مقالۀ پژوهشی

بررسی تأثیر آموزشهای سرپایی بر میزان

از آزمون tجفتی ،خیدو ،مقایسۀ میانگین ها و آزمون

آمادگی و آگاهی خانواده در مورد بالیای

مک نمار استفاده شد.

طبیعی
شمالی)
سعید مهری ،1اکرم صالحی ،2قدیره مهری،3
ملیحه ایمانی

4

ابعییاد مقیییاس سیینج

آگییاهی و آمییادگی در مییورد

بالیای طبیعیی ( )t=1/26و مؤلفیه فعالییت بیهموقی
() t=2/14و مؤلفیییه آمیییوزش ( ،) t=3/09مؤلفیییه

 .1نویسندۀ مسئول :دانشگاه علمیکاربردی ،مرکز آموزش

همکاری ( )t=2/07نشان داد تفاو

علمیکاربردی جمعیت هاللاحمر خراسان شمالی ،ایران

دو گروه (پی آزمون -پسآزمیون) وجیود دارد .بیه

Email:saeed.mehri1387@gmail.com
 .2گروه آموزشی برنامهریزی آموزشیی و درسیی ،واحید

این معنا که خانوادههایی کیه در دورههیای آموزشیی

تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .3دانشکدۀ علوم پزشیکی و خیدما

بهداشیتی درمیانی

اسفراین ،اسفراین ،ایران
 .4دانشگاه علمیکاربردی ،مرکز آموزش علمییکیاربردی
جمعیت هالل احمر خراسان شمالی ،ایران
دریافت :پذیرش:

معنی داری بیین

سرپایی طرح خادم شرکت کردند از نظر ایین چهیار
مؤلفه مییانگین بیاتتر کسیک کردنید ،امیا در مؤلفیه
اهمیییت رسییانه از ابعییاد مقیییاس سیینج

آگییاهی و

آمادگی در مورد بالیای طبیعی بیا توجیه بیه t=0/79
تفاو

معنیداری  p=0/09مشیاهده نشید .همچنیین

مقدمهه  :هییدا اییین مطالعییه بررسییی تیییریرا

خانواده ها بعد از آموزش دوره های آموزشی تفیاو

آموزشهای سرپایی براساس برنامیۀ ملّیی خیادم در

معنادار به وجود آمیده اسیت ( )0/02˃ sigو آزمیون

میزان آمادگی و آگاهی خانوادههیای اسیتان خراسیان

مجذور خیدو نیز نشان داد که آموزشهای سیرپایی

شمالی در مورد بالیای طبیعی میباشد.

طرح خادم میزان تماشای برنامیه هیای تلویزییونی و
کتاب را در ارتباط با بالیای طبیعی افزای

میدهد.

پس آزمون بود و جامعۀ آماری شامل  2185خیانواده

نتیج گیری :بر اساس نتایج ،آموزش هیای گروهیی

شرکت کننده در طرح خادم استان خراسیان شیمالی

دورۀ سرپایی در افزای

آمادگی و آگاهی خانوار در

(بجنورد و اسفراین) می شود .ابتیدا نمونیهگییری بیه

برابر بالییای طبیعیی میؤرر اسیت و اسیتفاده از ایین

روش خوشهای چندمرحلهای انجام شد که درنهایت

آموزشها (طبق طرح خادم) در کنار دیگر آموزشها

 60خانوار انتخاب شدند .خانواده هیا قبیل و بعید از

میزان آسیک و بحران ناشی از بالیا را کاه

میهد.

آموزش سرپایی (طرح خادم) به پرسشینامه سینج

کلمات کلیدی :آمیوزش هیای سیرپایی ،آمیادگی و

آگاهی و آمادگی در مورد بالییای طبیعیی (داگسین،

آگاهی خانواده در مورد بالیای طبیعی ،طیرح خیادم،

 .)2010بییا رویکییرد مبتنییی بییر آمییادگی در برابییر

استان خراسان شمالی.

مخاطرا

پاسخ دادند .برای تجزیه و تحلییل دادههیا
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چکیده

با توجه آزمون مک نمار در فرم ارزیابی آمادگی بیین

روش :این مطالعه نیمیهآزمایشیی بیا پیی آزمیون و
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(مطالعۀ موردی :برنامۀ ملّی خادم استان خراسان

یافت ها :نتایج آزمون  tجفتی بین مؤلفه شیناخت از
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ملّی برای ارزیابی آمادگی خانوادهها در برابر بالیا

مقدم
امروزه عوارض و صدما

جانی و مالی ناشی از

صور

گرفته است ،مطالعهای است که وزار

بهجا میگذارد .بهطوریکه سالیانه حداقل 5/3

این مطالعه ،آمادگی خانوادههای ایرانی در سال

ناشی آن تلف

 1391معادل  8/5درصد بود که با مداخله و اجرای

شده و همین میزان مجروح و معلول میشوند .به

برنامۀ ارزیابی و آموزش آمادگی خانوار برای بالیا،

دلیل اهمیت مساله ،سازمان جهانی بهداشت دهۀ

این میزان در سال  94به  9/3درصد رسیده است .با

 1990را به عنوان «دهۀ حوادث و سوانح» و سال

وجود این ،مطالعا

نشان داد نبود تداوم برنامههای

 1993را با طرح جهانی «قدر زندگی را بدانیم و با

آموزشی باعث برگشت مردم از نظر آمادگی به

بیاحتیاطی و غفلت آن را به خطر نیندازیم» به عنوان

مراحل قبل و به عبارتی باعث افت میزان آمادگی

مساله حوادث اعالم مسئولیت و اقدام جهانی را

آنان میشود .در جهان 31 ،نوع بالیای طبیعی

برای شناخت و پیشگیری از عوامل بروز بهوجود

شناسایی شده که وقوع  30نوع آن در ایران سابقه

آورندۀ حوادث و سوانح مطرح میکند ،زیرا به تعبیر

دارد و ایران دهمین کشوری است که بالیای طبیعی

دبیر کل سازمان جهانی بهداشت ،سوانح زمان و هر

در آن رخ میدهد و براساس آرار موجود در  90سال

روز مشکل میآفرینند .با اینهمه ،بهمنظور برنامهریزی

گذشته ،بی

از  120000نفر بدین دلیل کشته

برای پیشگیری از حوادث هنوز انگیزۀ کافی در

شدهاند .از این تعداد 76 ،درصد بر ارر زلزله و 6

افراد ،مسئوتن ملّی و محلی بهوجود نیامده است.

درصد بر ارر سایر بالیا جان خود را از دست دادهاند.

اکنون زمان آن فراسیده که نشان دهیم در عصر

وقوع این سوانح که تلفا

جانی و مالی بیشماری

حاضر ،ایمنی یکی از ستونهای فردی و اجتماعی

به همراه داشته ،لزوم توجه و آمادگی تزم برای

است و جدا از مسائل باید به این امر به عنوان

مقابله با سوانح را فراهم آورده است]7[ .

مبحثی در سیاستهای ارتقای بهداشت کشور بها

بحران نوعی پاسخ به وقای خطرآفرین است و در

داده شود]14[ .

واق نوعی پاسخ به خطرزایی یک حادره است که

میلیون نفر از مردم دنیا در ارر صدما

حوادث و بالیای مختلف کشور نشان داد که بسیاری

خود به صور

از خانوادههای ایرانی آمادگی مقابله با بالیای منجر

بحران میتواند به چند ساعت محدود شود یا هفتهها

اساسی در جامعه را

طول بکشد .بحران دو بُعد دارد که در یک بُعد آن

ندارند .متیسفانه دربارۀ وضعیت فعلی آمادگی افراد و

پدیدار میشود و در بُعد دوم

به اختالل یا قط

خدما

اضطراب و تن

یک شرایط دردناک تجربه میشود.

چندانی انجام نشده

سازوکارهای حل مشکل به حرکت در میآید .بحران

است و شاید بتوان گفت تنها تحقیقی که در سطح

تمایل دارد که واکن های قدرتمندانه را برای کمک

خانوادهها در ایران تحقیقا
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انکارناپذیری در نحوۀ زندگی و سالمت انسانها

شبکۀ بهداشتی در کشور انجام داده است .براساس
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سوانح طبیعی و غیرطبیعی تیریر شگرا و

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی از طریق نظام

سعید مهری ،اکرم صالحی ،قدیره مهری ،ملیحه ایمانی

به فرد در کاه

ناراحتی به حرکت در آورد و

حوادث ناگوار ،حساسیت مسئوتن و همچنین مردم

شخص را از نظر تعادل هیجانی به حالت با ربا

را نسبت به اهمیت این موضوع افزای

قبلی برگرداند و زمانی که شخص به تعادل هیجانی

و شهمیری)1395 ،

میشود .واکن های

انجمن پزشکان آمریکا توصیههایی برای آمادهسازی

سازگارانه در برابر بحران ،پتانسیل رشد بحران را به

خانواده ارائه کرده است برای اینکه افراد کمترین

واکن های

آسیک را در حوادث طبیعی ببینند .این توصیهها از

ناسازگارانه باعث عمیقترشدن بحران ،انحطاط،

این قرارست :خانوادهها باید در بحران برای تیمین

روانی میشود.

نیازهای روانی ،فیزیکی و پزشکی کودکان آماده

حرکت

و

درمیآورد

برعکس،

واپسگرایی و بروز عالئم اختالت

بحران انواع دارد که بر اساس مالکهایی همچون
ایجادکننده ،ماهیت بحران و

شد  ،نوع منب

باشند .برنامهریزی و تمرین از قبل باعث کاه
صدما

و افزای

ایمنی میشود .والدین باید

شیوههای مواجهه با آن طبقهبندی میشود .مداخله

کودکان را در برنامهریزی بحران شرکت دهند و

مناسک در یک بحران بر جلوگیری از عالئم فوری

ایشان را برای حوادث پی بینینشده آماده سازند.

روانشناختی موجک

این انجمن پیشنهاد میکند که خانواده کیف بحران

اختالت

یا درازمد

شکوفایی فرد نیز میشود]6[ .
مقولۀ کاه

اررا

درست کنند و آن را در منزل در جایی کامالً

ناشی از

خانوداه با هم به تهیه کیف بپردازند و استفاده از آن

وقوع یک حادره میشود را در نظر گرفت که این

را در موق بحرانی تمرین کنند .عالوه بر این در

خود مستلزم درنظرگرفتن بسیاری از مسائل اعم از

صورتیکه خانواده کودکانی با بیماریهای خاص

مهندسی ،مدیریتی ،آموزشی و...است]1[ .

دارد باید داروها و لوازم پزشکی مورد نیاز کودک،

باید توجه داشت که واکن
کامالً متمایز از واکن

خسارا

دربرابر بروز فاجعه،

در برابر احتمال وقوع آن

است .مردم و مسئوتن عاد

خالصه پزشکی و نیازمندیهای خاص او نوشته
شده و در همان جعبه قرار داده شود.

ندارند به حوادث و

آموزش به عنوان یکی از استراژیهای عمده در

زمینههای خطر ساز طبیعی و فناوری اطراا خود

دست مدیران بحران است .اجرای آموزش و

مادام که به یک فاجعۀ هولناک تبدیل نشده اهمیت

بهسازی نیروی انسانی سبک میشود که افراد در

دهند و احتمال وقوع فاجعۀ دردناک دامنگیر جامعه

محیط به طور مؤرر بر کارایی خود بیفزایند .در جهان

را ضعیف میپندارند .این بدان معناست که سطح

امروز آموزش یک وظیفه اساسی در هر امری است

آموزش و آگاهی عمومی مردم و مسئوتن در مورد

و از آنجا که مدیریت بحران شامل چرخهای مرکک

این موضوع در حد پایینی قرار دارد و تزم است که

از مقابله پیشگیری و آمادگی است از این امر مهم

با برگزاری آموزشهای عمومی در مورد وقوع

مستثنی نبوده است .نتایج نشان میدهد افزای
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حادره فرایند پیچیدهای است زیرا

دردسترس و نیز در ماشین قرار دهند .اعضای

باید تمام اقداماتی که باعث کاه

Downloaded from jorar.ir at 22:35 +0330 on Wednesday January 16th 2019

دست پیدا کرد ،بحران رف

داد( .براری

بررسی تیریر آموزشهای سرپایی بر میزان آمادگی و آگاهی خانواده در مورد بالیای طبیعی

آگاهی مردم در مورد خطرا
و ایجاد تغییرا

ناشی از بالیای طبیعی

حوادث بهویژه زلزله امری ضروری است و با انجام

دارد و

یک زلزله را به نحو

رفتار مردم ضرور

آن میتوان صدما

و تلفا

آموزشهای مناسک میتوانند در پیشگیری از بالیا و

سازمانهای مدیریت بحران نق

باتبردن درصد ایمنی و کاه

خسارا

حیاتی را در زمان

وقوع بالیا و بحرانها ایفا میکنند .ایات

متحده

امدادی و کمک به دیگران در حادره مؤرر باشند.

آمریکا ،جزو  10کشور اول بالخیز دنیاست .از

(همدانی و همکاران)1395 ،

اینرو ،در طول  200سال گذشته کوشیده تا با وض

افرادی که تحت تیریر یک وضعیت اضطراری قرار

قوانین و مقررا  ،ایجاد و تغییر سازمانهای مختلف

میگیرند ،نیازهای ویژه و تشدیدیافتهای در زمینۀ

خطرپذیری ناشی از بالیای طبیعی را به حداقل

بهداشت خانواده دارند .این نیازها به دتیل متعددی

ممکن رساند و در زمان وقوع بحران به نحو مطلوب

سطح سالمت مادران باردار و شیرده و

متحده

نظیر کاه

عمل کند .سازمانهای مدیریت بحران ایات

شیوع بیماریهای آمیزشی،

مدیریت و کنترل کند .به طوری که اولین سطح آن

عوارض بارداری و زایمان بهخصوص

مدیریت بحران سازمانهای محلی است و در

سقطهای خود به خودی و زایمانهای زودرس و

صورتی که ابعاد بحران فراتر از تواناییهای آنها

آسیکهای زایمانی تشدید یافته است .در صورتی که

باشد سازمانهای ایالتی وارد عمل شده و مسؤلیت

تزم و بهموق برای رف این نیازها ارائه

فرماندهی را بر عهده میگیرند و از مناب ایالتی برای

نشود ،عواقک غیر قابل جبرانی بهدنبال دارد .عالوه

کمکرسانی استفاده میگردد .در صورتی که ابعاد

بر آن ،ارائه آموزهای بهداشتی برای گروههای

بحران بسیار بزرگ باشد با درخواست فرماندار

مختلف جامعه اهمیت ویژهای دارد .این آموزشها

ایالت بحرانزده از رئیسجمهور و تییید وی و

باید قبل از بروز وضعیتهای اضطراری ارائه شود و

سازمانهای فدرال و در رأس آنها آژانس مدیریت

تا پس از وقوع چنین شرایطی با توجه به شرایط و

بحران فدرال وارد عمل میشوند( .خورشید و

افزای

خدما

مشکال

موجود ادامه یابد( .رجایی)1381 ،

بهادری)1385 ،

مهمترین جزء هر برنامۀ پیشگیرانه و کنترل و

مدیریت ملّی بحران آمریکا ( ،)2004آمادگی مقابله

مدیریت بحران ،آموزش همگانی است .زیرا

با حوادث غیرمترقبه را یکی از مراحل مدیریت

کوچکترین خانه از جدول مدیریت بحران

بحران میداند که شامل جم آوری اطالعا ،

شهروندان جامعه هستند و هدا نهایی مدیریت

پژوه  ،برنامهریزی ،ایجاد ساختارهای مدیریتی،

جان شهروندان است .آموزش

تیمین مناب  ،آموزش ،تمرین ،کسک مدارک و

شهروندان جامعه برای خوداتکایی در مقابله با

و مدیریت مدارک و

بحران نجا

گواهینامهها ،تجهیزا

فصلنامة علمی -پژوهشی امداد و نجات ،سال نهم ،شمارة 1396، 4

اطفال آنها در ارر سوءتغذیه و اپیدمیها ،شرایط

آمریکا میکوشد تا بحران را در پایینترین ممکن

نامناسک محیطی ،افزای
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شهروندان باید اعتقاد پیدا کنند که با فراگیری

مؤرری کاه

خود

داد( .باللی و همکاران)1384 ،

سعید مهری ،اکرم صالحی ،قدیره مهری ،ملیحه ایمانی

است .سازمان بهداشت جهانی نبود

در دورۀ بحران در هر دو کشور شبیه هم است.

انتشارا

آموزش برای ایجاد آمادگی با حوادث غیرمترقبه در

چانگ براساس مقایسه ،راهکارهای مهم و مشترکی

بخ های دولتی و مردم عادی را یکی از عوامل

را برای موفقیت مدیریت بحران ارائه میدهد []15

کرده است .ارائه طرحهای مقابله با حوادث
غیرمترقبه و تکمیل آن میتواند اررا
کاه

فرایند و سیستمهای مدیریتی در گجرا

هند و

چشمگیری در

کالیفرنیای آمریکا پرداخته شده است .در این

مرگ و میر بیماران و آسیکدیدگان این

پژوه  ،براساس معیارهای از پی تعیینشده ،فرایند

حوادث داشته باشد]12[ .

و ساختار مدیریت دو ایالت موردنظر با یکدیگر

در پژوهشی با عنوان «تحلیل مقایسهای مدیریت

مقایسه و تفاو

بحران در ژاپن و هند» ،پس از تبیین پیامدهای منفی

شده است []16

بحرانهای طبیعی و تالش دولتها و سازمانهای

تبار ( )2015در پژوهشی به مقایسۀ رویکردهای

غیردولتی و بینالمللی برای مقابله با بحرانهای

متفاو

مدیریت بحران در ایران و ژاپن پرداخته

طبیعی ،مدیریت بحران در هند و ژاپن باهم مقایسه

است .در این پژوه  ،پس از بیان شباهت

و تیکید شد که هند میتواند از تجربههای موفق

جانی

و شباهتهای بین این دو بررسی

زلزلهخیزی ایران و ژاپن و آمار باتی تلفا

مناسک و استفاده از روشهای بهینۀ تجهیز و مقابله

زمینۀ سیاستگذاری بحران با استفاده از روش

با بحران است .درنهایت ،پیشنهادهایی براساس

توصیفی مقایسهای بررسی شده است .وضعیت

تجربۀ ژاپن در مقابله با زلزله برای دولت هند ارائه

موجود مدیریت بحران دو کشور و نیز سیستمهای

میکند]20[ .

مستندسازی و تجربهاندوزی دو کشور در زمینۀ

چانگ ( )2016در پژوهشی به مقایسۀ مدیریت

مدیریت بحران باهم مقایسه شده است و با توجه به

بحران و کنترل سیل در کرۀ جنوبی و آمریکا پرداخته

رویکردهای کالن ایران و ژاپن در مدیریت بحران،

تحلیل تضاد و اختالا بین

پیشنهادهایی برای مقابله با بحران زلزله به کشورهای

بازیگران فرایند مدیریت بحران است .توصیههای

دیگر ارائه کرده است]17[ .

سیاستی برای بهبود نظام مدیریت بحران عرضه

با توجه به یافته و مطالعا

میکند و نمونهای از تضادها را تشریح میکند و
تفاو

هدا بررسی اررا

در کشور در

ذکر شده ،این پژوه

با

آموزشهای سرپایی (طرح

و شباهت دو کشور منتخک را در این زمینه

خادم) بر میزان آمادگی و آگاهی خانواده در مورد

دو کشور در زمینۀ طیف

بالیای طبیعی در استان خراسان شمالی انجام شد تا

بررسی میکند .تفاو

بازیگران ،ویژگیهای فرهنگی و اقداما

مدیریتی و

سازمانهای دولتی است ،اما انگیزه و رفتار بازیگران

فرضیههای زیر را مورد آزمون قرار دهد:
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ژاپن درس بیاموزد .تجربۀ ژاپن بیانگر مدیریت

زلزله در ایران ،رویکردهای متفاو

است .هدا این پژوه

Downloaded from jorar.ir at 22:35 +0330 on Wednesday January 16th 2019

مؤرر بر باتبودن میزان صدما

ناشی از بالیا معرفی

در پژوه

دیگری به مقایسۀ مدیریت بحران و

بررسی تیریر آموزشهای سرپایی بر میزان آمادگی و آگاهی خانواده در مورد بالیای طبیعی

فرضیۀ :1نمرۀ بُعد شناخت از مؤلفههای سنج

خانوادههای با رویکرد مبتنی بر آمادگی در برابر

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی خانوارها در

مخاطرا

پسآزمون باتتر (متفاو ) از پی آزمون است.

این آزادی عمل را داشتند که هر زمان که مایل باشند

از مؤلفههای

بتوانند آموزش را ترک کنند .شرایط ورود به مطالعه

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی

شامل  )1حتماً خانواده باشند (شامل پدر ،مادر و

خانوارها در پسآزمون باتتر (متفاو ) از

حداقل یک فرزند)؛  )2بومی استان باشند )3 .حداقل

پی آزمون است.

یک فرزند دان آموز داشته باشند.

فرضیۀ :3نمرۀ بُعد همکاری و تعاون از مؤلفههای

ابزار پژوهش

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی

منظور از سنج

سنج

سنج

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای

خانوارها در پسآزمون باتتر (متفاو ) از

طبیعی ،میانگین نمرهای است که خانوادههای نمونه

پی آزمون است.

از این پرسشنامه کسک میکنند .این پرسشنامه توسط

فرضیۀ :4نمرۀ بُعد اهمیت رسانه از مؤلفههای

داگسن و همکاران ( )2010ساخته و شامل ابعاد

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی

پنچگانۀ آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی

خانوارها در پسآزمون باتتر (متفاو ) از

شامل ابعادی چون شناخت ،فعالیت بهموق ،

پی آزمون است.

همکاری و تعاون ،اهمیت رسانه ،و آموزش مدیریت

فرضیۀ :5نمرۀ بُعد آموزش مدیریت بحران از

بحران میشود .این پرسشنامه حاوی  81سئوال بسته

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای

مجزا

سنج

مؤلفههای سنج

طبیعی خانوارها در پسآزمون باتتر (متفاو ) از

و سئوات

با پاسخ در سطح طیف لیکر

مربوط به هر بُعد است که مالک سنج

گزینههای

روش تحقیق

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید و

(موافقم تا مخالفم) بود.

این مطالعه نیمهآزمایشی با پی آزمون و پسآزمون

کارشناسان تییید شد .در پژوه

است محققان از بین  2185خانواده شرکتکننده در

امینی ( )1391پایای پرسشنامه از طریق ضریک

طرح خادم استان خراسان شمالی (بجنورد و

آلفای کرنباخ  0/83تییید شد.

انجام دادند که در نهایت 60 ،خانواده انتخاب شدند.
خانوادهها قبل و بعد از آموزش سرپایی (طرح
خادم) به پرسشنامۀ سنج

آگاهی و آمادگی در

مورد بالیای طبیعی (داگسن )2010 ،پاسخ دادند.

جدول  :1اطالعا

یزدخواستی و

ضریک اعتبار (پایایی) با دو

روش تنصیف و باز آزمایی در مقاله ()n=60
پرسشنامه
آگاهی و آمادگی در
مورد بالیای طبیعی

گروه نمونه
روش تنصیف
0/75

روش بازآزمایی
0/83
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پی آزمون است.

چهارتایی و سهتایی لیکر

اسفراین) ابتدا نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای
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فرضیۀ :2نمرۀ بُعد فعالیت بهموق

تحت آموزش قرار گرفتند .همچنین آنها

سعید مهری ،اکرم صالحی ،قدیره مهری ،ملیحه ایمانی

 -اعالم آمادگی برای کمک به دیگران.

شیوۀ اجرای (پروتکل) طرح خادم
آموزشهای سرپایی که در واق جنب

«خیانواده

در حین حادثه

تالشی دستهجمعی برای آموزش خانوادههای ایرانی

 -کمک به دیگران؛

است تا در برابر مخاطراتی که آنها را تهدید میکند،

 -رعایت توصیهها و راهنماییهای مقامیا

آماده شوند .بدنۀ اصلی جنب

خادم را داوطلبانی

تشکیل میدهند که بدون هیچ چشمداشتی برای
سالمت هر چه بیشتر جامعه تالش میکنند .اعضای

 -بازسازی امکانا

این جنب

مسیئول

در مورد حادره.
بعد از حادثه

از طریق همین پایگاه ،با آموزشهای

آسیکدیده؛

-انجام گامهیایی بیرای پیشیگیری ییا کیاه

دامنیه

سرپایی آشنا میشوند و بعد با مراجعه به شعک

خسارا

جمعیت هاللاحمر محل سکونت خود و تکمیل فرم

خالصه این طرح آموزشی در جدول  2ارائه شده

عضویت پس از طی یک دورۀ آموزشی سه ساعته به

است .قبل و پس از آموزش ،پرسشنامۀ سنج

عضویت این جنب

بشردوستانه درمیآیند .بدین

ترتیک آنها «کتابچۀ آموزشهای سرپایی» را در 12

ناشی از حوادث و بالیای آینده.

آمادگی و آگاهی در مورد بالیای طبیعی داگسن
( )2010تکمیل شد.

جلسۀ  10الی  5دقیقهای بهصور

حضوری و به

یافت ها

اضطراب و خسارا

ناشی از سوانح

برای بررسی نق

منظور کاه

آموزشهای سرپایی طرح خادم

اقداماتی مانند ساخت سیلبند ،ارتفاعدادن به

و در پاسخ به فرضیههای تحقیق از آزمون t

خانههای مسکونی یا جابهجایی محل سکونت از

جفتشده استفاده شد .قبل از انجام آزمون t

مسیر خطر و محکمکردن وسایلی که در جریان

جفتشده مفروضههای این آزمون بررسی شد .برای

زمینلرزه احتمال سقوط آنها میرود،دامنۀ خسارا

انجام آزمونهای آمار پارامتریک ،عالوه بر فاصله-

ناشی از سوانح را کاه

ایبودن مقیاس اندازهگیری متغیر ،وجود شرایط

از گزند خطر دور نگه دارند.

بههنجاربودن توزی

هدف اصلی طرح خادم

واریانس و کواریانس و همبستگی میان متغیرهای

قبل از وقوع حادثه

وابسته ضروری است .در ادامه به توضیح هر یک از

 -آشنایی افراد با مخاطرا

و عالئم هشدار؛

 -بیمه در برابر مخاطرا

(مانند زلزله و سیل)؛

مفروضا

متغیرها ،همگنی ماتریس

پرداخته شده است:

الف) بههنجاربودن توزی

متغیرها :این بدین

 -داشتن برنامهای برای آمادگی از قبل؛

معناست که توزی متغیرها دراین جامعه بههنجار

 -تهیه کیف نجا ؛

بوده است .به عبارتی زمانی میتوان آزمون
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به خانوادهها آموزش میدهند .در واق مردم با انجام

بر آمادگی و آگاهی خانوادهها در برابر بالیی طبیعی

داده یا به طورکلی خود را
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آماده در میخاطرا » یا «خادم» نامیده میشوند،

 -به مرحله عمل درآوردن برنامۀ خود؛

بررسی تیریر آموزشهای سرپایی بر میزان آمادگی و آگاهی خانواده در مورد بالیای طبیعی

وجود داشته باشد که توزی های جامعه ،تفاو

بین ±1/96باشد توزی جامعه نابههنجار میباشد در

زیادی با توزی بههنجار نداشته باشند (فرگوسن و

روش دوم سطح معناداری آزمون بر  2تقسیم

تاکانه)2002 ،

میشود که اگر مقدار بهدست آمده بیشتر از /.025

برای بررسی بههنجار بودن توزی جامعه از آزمون

باشد بههنجاربودن توزی برداشت میشود.

تکبُعدی

همانطوری که در جدول بات مشاهده میشود،

ناپارامتریک

کالموگروا-اسمیرنوا

استفاده شد که یکی از آزمونهای نیکویی برازش

سطوح معناداری به دست آمده از آزمون

است و در آن دو مقدار فراوانی مشاهده شده و مورد

کولموگروا -اسمیرنف بیانگر این است که دلیلی

انتظار وجود دارد .برای تفسیر نتایج حاصل از این

بر ضد این فرضیه که «نمونۀ مورد نظر از توزی

آزمون میتوان به دو صور

عمل کرد :روش اول
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پارامتریک را بهکار برد که دلیلی برای این اعتقاد

اینکه به مقدار  Zاین آزمون توجه شود که اگر

نرمال به دست آمده است» وجود ندارد.

جدول  :2برنامۀ آموزش سرپایی (طرح خادم)
هدف جلسه

جلسه

عنوان جلسه

حداکثر زمان (دقیقه)

اول

ارزیابی آمادگی خانوار

 10دقیقه

دوم

آموزش سرپایی 1

 5دقیقه

آشنایی خانواده با جلسۀ برنامهریزی آمادگی برای بالیا

سوم

آموزش سرپایی 2

 5دقیقه

آشنایی خانواده با مکانهای امن خانه

چهارم

آموزش سرپایی 3

 5دقیقه

آشنایی خانواده با نحوۀ رسم نقشۀ خطر

پنجم

آموزش سرپایی 4

 5دقیقه

آشنایی خانواده با اهمیت مقاومسازی سازهای

ششم

آموزش سرپایی 5

 5دقیقه

آشنایی خانواده با اهمیت مقاومسازی غیرسازهای

هفتم

آموزش سرپایی 6

 5دقیقه

آشنایی خانواده با اهمیت و محتوای کیف اضطراری خانواده

هشتم

آموزش سرپایی 7

 5دقیقه

نهم

آموزش سرپایی 8

 5دقیقه

آشنایی خانواده با زمان تخلیه خانه و رعایت نکا

دهم

آموزش سرپایی 9

 5دقیقه

آشنایی خانواده با نحوۀ کمک به افراد آسیکپذیرتر در بالیا

ارزیابی آمادگی فعلی خانواده به منظور بررسی میزان افزای

آگاهی و امادگی

آنها بعد از آموزشهای ارائه شده

آشنایی خانواده با نحوۀ گردآمیدن دوبیارۀ اعضیای خیانواده و باخبرشیدن از
تزم

جدول :14نتایج آزمون کولموگروا -اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن توزی متغیر
متغیرها

مقدار آمارۀ کولموگروا-اسمیرنف

سطحمعناداری

بُعد شناخت ( 12سئوال)

1/04

0/09

بُعد همکاری و تعاون ( 25سئوال)

0/79

0/11

بُعد اهمیت رسانه ( 12سئوال)

0/73

0/13

بُعد فعالیت بهموق ( 14سئوال)

0/69

0/08

بُعد آموزش مدیریت بحران ( 14سئوال)

0/80

0/064
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احوال یکدیگر بعد از وقوع بالیا

سعید مهری ،اکرم صالحی ،قدیره مهری ،ملیحه ایمانی

ب) مفروضه نرمالبودن :سطح معناداری آزمون لوین

جدول :4مقایسه بُعد شناخت خانوادهها (نمونه) در دو
حالت پی آزمون و پسآزمون

(طبق جدول زیر) بهعبارتی برای متغیر سنج
بُعد

نمونه

گروه

شناخت

پر

تعداد

( )Plot Boxبررسی و نتایج نشان داد که یک دادۀ
تکمتغیری در مقیاس سنج

آگاهی و آمادگی

در مورد بالیای طبیعی وجود دارد که با میانگین

 =sigسطح معنیداری

دادهها با استفاده از نرمافزار  SPSSمحاسبه و نتایج
نشان داد که کجی و چولگی هیچکدام از مقادیر بی
از  ±1نمیباشد .پس از بررسی کامل ،فرضیههای
اصلی به شرح زیر آمد:
فرضیۀ :1نمرۀ بُعد شناخت از مؤلفههای سنج
آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی خانوارها در
پسآزمون باتتر (متفاو ) از پی آزمون است .به
منظور پاسخگویی به این فرضیه ،از آنجا که سئوال
گزینههای کمّی دارد از آزمون tدو نمونهای جفت
شده(جفتی یا وابسته) استفاده گردید( .جدول )4

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است بین
مؤلفه شناخت از ابعاد مقیاس سنج

آگاهی و

آمادگی در مورد بالیای طبیعی در دو حالت
پی آزمون و پسآزمون با توجه به  t=1/26تفاو
معنیداری در سطح  p=0/02وجود دارد .به این
معنی که خانوادههایی که ،در دورههای آموزشی
سرپایی طرح خادم شرکت کرده اند از نظر بُعد
شناخت در مورد بالیای طبیعی نمرا

باتتری

برخوردارند و میانگین بهدست آمده گویای این امر
میباشد .بنابراین این فرضیۀ پژوه

مورد تییید قرار

میگیرد و میتوان گفت دورههای آموزشی سرپایی
طرح خادم بر بُعد شناخت خانوادهها (سنج
آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی) تیریر مثبت
دارد.
فرضیۀ  :2نمرۀ بُعد اهمیت رسانه از مؤلفههای
سنج

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی

خانوارها در پسآزمون باتتر (متفاو ) از
پی آزمون است.
به منظور پاسخگویی به فرضیۀ فوق ،از آنجا که
سئوال دارای گزینههای کمّی میباشد از آزمون tدو
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دادهها جایگزین شد .عالوه بر آن کجی و چولگی

60

پر

تکمتغیری نیز با استفاده از نمودار مستطیلی

M

گزارش نشدهای وجود ندارد .افزون بر آن دادههای

21/09

گزارش نشده بررسی و مشخص شد هیچ دادۀ

32/15

تزم انجام شد .پس از آن دادههای

SD

از محدودۀ بررسی و با مراجعه به اصل پرسشنامه
اصالحا

 =Mمیانگین؛  =SDانحراا معیار؛  =dfدرجۀ آزادی

مورد بالیای طبیعی

ج) قبل از بررسی مفروضهها ،وجود دادههای خارج

1/97

51

58

1

1/52

سنج

آگاهی و آمادگی در

2/13

Sig

df2

df1

f

متغیر

آزمون

59
1/26

آزمون لوین

پس

0/02

جدول؟؟؟

آزمون

df
t

بودن برقرار است.

پی
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میزان  0/05بهدست آمد .بنابراین مفروضه نرمال

Sig

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی بیشتر از

بررسی تیریر آموزشهای سرپایی بر میزان آمادگی و آگاهی خانواده در مورد بالیای طبیعی

نمونهای جفت شده (جفتی یا وابسته) استفاده

دو نمونهای جفت شده(جفتی یا وابسته) استفاده

گردید( .جدول )5

گردید( .جدول )6

جدول :5مقایسه بُعد اهمیت رسانه نسبت به سنج

بُعد

نمونه

گروه

تعداد

M

SD

t

df

Sig

بُعد

گروه

نمونه

تعداد

M

SD

t

df

Sig

26/01

60

اهمیت رسانه

22/86

1/33
0/79

59

0/09

1/55

60
33/51

فعالیت بهموقع

19/63

1/27
0/93

پس
آزمون

 =Mمیانگین؛  =SDانحراا معیار؛  =dfدرجۀ آزادی و

2/14

پس
آزمون

آزمون

59

آزمون

پیش

0/01

پیش
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آگاهی به بالیای طبیعی در دو حالت

جدول :6مقایسه بُعد فعالیت بهموق در دو حالت

 =Mمیانگین؛  = SDانحراا معیار؛ =dfدرجۀ آزادی
 =sigسطح معنیداری

 =sigسطح معنیداری

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است بین
همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است بین
مؤلفه اهمیت رسانه از ابعاد مقیاس سنج

آگاهی و

آمادگی در مورد بالیای طبیعی در دو حالت
پی آزمون و پسآزمون با توجه به  t=0/79تفاو
معنیداری در سطح  p=0/09مشاهده نگردید .به این
معنی که خانوادههایی که ،در دورههای آموزشی
سرپایی طرح خادم شرکت کرده اند از نظر بُعد
اهمیت رسانه در مورد بالیای طبیعی نمرا

خیلی

پژوه

رد میگردد و میتوان گفت دورههای

آموزشی سرپایی طرح خادم بر بُعد اهمیت رسانه
خانوادهها (در خصوص سنج

آگاهی و آمادگی در

مورد بالیای طبیعی) تیریر مثبت معنادار نداشته است.
فرضیۀ :3نمرۀ بُعد فعالیت بهموق
سنج

از مؤلفههای

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی

خانوارها در پسآزمون باتتر (متفاو ) از
پی آزمون است.
به منظور پاسخگویی به فرضیۀ فوق نیز ،از آنجایی
که سئوال دارای گزینههای کمّی میباشد از آزمونt

و آمادگی در مورد بالیای طبیعی در دو حالت
پی آزمون و پسآزمون با توجه به  t=2/14تفاو
معنیداری در سطح  p=0/01وجود دارد .به این
معنی که خانوادههایی که ،در دورههای آموزشی
سرپایی طرح خادم شرکت کردهاند از نظر بُعد
فعالیت بهموق

در مورد بالیای طبیعی نمرا

باتتری برخوردارند و میانگین بهدست آمده گویای
این امر میباشد .بنابراین این فرضیۀ پژوه

مورد

تییید قرار میگیرد و میتوان گفت دورههای
آموزشی سرپایی طرح خادم بر بُعد فعالیت بهموق
خانوادهها (سنج

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای

طبیعی) تیریر مثبت دارد.
فرضیۀ :4نمرۀ بُعد آموزش مدیریت بحران از
مؤلفههای سنج

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای

طبیعی خانوارها در پسآزمون باتتر (متفاو ) از
پی آزمون است .به منظور پاسخگویی به این فرضیه
از آنجا که سئوال گزینههای کمّی دارد از آزمونt
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باتتری کسک نکرده اند .بنابراین این فرضیۀ

مؤلفه فعالیت بهموق از ابعاد مقیاس سنج

آگاهی

سعید مهری ،اکرم صالحی ،قدیره مهری ،ملیحه ایمانی

دونمونهای جفتشده (جفتی یا وابسته) استفاده شد.

به منظور پاسخگویی به این فرضیه نیز ،از آنجا که

(جدول )7

سئوال گزینههای کمّی دارد از آزمون  tدو نمونهای

دوحالت

جدول :8مقایسه بُعد همکاری و تعاون در دو حالت

بُعد

نمونه

گروه

تعداد

M

SD

t

df

Sig

بُعد

نمونه

M
تعداد
گروه

SD

t

60
38/44

1/21

آموزش مدیریت بحران

24/13

1/94
3/09

59

0/00

60
47/04

2/78

همکاری و تعاون

41/09

1/12
2/07

 =Mمیانگین؛  =SDانحراا معیار؛  =dfدرجۀ آزادی

 =Mمیانگین؛  =SDانحراا معیار؛  =dfدرجۀ آزادی
 =sigسطح معنیداری

df

آزمون

آزمون

59

پس

پس

0/04

آزمون

آزمون

Sig

پیش

پیش

 =sigسطح معنیداری

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است بین

همانطور که در جدول قابل مشاهده است بین مؤلفه

مؤلفه آموزش مدیریت بحران از ابعاد مقیاس

همکاری و تعاون در دو حالت پی آزمون و

سنج

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی در

پسآزمون با توجه به  t=2/07تفاو

معنیداری در

معنیداری وجود

خانوادههایی که در دورههای آموزشی سرپایی طرح

دارد .به این معنا که خانوادههایی که در دورههای

خادم شرکت کردند از نظر بُعد همکاری و تعاون در

آموزشی سرپایی طرح خادم شرکت کردند از نظر

مورد بالیای طبیعی نمرا

باتتری دارند و میانگین

بُعد آموزش مدیریت بحران در مورد بالیای طبیعی

بهدست آمده گویای این امر میباشد (هر چند مقدار

باتتری برخوردارند و میانگین بهدست

نمره نسبتاً کم است و ولی با توجه به سطح

از نمرا

افزای

آمده گویای این امر است .بنابراین این فرضیۀ

معناداری این مقدار معنادارست) .بنابراین این فرضیۀ

تییید شد که میتوان گفت دورههای

مورد تییید قرار میگیرد و میتوان گفت

پژوه

پژوه

آموزشی سرپایی طرح خادم بر بُعد آموزش مدیریت

دورههای آموزشی سرپایی طرح خادم بر بُعد

آگاهی و آمادگی در مورد

آگاهی و

بحران خانوادهها (سنج

همکاری و تعاون خانوادهها (سنج

بالیای طبیعی) تیریر مثبت دارد.

آمادگی در مورد بالیای طبیعی) تیریر مثبت دارد.

فرضیۀ :5نمرۀ بُعد همکاری و تعاون از مؤلفههای

فرضیههای فرعی

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی

فرضیۀ فرعی اول :نمرۀ فرم ارزیابی آمادگی خانوار

خانوارها در پسآزمون باتتر (متفاو ) از

(فرم جلسه اول آموزش از طرح خادم) در مورد

پی آزمون است.

بالیای طبیعی خانوارها در پسآزمون باتتر

سنج

(متفاو ) از پی آزمون است.
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دو حالت پی آزمون و پسآزمون با توجه به

سطح  p=0/01وجود دارد .به این معنا که

 t=3/09در سطح  p=0/00تفاو
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جدول :7مقایسه بُعد آموزش مدیریت بحران در

جفتشده (جفتی یا وابسته) استفاده شد( .جدول )8

بررسی تیریر آموزشهای سرپایی بر میزان آمادگی و آگاهی خانواده در مورد بالیای طبیعی

به منظور پاسخگویی به فرضیۀ فوق ،از آنجایی که

تییید میگردد بنابراین تفاو

سئوال از نوع اسمی میباشد (این پرسشنامه 15

ارزیابی آمادگی خانوار بین خانوادهها بعد از آموزش

(بلی-خیر) بوده که در ابتدای

دورههای آموزشی سرپایی طرح خادم نسیت به قبل

سئوالی و بهصور

معناداری در فرم

جفتی از آزمون مک نمار استفاده شده است ،آزمون

فرضیۀ فرعی :2این فرضیۀ در پاسخ به سئوال

مک نمار جایگزین آزمون  tدو نمونهای جفتی است

پرسشنامه یعنی «معموتً چقدر برنامههای تلویزیونی

در صورتی که سئوال از نوع اسمی باشد( .جدول )6

و کتاب در مورد حوادث طبیعی را نگاه میکنید

جدول :6مقایسه بُعد فرم ارزیابی آمادگی خانوار در

(میخوانید)» مطرح شده است.

دو حالت
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بسته طرح خادم موجود میباشد) به جای آزمون t

از آموزش بهوجود آمده است.

چهار حالت در نظر گرفته شده در این سئوال)1 :

متغیر

df

Sig

فرم ارزیابی آمادگی خانوار

60

0/02

 =dfدرجۀ آزادی و  =sigسطح معنیداری

همانطور که در جدول فوق قابل مشاهده است ،از
آنجا که میزان سطح معناداری  0/02محاسبه شده
است و این میزان از  0/05کمتر است ،بنابراین دلیلی

زیاد تماشاکردن (خواندن)  )2درحد امکان
تماشاکردن (خواندن)  )3فقط هنگام خستگی تماشا
کردن (خواندن)  )4تماشا نکردن (نخواندن) بوده که
بعد از آموزشهای سرپایی از خانوادهها پرسیده شده
است( .جدول )10

بر رد فرضیۀ فرعی اول وجود ندارد و این فرضیۀ
جدول  :10فراوانی و درصد گروه نمونه به تفکیک سئوال فرعی در پسآزمون ()n=60
درصد

نوع فعالیت

فراوانی

درصد

 -4تماشا نکردن(نخواندن)

4

5/5

5/5

 -1زیاد تماشاکردن(خواندن)

31

46/5

46/5

 -3فقط هنگام خستگی تماشاکردن (خواندن)

8

10/5

10/5

 – 2در حد امکان تماشا کردن(خواندن)

17

37/5

37/5

کل

60

100

100

معتبر
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سعید مهری ،اکرم صالحی ،قدیره مهری ،ملیحه ایمانی

31

8

4

 – 2در حد امکان تماشا  -3فقط هنگام خستگی
تماشا کردن (خواندن)

کردن (خواندن)

 -1زیاد تماشاکردن

 -4تماشا نکردن

(خواندن)

(نخواندن)
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17

35
30
25
20
15
10
5
0

شکل  :4فراوانی و درصد گروه نمونه به تفکیک سئوال
همانطور که در شکل  4مشاهده میشود ،از بین

آزادی  3با دورۀ آموزشهای سرپایی طرح خادم

فقط4

میزان تماشای برنامههای تلویزیونی و کتاب در

نمونه شرکتکننده (منتخک) در این پژوه

خانواده ( 10/5درصد) فقط هنگام خستگی17 ،

بحث و نتیج گیری

خانواده ( 37/5درصد) در حد امکان تماشاکردن

آموزشهای سرپایی ،آموزشهایی است که اعضای

(خواندن) و سرانجام بیشتر از همه یعنی  31خانواده

طرح خادم با مراجعه به درب منازل به خانوادهها

( 46/5درصد) زیاد تماشاکردن را پس از

ارائه میکنندکه ویژگیهایی دارد :نخست اینکه این

آموزشهای سرپایی (طرح خادم) بیان کردهاند که به

آموزشها نباید بی

از  5دقیقه طول بکشد زیرا

منظور بررسی معناداری مقدارهای فرضیۀ فوق از

باعث خستگی و احتماتً مزاحمت برای مردم

آزمون مجذور خیدو استفاده شد .به این معنا که

میشود .و دیگر اینکه بیشتر تیکید بر سادگی این

چون جواب متغیر (سئوال پرسشنامه) به صور

آموزشهاست و همواره باید به خانوادهها گفته شود

اسمی بود در نتیجه از این آزمون استفاده شده است.

که «اگر به این آموزشهای ساده عمل کنند،

(جدول )9

میتوانند سالمت خانواده خود را در هنگام وقوع

متغیر
سئوال
پرسشنامه

حوادث و بالیا حفظ کنند ،واقعاً به همین سادگی».
در واق

هدا از این مطالعه بررسی اررا

آماره

درجۀ

سطح

X2

آزادی

معناداری

آموزشهای سرپایی براساس برنامۀ ملّی خادم در

29/913

3

0/0001

میزان آمادگی و آگاهی خانوار است .در این مطالعۀ
نیمۀ آزمایشی 60خانوار شرکت کننده در طرح استان

همانگونه که در جدول فوق مشاهده میشود نتایج
نشان میدهد با توجه به  X2=29/913و درجۀ

خراسان شمالی بهصور

تصادفی انتخاب شدند.
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خانواده ( 5/5درصد) تماشا نکردن (نخواندن)8 ،

ارتباط با مخاطرا

جدول  :9نتایج آزمون  X2برای بررسی سئوال پرسشنامه

و بالیای طبیعی افزای

مییابد.
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خانوادهها قبل و بعد از آموزش سرپایی(طرح خادم)،

فیلیپین ،ژاپن و ترکیه و با استفاده از روش تحلیل

آگاهی و آمادگی در مورد

محتوای کالن و مصاحبه با خبرگان درمورد مقایسۀ

بالیای طبیعی (داگسن )2010 ،پاسخ دادند 5( .بار

کشورها ،راهکارهایی برای بهبود مدیریت بحران

به پرسشنامه سنج

تکرار شده؟؟)

نتایج آزمون  tجفتی بین مؤلفه شناخت از ابعاد
مقیاس سنج

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای

است.
اما در مؤلفه اهمیت رسانه از ابعاد مقیاس سنج

طبیعی (  ) t=1/26و مؤلفههای فعالیت بهموق

آگاهی و آمادگی در مورد بالیای طبیعی در دو

( ،)t=2/14آموزش ( ) t=3/09و همکاری و

حالت پی آزمون و پسآزمون با توجه به t=0/79

معنیداری بین دو

معنیداری در سطح  p=0/09مشاهده

( )t=2/07نشان داد که تفاو

تفاو

معنا که خانوادههایی که در دورههای آموزشی

بتوان یک دلیل این یافته را بیاهمیتی رسانههای

سرپایی طرح خادم شرکت کردند از نظر این چهار

رسمی و غیررسمی به آموزش سرپایی دانست و

بُعد میانگین باتتری کسک کردند.

اینکه مجریان طرح باید همواره به این موضوع

همسو با این یافته پترسون ( )1971اشاره میکند که

اهمیت دهند .تبیین دیگر برای این موضوع ناآگاهی

«آموزش یک نفوذ و برانگیزانندۀ موفق در زمینه

و اهمیت خانواده از رسانه جمعی در موارد بحران و

ایمنی و حتی در بسیاری از ناحیههای دیگر است».

بالیای طبیعی است .همچنین با توجه به آزمون

هوشیاری ایمنی ،رفتار ایمنی به وجود میآورد و

مکنمار در فرم ارزیابی آمادگی خانوار بین

را مهار میسازد .بنابراین،

خانوادهها بعد از آموزش دورههای آموزشی سرپایی

برنامههای آموزشی همزمان هم آگاهی از

معنادار بهوجود آمده استsig( .

آسیکپذیری را افزای

میدهند و هم صالحیت و

اعتماد به نفس را در اجرای برنامهها و اقداما
پیشگیرانه افزای

میدهند]4[ .

طرح خادم تفاو
˃)0/02

همسو با این یافته نتایج پژوه

رهاننده ( )1384با

عنوان «بررسی تیریر آموزش ایمنی امداد و نجا

در

و همکاران ( )1392نیز در پژوهشی به

پیشگیری از حوادث» نشان داد که درصد ایجاد

مقایسۀ رویکرد اجتماعمحور مدیریت بحران در

عالقه  93درصد ،میزان تفهیم مطالک  87درصد،

کشورهای منتخک پرداختند و پس از برشمردن

سهولت بهکارگیری فرامین آموزشی  92درصد،

پورعز

زمان فراگیری آموزشی ایمنی امداد و نجا

مزایای رویکرد اجتماعمحور در مدیریت بحرانهای

مد

طبیعی تیکید کردند که در ایران عمدتاً بر بهبود

 90درصد ،ارزیابی آمادگی فراگیران از مباحث نظری

وضعیت بحرانزده پس از وقوع بحران توجه

و عملی برای مقابله با حوادث  100درصد بوده

میشود .درنتیجه با مقایسۀ کشورهای بحرانخیز

است.
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گروه پی آزمون و پسآزمون وجود دارد .به این

نگردید( ,؟؟؟؟ چه ربطی به جمله قبلی دارد) شاید

رفتار ایمنی مخاطرا
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 ملیحه ایمانی، قدیره مهری، اکرم صالحی،سعید مهری

داد که آموزشهای سرپایی طرح خادم میزان

همچنین نتایج این بررسی نشان داد که فراگیران

تماشای برنامههای تلویزیونی و کتاب در ارتباط با

ایمنی

میدهد که یافتهای جدید و نو

آموزش به خوبی فرا

بالیای طبیعی افزای

را در طول مد

دان

امداد و نجا

 در حالت کلی این مطالعه.در این مقاله میباشد

گرفته و توانستند در مواق اضطراری این آموزش را

نشان داد که آموزشهای گروهی دورۀ سرپایی در

.بهکارگیرند

آمادگی و آگاهی خانوار در برابر بالیای

افزای

) در مطالعهای1386( صدر ممتاز و همکاران

طبیعی مؤرر است و استفاده از این آموزشها (طبق

مقایسهای به بررسی مدیریت بحران در کشورهای

طرح خادم) در کنار دیگر آموزشها میزان آسیک و

ایشان نشان داد که

.میهد

1396، 4  شمارة، سال نهم، پژوهشی امداد و نجات-فصلنامة علمی

و صالحیت مورد نیاز را کسک و نکا

 نتایج پژوه.منتخک پرداختند

بحران حاصل از بالیا را کاه

بین نوع و میزان توسعهیافتگی و برنامهریزی پیشرفته

سپاسگزاری

با مدیریت بالیا سنخیت وجود دارد و راهبرد متوازن

بدین وسیله نویسندگان بر خود میدانند تا از تمامی

در تمامی مراحل مدیریت بالیا در کشورهای

داوطلبان طرح خادم که بی هیچ چشمداشتی برای

 برنامهریزی غیرمتمرکز در.پیشرفته استفاده میشود

سالمتی هر چه بیشتر جامعه تالش میکنند و نیز

این کشورها موجک جلک مشارکت شهروندان در

و فنّاوری جمعیت

و

 پژوه،معاونت آموزش

همه سطوح شده و نیز برنامهها منطبق با واقعیا

هاللاحمر استان خراسان شمالی به منظور کمک به

استفادۀ حداکثر از ظرفیتهای جامعه تنظیم شود که

طبیعی و

آسیکپذیری در بالیا

آمادگی مردم در برابر انواع مخاطرا

درنهایت موجک کاه

.انسانساختتشکر و قدردانی کنند

) نشانX2(  از طرفی آزمون مجذور خی.میشود
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