

حدود  .اند در مانورهاي قبلي شركت نكرده
آموزاني كه در مانورهاي  درصد از دانش60

ال را قبلي نيز شركت نموده بودند، مانور اين س
هاي قبل توصيف كردند،  تر از سال بسيار عالي

درصد بدون تغيير و  8درصد خوب،  24
درصد نيز آن را در حد ضعيف برآورد 7

درصد دانش آموزان اظهار  77حدود  .اند كرده
آموزان در اجراي مانور  ند كه همه دانشا كرده

درصد نيز  21در مقابلاما  ؛اند شركت داشته
همه  بر اساس مشاهداتشان اند كه بيان كرده

  .اند افراد در اجراي مانور مشاركت نداشته

  



 

  ـ رعايت نكات ايمني در زلزله حين اجراي مانور1جدول شماره 
  ها گزينه                                                            

  موارد
  كل  بدون پاسخ  خير  بله

  درصد  فراواني  ددرص  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني
به منظور رعايت اقدامات ايمني 

جلوگيري از آسيب با شكستگي شيشه 
  ها

703  9/46  754  3/50  43  9/2  1500  100  

اطالع رساني در زمينه نكات ايمني و 
آمادگي در برابر زلزله توسط 

  مسئوالن مدرسه
1274  8/84  199  3/13  27  8/1  1500  100  

رعايت اقدامات ايمني در خصوص 
  100  1500  1/3  47  5/37  562  4/59  891  .يلي كه از سقف آويزان هستندوسا

رعايت اقدامات ايمني در خصوص 
  100  1500  3/2  35  7/29  445  68/  1020  .اشيايي كه به ديوار متصل هستند

اطالع رساني در زمينه نكات ايمني و 
  100  1500  8/1  27  4/40  605  8/57  868  آمادگي در برابر زلزله توسط معلم

  
  

در بخش مربوط به رعايت نكات الزم در      
 1حين اجراي مانور براساس جدول شماره 

  :دست آمده نتايج زير ب
اند كه ميز  درصد شركت كنندگان بيان كرده 50

 ، در مقابلفاصله ندارد  وصندلي آنان از پنجره
درصد نيز اظهار كرده اند كه ميز و  47حدود 

مناسب را له ها فاص صندلي آنان از پنجره
  .داراست

اند كه در  درصد دانش آموزان بيان كرده 85
برنامه  صبحگاهي مدير يا ناظم مدر سه در 
مورد رعايت نكات ايمني در زلزله و آمادگي 

درصد  13حدود . اند براي مانور صحبت كرده
 .ال پاسخ منفي دادندؤنيز به اين س

كه  سؤال درصد دانش آموزان به اين 59حدود 
هاي  هاي سقفي كالس شما از قالب راغآيا چ

محكم آويزان شده است يا خير؟ پاسخ مثبت 

درصد نيز پاسخ منفي  5/37اند و حدود  داده
  .اند دهدا

درصد شركت كنندگان در مانور اظهار  68
سياه  اند كه اشيايي مانند نقشه، آينه، تخته كرده

و قاب عكس كه از ديوار آويزان هستند، محكم 
درصد  30اند، حدود  ا متصل شدهبه ديواره

 .پاسخ منفي داده اند سؤالآنان نيز به اين 
 58از مجموع شركت كنندگان در مانور، حدود 

درصد اظهار كرده اند كه معلمان درخصوص 
درصد  40اند، اما  زلزله با آنان صحبت كرده

اند كه معلم هيچ صحبتي در  نيز بيان كرده
  . خصوص زلزله با آنان نداشته است

در بخش رضايت از عملكرد جمعيت هالل      
در برگزاري مانور مطابق  آتش نشانياحمر و 

  :دست آمده نتايج زير ب 2جدول شماره 

  
  
  
  
 



 

  نشاني در برگزاري مانور احمر و آتش ـ رضايت از عملكرد جمعيت هالل2جدول شماره 

  ها گزينه                                                     
  موارد

  كل  بدون پاسخ  خير  تا حدودي  بله

  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

ارائه اطالعات كافي و مناسب 
  100  1500  2/4  63  9/4  74  4/40  605  5/50  758  امدادگران توسط

كافي بودن وسايل و تجهيزات 
  100  1500  2/5  78  8/7  117  32  481  9/54  824  مورد استفاده در مانور

از نحوه برخورد و رفتار رضايت 
  100  1500  9/4  74  9/4  74  3/19  289  8/70  1063  امدادگران 

  
درصد دانش آموزان توضيحات و  50 -

اطالعات ارائه شده از سوي نيروهاي 
اند و  امدادگر را كافي و مناسب دانسته

درصد تا حدودي آن را كافي 40
  .اند دانسته

كافي بودن وسايل و  در خصوص -
هاي اوليه ارائه شده  تجهيزات كمك

درصد  55براي اجراي مانور، 
آموزان وسايل و تجهيزات را  دانش

را تا آن درصد  32كافي دانسته و 
 .حدودي كافي دانسته اند

درصد شركت كنندگان در  71حدود  -
 مانور از نحوه برخورد و رفتار 

  
 19اند و  امدادگران رضايت داشته -

 .اند دتا حدودي رضايت داشتهدرص
نشان  1طور كه نمودار شماره  همان -

آموزان  درصد دانش 60مي دهد حدود 
شركت كننده در مانور از عملكرد 
امدادگران جمعيت هالل احمر و آتش 
نشان در برگزاري مانور رضايت 

درصد نيز تا  30اند و حدود  داشته

حدودي از عملكرد آنان راضي 
  .اند بوده

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

ميزان رضايت از عملكرد  -1نمودار شماره 
  امدادگران

   
دست آمده در خصوص استفاده از ه تايج بن     

  نشان ر وسايل و امكانات در برگزاري مانو
 32با هاي اوليه  جعبه امداد و كمك ،مي دهد
با چادرزني  ،درصد 25با آمبوالنس  ،درصد

 درصد 19با نشاني  درصد و كپسول آتش 5/19
 .اند ترتيب بيشترين ميزان استفاده را داشتهبه 

شود جعبه امداد و  همان طور كه مالحظه  مي
هاي اوليه بيشترين ميزان استفاده را در  كمك

  .برگزاري مانور داشته است
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  هاي اجرا شده در مانور  رضايت از برنامه – 3جدول شماره 
  گزينه        
  موارد

  كل  بدون پاسخ  اصالً  لي كمخي  كم  تاحدودي  زياد  بسيار زياد
  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني  درصد  فراواني

استفاده از كپسول 
  100  1500  4/9  141  8/13  207  1/2  31  9/10  164  25  375  9/21  328  9/16  254  نشاني  آتش

از  استفاده
تجهيزات امداد و 

  هاي اوليه مكك
453  2/30  434  9/28  301  1/20  101  8/6  35  3/2  35  3/2  141  4/9  1500  100  

  چادرزني
  332  1/22  316  1/21  258  2/17  121  1/8  59  9/3  246  4/16  168  2/11  1500  100  

  تخليه اضطراري
خروج از (

  )ساختمان
582  9/38  352  4/23  251  8/16  90  6  40  6/2  59  4  126  3/8  1500  100  

  
هاي مانور  در خصوص رضايت از برنامه     

دست ه هاي ب ، يافته3براساس جدول شماره 
 :دهد آمده، نشان مي

درصد دانش  39در مجموع حدود  -
از كپسول  آموزان از بخش مربوط به استفاده

نشاني در حد خيلي زياد و زياد رضايت  آتش
  .اند داشته

در خصوص استفاده از تجهيزات امداد  -
درصد از افراد  59وليه حدود هاي ا و كمك

شركت كننده در حد بسيار زياد و زياد از اين 
 .اند تجهيزات رضايت داشته

درصد دانش آموزان در حد بسيار  43 -
زياد و زياد از عمليات چادر زني راضي 

درصد نيز در حد كم از اين  4/24اند و  بوده
و يا اصال رضايتي  برنامه رضايت داشته اند

 .نداشته اند
خروج از (ر بخش تخليه اضطراري د -

آموزان در حد   دانشدرصد  2/62) ساختمان
 .بسيار زياد و زياد از برنامه رضايت داشته اند

  
  هاي اجرا شده در مانور ـ رضايت كلي از برنامه2نمودار شماره 

  
  
  
  
  

  
  

دست آمده از نمودار ه اساس اطالعات ببر    
ركت آموزان ش درصد دانش 50حدود  2شماره 

كننده در مانور به صورت كلي از برنامه هاي 
اجرا شده در مانور در حد بسيار زياد و زياد 

درصد تا حدودي و  7/19. اند رضايت داشته
اصالً از يا درصد نيز كم، خيلي كم و  15حدود 

  .اند برنامه ها رضايت نداشته
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پيش آمده در خانه توسط  هاي ارائه شده در مانور در حوادث ـ كاربرد مهارت4شماره جدول  
  آموزان دانش

  درصد فراواني گزينه ها
  9/21  328  بله
  9/52  793  خير

  1/22  332  اجرا نشده است
  1/3  47  بدون پاسخ

  100  1500  كل
     
هاي ارائه شده  در خصوص كاربرد مهارت      

حوادث پيش آمده در خانه در در مانور زلزله 
، بر در مانوركت كننده شرتوسط دانش آموزان 

 53 ،)4جدول شماره(س اطالعات جدول باالاسا
درصد دانش آموزان بيان كرده اند كه هيچ 

هاي امدادي مانورهاي  اي از آموزش استفاده
اند كه قبالً  درصد اظهار كرده 22. اند كردهنقبلي 

درصد نيز بيان  22مانوري اجرا نشده و 
 هاي ارائه شده در اين اند كه از مهارت كرده
در حوادث پيش آمده در خانه بهره  ها مانور
  .اند گرفته

مانور زلزله در يادگيري  خصوص تاثيردر      
 7/64نكات ايمني و امدادي در زمان وقوع زلزله 

اند كه مانور  درصد دانش آموزان اظهار كرده
زلزله در يادگيري نكات ايمني و امدادي آنان در 

و زياد  زمان وقوع زلزله در حد بسيار زياد
درصد نيز تا  30مؤثر بوده است و حدود 

  .ها را مؤثر دانسته اند زشحدودي اين آمو
  بحث 

  دست آمده نشان ه ررسي اطالعات بب     
شركت كنندگان در اين  يك سوم حدود  مي دهد

بررسي تاكنون در هيچ مانوري شركت 
 گسترده تراين امر ضرورت اجراي . اند نداشته

حدود . دهد نشان ميرا مانورها در مدارس 
موزان مانور سال جاري را در آنيمي از دانش 

مقايسه با مانورهاي گذشته در حد بسيار عالي 
تواند نشان  اند كه مي و خوب توصيف كرده

در پژوهش . دهنده رشد كيفي مانور اخير باشد

تحت عنوان ) 1388(و ديگران پورمحمد
ارزشيابي دهمين مانور سراسري زلزله و 

ي در مدارس كشور از ديدگاه عوامل ايمن
درصد عوامل اجرايي نيز بيان  84 ،اجرايي
اند كه مانور اين سال نسبت به سال  كرده

گذشته از كيفيت بيشتري برخوردار بوده است 
از مهمترين نقاط قوت آن به عملكرد قوي  و

مديريت و كادر اجرايي و آمادگي و هماهنگي 
  . آموزان اشاره شده است بين دانش

درصد  21دست آمده، ه براساس نتايج ب    
اند كه همه دانش  شركت كنندگان اظهار داشته

بنابراين . اند  آموزان در مانور شركت نكرده
ريزان و مجريان بايد با اتخاذ تدابير  برنامه

تعامل هر چه بيشتر  مختلف زمينه مشاركت و
دانش آموزان را در برگزاري مانور فراهم 

  .نمايند
در خصوص رعايت نكات ايمني در حين     

درصد شركت كنندگان  50اجراي مانور زلزله 
از  محل نشستن آنها در كالسبيان كرده اند كه 

لذا ضروري است . فاصله ندارد و شيشه پنجره
ها توجه  موزان از پنجرهآبه حفظ فاصله دانش 

هاي  شود و در صورت عدم امكان از روش
اي كاغذي بر مختلف مانند چسباندن نواره

براساس نظر . داستفاده گرد... ها و  شيشه
مدير و ناظم در ) درصد 85(شركت كنندگان 

زلزله و آمادگي براي  در خصوص نكات ايمني
مانور در برنامه  صبحگاهي براي آنان صحبت 

) 4(و همكاران در پژوهش پورمحمد .اند كرده



 

درصد عوامل اجرايي اظهار كردند كه  86نيز 
معلمان نسبت به برگزاري مانور  مديران و

آموزان بيان  درصد دانش 40. اند توجيه بوده
كرده اند كه معلم آنان هيچ صحبتي در 

لذا . اند مانور زلزله با آنان نداشتهخصوص 
عالوه بر مديران مدارس، ضمن ضروري است 

آموزش معلمان از مشاركت بيشتر آنان در 
ت و اطالعابرگزاري مانور استفاده گردد 

مناسب را در خصوص برگزاري مانور به 
  .دانش آموزان ارائه نمايند

اظهار كرده اند كه  درصد پاسخ دهندگان 5/37 
هاي محكم  قالب بههاي سقفي كالسشان  چراغ

اند كه اشيايي  درصد نيز گفته 30 .وصل نيست
مثل نقشه، آينه، تخته سياه، قاب عكس كه از 

يوارها متصل محكم به د ،ديوارها آويزان هستند
اين موارد ضرورت توجه بيشتر . نشده است

  .طلبد مسئوالن به رعايت نكات ايمني را مي
مندي دانش آموزان از  نتايج بررسي رضايت    

از  بيش، برگزاري مانور زلزله نشان مي دهد
شركت كنندگان در مانور از عملكرد  از نيمي

نيروهاي امدادگر هالل احمر و آتش نشاني در 
اند و توضيحات  اري مانور رضايت داشتهبرگز

و اطالعات ارائه شده از سوي نيروهاي امدادگر 
. اند تجهيزات آنان را كافي دانستهو وسايل و 

درصد آنان نيز از نحوه برخورد و  71حدود 
در كل  .اند رفتار امدادگران اظهار رضايت نموده

درصد شركت كنندگان از  60مشخص گرديد 
ن جمعيت هالل احمرو عملكرد امدادگرا

برگزاري مانور رضايت در نشاني  آتش
اند كه نشان دهنده عملكرد قابل قبول  داشته

  .باشد آنان مي
هاي مانور  در خصوص رضايت از برنامه    

چهار بخش استفاده از كپسول آتش  نيز در
هاي  نشاني، استفاده از تجهيزات امداد و كمك
طراري اوليه، عمليات چادرزني و تخليه اض

رين نتايج حاصله بيانگر اين است كه بيشت
وج  ميزان رضايت مربوط به برنامه خر

) درصد بسيار زياد و زياد 2/62(اضطراري 
بوده است و استفاده از تجهيزات امداد و 

درصد در حد بسيار زياد و  59(هاي اوليه  كمك
درصد در حد  42(، عمليات چادر زني )زياد

ستفاده از كپسول و ا )بسيار زياد و زياد
درصد در حد بسيار زياد و  39(نشاني  آتش
 14حدود  .در مراتب بعدي قرار داشتند) زياد

درصد از برنامه استفاده از كپسول آتش نشاني 
درصد نيز از برنامه چادرزني هيچ  4/16و 

كه به نظر مي رسد بايستي  .رضايتي نداشتند
هاي آتي به عمليات چادرزني و  در مانور

نشاني توجه بيشتري  اده از كپسول آتشاستف
    .شود
حدود فقط دهد  بندي نتايج نشان مي جمع     

بسيار زياد و زياد  دآموزان در ح دانش نيمي از
هاي تدارك ديده شده در مانور  از برنامه

دهد  نتايج نشان مي همچنين .اند رضايت داشته
هاي اوليه بيشترين مورد  جعبه امداد و كمك

 .ا در برگزاري مانور داشته استاستفاده ر
نشاني نيز به  آمبوالنس، چادرزني، كپسول آتش

  .اند هاي بعدي قرار داشته ترتيب در اولويت
ه شده ئهاي ارا در خصوص كاربرد مهارت    

در مانور زلزله در حوادث پيش آمده در خانه 
 ،توسط دانش آموزان شركت كننده در مانور

ن اظهار كرده اند كه آموزا بيش از نيمي از دانش
هاي امدادي  هيچ استفاده اي از آموزش

به دليل تواند  اند كه مي هاي قبلي نكرده مانور
عدم بروز حادثه در خانه و يا كاربردي نبودن 

درصد  65حدود . ه شده باشدائمباحث ار
اند كه مانور زلزله در  آموزان بيان كرده دانش

وقوع  يادگيري نكات ايمني و امدادي در زمان
زلزله در حد بسيار زياد و زياد مؤثر بوده است 
كه به نظر مي رسد منظور دانش آموزان اين 

و تواند در يادگيري  باشد كه مانور زلزله مي
نكات ايمني و امدادي در زمان وقوع كاربرد 

 هبندي اطالعات ب اگرچه جمع .زلزله مؤثر باشد
مانور اين سال رشد  ،دهد دست آمده نشان مي



 

هاي قبل  ي و كيفي بيشتري نسبت به سالكم
اما به منظور اجراي بهتر مانور در  ؛داشته است

به ضروري هاي آتي رعايت نكات زير  سال
  .نظر مي رسد

در خصوص رعايت نكات ايمني در حين  -
لذا  ؛هايي وجود دارد اجراي مانور كاستي

بايستي در اين زمينه توجه بيشتري 
  .صورت گيرد

موزان از عملكرد در مجموع دانش آ -
هاي مانور رضايت قابل  مجريان و برنامه

ضروري  با وجود اين ؛اند قبولي داشته
هاي موجود  است ضمن توجه به برنامه

تأكيد نيز ها  كاربردي بودن برنامهرب
 .بيشتري شود

همچنين بهتر است با نوآوري و تهيه   -
تر و فراهم نمودن شرايط  هاي متنوع برنامه

شاركت هر چه بيشتر دانش رقابتي زمينه م
 .آموزان در اجراي مانور فراهم گردد

 ارزشيابيپيشنهاد مي گردد به منظور 
بر روي كليه  مطالعه ايدقيق تر و جامع تر 

دانش آموزان به تفكيك مقطع تحصيلي و 
  .جنس در تمام مدارس كشور انجام شود
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Abstract 

Background: Maneuver is the most useful strategy to decrease the toll and mortality in a 

disaster and also to raise the people's awareness in the society. Performing maneuver in 

schools is so important hence we have a young population in the country. Red Crescent 

society, maneuver founder, aims to evaluate participants' views and suggestions with the 

purpose of better planning and performing in future. 

Methods: In this research, there were selected about 1500 ones by using of both non-

probability sampling and questionnaire for data collection. 

Findings: According to the findings, about 60% of students were satisfied with the 

function of relief workers of Red Crescent and Fire Department; about 50% were fully 

satisfied with the provided programs; about 50% of participants declared that they never 

used of the relief trainings in previous maneuvers. 

Conclusion: The students were satisfied with the maneuver players function and 

programs. However, in order to better implementation there should be more emphasis on 

functional programs and safety training points. 

Keywords: maneuver evaluation, earthquake maneuver, earthquake maneuver in schools, 

training by maneuver 
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