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  چكيده 
هاي آموزشي مناسبي است كه ارتباط  اجراي برنامه آموزش همگاني مقابله با سوانح نيازمند طراحي و :مقدمه

جه به ن پژوهش با تويا. هاي الزم و اساسي را براي آنها فراهم آورد سازد و آگاهي ن خود برقراراثري با مخاطبؤم
گاهي مردم، درصدد بررسي ميزان موفقيت آ باالبردن ميزان به منظوراحمر  هاي آموزشي جمعيت هالل انتشار جزوه

  .باشد مياين ابزار آموزشي مقابله با اثرات سوانح طبيعي بر افزايش آگاهي افراد نسبت به سوانح 
مورد بررسي از مناطق مختلف تهران  اي هخوش گيري نفر با روش نمونه 1040حاضر،  يمطالعه مقطعدر  :ها روش

مراجعه  افرادهفته مجدداً به همان  2پس از گذشت حدود و  داده شد يجزوات آموزش ن افراديبه ادر ابتدا  .قرارگرفتند
   .ل شديو پرسشنامه توسط همان فرد تكم

ن نسبت در رابطه با ي، ا)درست يها نسبت پاسخ( 62/0ه جزوات حدود يش از ارايافراد پ يكل يزان آگاهيم :ها يافته
، در رابطه با مواد 46/0خبندان ي، در رابطه با 75/0ل ي، در رابطه با س62/0 يسوز ، در رابطه با آتش56/0زلزله 
. بوده است 73/0ابطه با آتشفشان و در ر 69/0، در رابطه با جبهه آتش 60/0، در رابطه با رعد و برق 68/0زا  آتش

 .) >p%5(ر كرد ييمربوط تغ يهاپس از مطالعه بروشور ها نهيزم ير تمامافراد د يزان آگاهيم

ميزان آگاهي پاسخگويان . يافتپس از مطالعه بروشورها افزايش  ها نهيزم يافراد در تمام يزان آگاهيم :گيري نتيجه
 .بود يسوز آتشط به ن رتبه مربويتر نييپادر بعد از ارايه جزوات آموزشي در باالترين ميزان مربوط به آتشفشان و 

   ، سوانح طبيعي، سوانح انسان ساختآموزش همگانيي آموزشي، ها بروشور :ليديكلمات ك



 
 

  مقدمه 
ن و يقبل، ح يدر سه مقطع زمان يلزوم مشاركت مردم

ر است و ياجتناب ناپذ يپس از وقوع سوانح امر
، بدون يعيدر امر كاهش اثرات سوانح طب يزير برنامه

را  يشتريمشكالت ب ياركت مردمدر نظر گرفتن مش
  ). 1( بر مشكالت ناشي از سوانح خواهد افزود

ش سطح يبا افزاكه ان داده است مطالعات نش
قبل  يعيدر امر مقابله با حوادث طب يعموم يها آگاهي

و  يجاد خونسرديضمن امردم از بروز سانحه، 
 ييتوانا يتوانند بازو يگران، ميآرامش در خود و د

با امدادگران در زمان وقوع حادثه و  يهمكار يبرا
ه ب يده محلين افراد آموزش ديهمچن. پس از آن باشند

از موارد قادرند با  ياريبودن در بس يواسطه بوم
منطقه  يطيو مح يبا ساختار اجتماع ييتوجه به آشنا

شرايط ن يدر ا.و نجات موثر باشند ات امداديدر عمل
امداد و ات يدر عمل يو محل يمشاركت مردم بوم

ساز ار كاريبس يع كاال و خدمات ضرورينجات و توز
  ). 2(خواهد بود 

همگاني مقابله با سوانح آموزش آنچه مسلم است، 
هاي اساسي در هنگام خطر را  يادگيري مهارتنه يزم

نيازمند  ،تحقق اين مهم .)1(آورد براي افراد فراهم مي
 ناابزارهاي مناسبي است كه ارتباط موثري با مخاطب

و اساسي را ي الزم ها و آگاهي )3(برقرار سازدخود 
ن پژوهش با توجه به يا. )5و4(براي آنها فراهم آورد

 به منظورانتشار جزوات آموزشي جمعيت هالل احمر 
 تأثيردرصدد بررسي  ،گاهي مردمآباال بردن ميزان 

در ي آموزشي مقابله با اثرات سوانح طبيعي ها جزوه
  .استت به سوانح افزايش آگاهي افراد نسب

 ها  روش
ش آزمون و پس ياز نوع پ حاضر، يمطالعه مقطع
ن ي، به ااجرا شد در دو مرحلهمطالعه ن يا .آزمون است

كه در  ياز افراد در مناطق يصورت كه ابتدا تعداد
 شدو با آنها مصاحبه  ندادامه آمده است انتخاب شد

مصاحبه جزوات  ي، در انتها)ل شديپرسشنامه تكم(
 و يمقابله با سوانح موسسه آموزش عال يشآموز

به افراد ت هالل احمر يمعاونت آموزش و پژوهش جمع
هفته  2پس از گذشت حدود . داده شدكننده  شركت

مورد مطالعه مراجعه و  يها مجدداً به همان خانواده
جامعه . ديگردل يتكم يپرسشنامه توسط همان فرد قبل

ساله  15- 65ه افراد ين پژوهش، شامل كليا يآمار
طرح در سه منطقه  يشهر تهران بود كه در زمان اجرا

و  )6منطقه ( يرازي، وصال ش)14منطقه ( هيافسر
از آنجا كه اغلب . سكونت داشتند )3منطقه ( پاسداران

 ةن رديدر ا) ن كشوريهمچن(ت فعال شهر تهران يجمع
ساله انتخاب شد و  15 - 65ن يافراد ب ،قرار دارند يسن

كه ل بود ين دليبه ان سه منطقه يانتخاب ا لين دليهمچن
افراد  يو خودمراقبت يزان آگاهيرفت م يانتظار م

گر يكديك به ينسبت به سوانح در مناطق مختلف نزد
ن تهران به سه منطقه شمال، مركز و يباشد، بنابرا
ك يو از هر منطقه به تصادف  ديگردم يجنوب تقس

  .محله انتخاب شد
ش از روش يماين پيبه هدف ا يابيدست يبرا

از  يريگ نمونه يبرا. استفاده شد يا خوشه يريگ نمونه
بلوك به طور  يك از مناطق تعداديجامعه در هر 

بر اساس فرمول (ييتا 1040 ةانتخاب و نمون يتصادف
  .ديانتخاب گردن مناطق يااز  يبه طور مساو) كوكران
ها و  ابتدا اهداف، پرسشنامه ،محتوا يين رواييجهت تع

د متخصص در ياز اسات يپژوهش به تعداد يها السؤ
داده شد تا در  يسنج و روان يت آموزشيريرشته مد

ها و تناسب آن با اهداف  سؤال يرابطه با محتوا
شنهادها يكنند، سپس پ يپژوهش قضاوت و داور

اهل فن نظر مثبت  يكه تمام ييها و سؤال يآور جمع
الح، اجرا اص و پرسشنامه بعد از يداده بودند نگهدار

ه و يتجز يبرا .محاسبه شد 65/0كرونباخ  يشد و آلفا
، يفراوان( يفيق از آمار توصيتحق يها ل دادهيتحل

بررسي  يبرا. دياستفاده گرد) ن و نموداريانگيدرصد، م
. استفاده شد لكاكسونيژوهش از آزمون و سواالت پ



 
 

ز از آزمون ين مناطق نيها در ب سه مؤلفهيمقا يبرا
  .انس استفاده شديل واريتحل

  ها  يافته
ن يانگيم. زن بودندكننده  شركتدرصد از افراد  4/53

سال  5/26± 4/11كنندگان  شركت انحراف معيار يسن
ر يالت زيدرصد از افراد تحص 3/46. بود) 65–15(
پلم، يدرصد فوق د 9/10پلم، يدرصد د 4/23پلم، يد
الت باالتر يدرصد تحص 7/2 و سانسيدرصد ل 6/16

الت خود يزان تحصيدرصد م2/0. سانس داشتندياز ل
 يدرصد از افراد مورد بررس 7/16. اظهار نكردندرا 

 1/38درصد كارمند،  8/18درصد آزاد،  2/21دار،  خانه
 2/2. درصد دانشجو بودند 1/3 و درصد محصل

شغل خود را اظهار  يدرصد از افراد مورد بررس
 8/31، 3قه ها در منط درصد از نمونه 5/35. اند ننموده

توزيع  14درصد در منطقه  7/32و  6درصد در منطقه 
  .شده ساكن بودند

  با استفاده از آزمون تحليل واريانس به منظور مقايسه 
 14و  6، 3ميزان آگاهي و شناخت پاسخگويان مناطق 

 شد تنها در زمينه  سيل و يخبندان ميزان مشاهده 
ن ميزا. آگاهي و شناخت پاسخگويان متفاوت است
بيش  6 آگاهي و شناخت پاسخگويان از سيل در منطقه

همچنين . است 3از پاسخگويان از سيل در منطقه 
ميزان آگاهي و شناخت در رابطه با يخبندان در منطقه 

  .است 3بيش از منطقه  14و در منطقه  14بيش از منطقه  6
ميزان آگاهي كلي افراد پيش از ارائه جزوات حدود 

، اين نسبت در رابطه با )ي درستها نسبت پاسخ( 62/0
، يخبندان 75/0، سيل 62/0سوزي  ، آتش56/0زلزله 

، جبهه آتش 60/0، رعد و برق 68/0زا  ، مواد آتش46/0
 z آماره با توجه به مقدار. بود 73/0و آتشفشان  69/0

آزمون ويلكاكسون و نتايج به دست آمده از آن 
ن ميزا 05/0داري  در سطح معني كه شد مشاهده 

ها پس از مطالعه  افراد در تمامي زمينه آگاهي
نمودار شماره (بروشورهاي مربوط تغيير كرده است 

داري بين اين  ، و از لحاظ آماري اختالف معني)1
  ) p<0.05(موارد در قبل و بعد از آزمون وجود دارد 

  
  

نمرة اگاهي نسبت به سوانح قبل و  -  1نمودار شماره 
 بعد از مداخله

  
  
  
  
  
  
  

  
  بحث

مطالعه ها پس از  نهيزم يافراد در تمام يزان آگاهيم
ميزان آگاهي پاسخگويان . بروشورها افزايش پيدا كرد

ه جزوات آموزشي در باالترين ميزان ئبعد از ارا
ن رتبه مربوط به يتر نييمربوط به آتشفشان و پا

  .بود يسوز آتش
هرچند مطالعه حاضر جزو اولين مطالعاتي است كه به 

موزشي آختصاصي به بررسي بروشورهاي صورت ا
توسط  يقيتحقدر  اما پردازد، ميمقابله با سوانح 

امداد و  يآموزش همگان«تحت عنوان  )6(1383 يميكر
ج ينتا» ك جاده يت و ترافينجات در جهت ارتقا امن

 يق آموزش امداد و نجات را به صورت نوآموزيتحق
 ديكأمنظم مورد ت و به صورت مستمر يو بازآموز
به ) 7( يتوسط ملك محمدگر يد يپژوهش. قرار داد

ق يد از طرين است كه بايازا يحاك يصورت شبه تجرب
، يآموزش يكتابهاتهيه ، يآموزش هاي دوره يبرگزار

 ي، برگزاريآموزش يلمهايما، پخش فيصدا و س
 يسوز آتشل، يزلزله، س مقابله با يچگونگ يمانورها

ه را ياول يها كو كم ن آموزش امداديو همچن غيرهو
 يايرانه در مواجهه با باليشگيتحت عنوان اقدام پ

خصوص ساير كشورها نيز، در. داند ميالزم  يعيطب
داوطلبانه  هاي دهد آموزش ميج نشان يبنگالدش نتادر 

 يق پوستر، تابلوهايافراد از طر ي، آگاهيابيو ارزش



 
 

، يه سازياعالنات، خبرنامه، شب ي، تابلوهايغاتيتبل
افراد و  يش آگاهيباعث افزا... و يهمفكر هاي كارگاه

 خواهد شدناشي از سوانح به دنبال آن كاهش خطرات 
در مورد ) 9( ياليق انجام شده توسط مركز يتحق. )8(

آموزش از طرق مختلف از  يبهداشت عموم يآمادگ
ون و يزيو، تلوياز جمله راد يگروه هاي ل رسانهيقب

موثر ك فاكتور را به عنوان ي يآموزش يبروشورها
كالو،  .داند مي افراد يو آمادگ يدر باالبردن آگاه

 يرا تحت عنوان بررس اي هپروژ) 10(پانكشل 
در هندوستان اجرا  يسونام يواكنش هاي برنامه
 هاي تيه كيداد اراها نشان  آنقات يج تحقينتا. ندكرد

 هاي كننده و كتابچه آگاه ياورژانس، پوسترها
افراد  يو آمادگ يآگاه يرتقاتواند در ا مي يآموزش

  .موثر باشد
نتايج مطالعه ارزيابي طرح مهر محرم سال همچنين 

جمعيت هالل احمر كه توسط آبجام و  در 1386
دهد كه  مينشان د؛ انجام ش) 1( همكارانش

بروشورهاي آموزشي جمعيت هالل احمر كمك 
موثري در بهبود آگاهي روستاييان دارد، هرچند كه 

لزوم نگرش به  اين مطالعه نيز همانند مطالعه حاضر،
گروه هدف را در تدوين و طراحي بروشورهاي 

  . كند ميآموزشي پيشنهاد 
از كمتر از نيمي دهد  مينشان حاضر همچنين مطالعه 

 يالزم پس از وقوع زلزله آگاه يها اقدام افراد از
است كه در مطالعات انجام شده و  ين در حاليا .دارند

 .است يد وقوع زلزله در تهران حتممستندات موجو
ها مانند تهران، تبريز، رودبار، منجيل،  بسياري از شهر

كرمانشاه و فارس  طبس، الر، قزوين، زنجان، همدان،
هاي ناشي از زلزله  نضرر و زيادر معرض خسارات، 

نفر كشته، بيش  30000در زلزله بم بيش از . اند بوده
خانمان  نفر بي 100000نفر زخمي و بيش از  10000از 

ها تخريب و بسياري از زير  از خانه% 80حدود . شدند
ارزش و  هاي شهري و روستايي ويران گرديد ساخت

ميليون دالر برآورد  800خسارات وارد شده بيش از 
ن يج ايلذا با توجه به نتا). 13- 11و1(ديده است گر

و آموزش  يش آگاهيبخش الزم است نسبت به افزا
ن و بعد از وقوع زلزله يدر قبل، ح يشهروندان تهران
ك يرد و در يو اثربخش صورت بگ ياقدامات اساس

امر آموزش  يمتول يها كالن سازمان يزير برنامه
ن امر مهم يا ثرتر وارد عمل شده و نسبت بهؤمسوانح 

  .اقدام ورزند
مربوط به  يزان آگاهين ميدهد باالتر ميج نشان ينتا

 سانحهن يا. آتشفشان استمقابله با خطرات ناشي از 
ران به واسطه ياست كه در ا سوانحياز دسته  يعيطب

آب  هاي و وجود چشمه يآتشفشان يها وجود كوه
وجود آن ها، احتمال وقوع  ن كوهيگرم در اطراف ا

ست كه در ينزياد ن احتمال آنقدر يد، اما ادار
  .رانه جهت مقابله باشديشگيپ هاي برنامه هاي تياولو

ه جزوات يافراد بعد از ارا يزان آگاهيم يدر رتبه بعد
در  ين بررسينكه اي، با توجه به ااستل ي، سيآموزش

ن شهر وقوع زلزله يشهر تهران انجام شده و در ا
ل يبه آتشفشان و سنسبت  يتر يار قوياحتمال بس

در خصوص شتر يب يدارد، الزم است در بعد آموزش
اثربخش  هاي شود و از رسانه يزير برنامهزلزله 

  .استفاده نمود
افراد در  يزان آگاهين ميانگيم دهد مي  نشان ها يافته

ش را داشت و در واقع ين افزايشتريبخبندان، يزمينه 
 يآگاه را بر تأثيرن يشتريخبندان بي يجزوه آموزش
نه يافراد در زم ين آگاهيانگين ميهمچن. افراد داشت
 يخبندان در رتبه بعديدا كرد و بعد از يش پيزلزله افزا
افراد در رابطه با  ين آگاهيانگيش ميافزا. شتقرار دا

، مواد خطرناك، جبهه آتش، يسوز آتشرعد و برق، 
. شتندقرار دا يبعد هاي ل در رتبهيآتشفشان و س

افراد در رابطه با رعد و برق  ين آگاهيگانيش ميافزا
ن يتوان چن مين خصوص يز قابل توجه است و در اين

ن رخداد ياستنباط نمود كه به علت نادر بودن وقوع ا
به اظهار ز كم است و يران، اطالعات افراد نيدر ا يعيطب

ن پمفلت يمطالعه اكنندگان، دليل تمايل به  شركت
  .ت به موضوع بودنسب ياطالع ياز ب يناش يزشآمو



 
 

ش يافراد افزا ين آگاهيانگيز مين يسوز آتشنه يدر زم
ن حوادث يتر از فراوان يكي يسوز آتش .دا كرديپ

زان وقوع ير فصل مييغرود و با ت ميبه شمار  يخانگ
ل يكه در فصل سرما به دليكند به طور ير مييآن تغ

باال  يسوز آتش يفراوان ،يشيل گرماياستفاده از وسا
با بسياري از بالياي  يسوز آتش ياز طرف. رود مي

يي كه به ها سوزي آتش. طبيعي و سوانح، همراه است
دنبال زلزله، سيل، انفجار و يا ساير حوادث ايجاد 

شوند، اغلب بيش از فاجعه اصلي، ويراني به دنبال  مي
 ييايمربوط به مكان جغرافاين خطر ن يهمچن. دارند
 ها در همه مكان شود و احتمال وقوع آن مين يخاص

و اطالعات الزم جهت  يلذا داشتن آگاه. وجود دارد
ج ينتا. از وقوع و گسترش آن الزم است يريشگيپ

 يسوز آتش يدهد كه پمفلت آموزش ميپژوهش نشان 
 يافراد موثر بوده است ول يزان آگاهيش ميدر افزا

پمفلت . داشتش در رده چهارم قرارين افزاين ايانگيم
 يسوز آتشزان يز به ميرناك نمواد خط يآموزش

در  .افراد شده است يزان آگاهيش ميمنجر به افزا
كه در  داشتجبهه آتش، آتشفشان قرار  يبعد هاي رده

  .باشد مي يسوز آتشبا  يكيارتباط نزد
ل بهار يدر فصل زمستان و اوا ها ع پرسش نامهيتوز

ن كه زمستان سال يانجام شده است و با توجه به ا
خبندان يپر بارش و  هاي ه زمستاناز جمل 1386

 انگريتواند ب ميافراد  يش آگاهيد، افزايمحسوب گرد
زه در يجاد انگيط منجر به ايمح ييرات آب و هواييتغ

نه شده است و ين زميافراد جهت كسب اطالعات در ا
زه ين انگيا يع جويخبندان با وقاياخذ جزوه  يهمزمان
 يهمگان يها غات رسانهيبلتشتر نموده است و يرا ب
ن يبر هشدارها و تذكرات در جلب توجه افراد به ا يمبن

كسب  يافراد برا يمساله موثر بوده و به عالقمند
در زمان ... رانه ويشگياطالعات مربوط به اقدامات پ

   .خبندان كمك كرده استي
 توان به فراهم ميگر موارد موثر در آموزش يز دا

ده اشاره دانش كسب ش ،يفرصت تجربه عمل نمودن
خبندان مربوط يكه مطالب موجود در جزوه  چرا ؛كرد

 يانجام عمل يفصل يبه فصل زمستان بود كه رخدادها
جاد نمود و آموزش به طور ياطالعات كسب شده را ا

   .تر انجام شده است قيموثرتر و عم
ل نمود كه بر ين تحليتوان چن ميز يدر رابطه با زلزله ن
سه گسل قرار  يان روشهر تهر ياساس مستندات علم

رود،  ميبه شمار  يگرفته و وقوع زلزله در تهران حتم
چند  ينه طين زميكه در ا هايي يغات و آگاهيلذا تبل

در تهران در  ير انجام شده است، زلزله آتيسال اخ
ن امر توجه ينه شده است و همينهاد ياذهان عموم

 .شتر جلب نموده استيافراد را به كسب اطالعات ب
ران كه يمانند رودبار و بم در ا يبزرگ هاي زلزلهوقوع 

د در خاطره يمحسوب گرد يبحران مل يدر واقع نوع
شده تفكر نين امر منجر به ايمانده و هم يافراد باق

رانه در يشگيو انجام اقدامات پ ياست كه داشتن آمادگ
 يز به نوعيمواجهه با زلزله الزم است، و آموزش ن

  . گردد ميمحسوب  يريشگيو پ ياقدامات آمادگ وجز
براي درك بهتر و  با توجه به نتايج به دست آمده؛

ي ها مناسب در تهيه بروشور يرسيدن به يك الگو
 يبراهايي پيشنهادتوان  ميموزشي مقابله با سوانح آ

 - نهيهز يبررسدر خصوص  يآت هاي پژوهش
 هاي با استفاده از پمفلت يآموزش همگان ياثربخش
مدت آموزش  يطوالن يثربخشا يابيارز ،يآموزش
مطالعه  ،يآموزش هاي با استفاده از پمفلت يهمگان
) ورجامعه مح(يآموزش همگان يها روش يقيتطب

ر يدر سا ساخت  مقابله با سوانح طبيعي و انسان
اثربخش آموزش جامعه  هاي روش يبررس كشورها،

در مناطق  يآموزش يازهاين يبررس ،رانيمحور در ا
 يآموزش يازهاين يبررس و رانيا ييايمختلف جغراف

را ارائه  رانيدر ا يبر اساس طبقات مختلف اجتماع
 .نمود
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دانند از زحمات مسئوالن  مينويسندگان اين مقاله الزم 

موسسه آموزش عالي هالل ايران، كه از اين پروژه 
  .حمايت مالي كردند، تقدير و تشكر نمايند
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Abstract: 

Background 

For better and effective communication with audiences, it is necessary to plan and design 

appropriate educational programs to response disasters. Regarding to educational brochures 

distribution of Red Crescent society, this research aims to study the success of educational 

facilities to response natural disasters effects on increasing public awareness.  

Methods 

In this cross sectional research, 1640 ones were selected by using cluster sampling in Tehran. 

First the responders were given some educational brochures and then they were asked to 

complete the questionnaire after 2 weeks.  

Findings 

People awareness was 0/62 before studying the brochures which has been changed after 

studying. The correct answer rate was as follow: earthquake 0/56; fire 0/75; heavy frost 0/46; 

thunderstorm and lightning 0/60; and volcano 0/73. The people awareness was changed after 

studying the brochures (p>0/05). 

Conclusion 

Public awareness has been improved in all fields after studying the educational brochures. So the 

highest rank was related to volcano brochures and the lowest was about fire. 

Key words: educational brochures, disasters, public education  
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