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  :چكيده 
توسط كارگروه تخصصي آموزش همگاني و با همكاري ستاد حوادث و سوانح غيرمترقبه كشور و در يك طرح ضربتي  :مقدمه

ايران، سازمان امداد و نجات، سازمان جوانان، سازمان داوطلبان و   اللموسسه آموزش عالي علمي كاربردي ه(احمر   جمعيت هالل
ترين اقدامات قبل، حين و بعد از وقوع  و با هدف آشنايي مردم روستا با مهم) ها و شعب سراسر كشور  احمر استان  جمعيت هالل

طبيعي و غيرطبيعي در  سوانحجه با طبيعي و درجهت باالبردن سطح آگاهي و آمادگي مردمان روستا در موا سوانححوادث و 
 .باشد  هدف از اين مطالعه بررسي و ارزيابي عملكرد اين طرح مي. در روستاهاي كشور انجام شد1386زمستان 
جمهوري اسالمي ايران  احمر  هالل با هدايت جمعيت 1386ها در محرم   روستاي كشور از تمامي استان 10000حدود  :ها روش

: كتاب حوادث«اين دوره مبناي محتواي آموزشي . گاني تحت پوشش برنامه آموزش همگاني قرارگرفتندو كارگروه آموزش هم
  .بود» احمر  هاي اوليه از انتشارات جمعيت هالل  پيشگيري، مقابله و كمك

در اجراي مسجد در سراسر كشور  5295روستا توزيع شد و   5284بروشور در   773222در مجموع در اين طرح ملي،  :ها يافته
در اين طرح ملي آموزش . ساعت آموزش قرارگرفتند 50528مرد تحت  157484زن و  143112. اين طرح همكاري داشتند
نفر از آنان داراي تحصيالت ليسانس و  2264مربي مرد همكاري داشتند كه  3671مربي زن و  2964همگاني مقابله با سوانح ،
بود كه پس از آزمون اين  23/17±8/8كننده در قبل از آزمون  سطح آگاهي افراد شركتميانگين نمره . باالتر از ليسانس بودند

  .باالتر از ميانگين نمره قبل از آزمون بود p<0.05)(داري  رسيد كه به طور معني 58/30±5/ 4مقدار به
اوردهاي موثري به همراه اگرچه طرح حاضر به لحاظ اجرايي با مشكالتي همراه بود ولي در مجموع توانست دست: يريگ نتيجه

تمايـل و . ترين و مؤثرترين راهبرد در مواجهه با آثار حوادث غيرمترقبه است آموزش همگاني مهمآنچه مسلم است . داشته باشد
هاي امدادي در بين اقشار مختلف جامعه ايران وجود دارد كه بايـستي بـه عنـوان يـك   انگيـزه كـافي براي فراگيري مهارت

 .ريزان مقابله با بحران در حوادث غيرمترقبه قرارگيرد ـدنظر مديران و برنامهم فرصـتفرصـت
   احمر  ارزيابي، آموزش همگاني، جمعيت هالل : كلمات كليدي

  



 

  
  :مقدمه 

 دو از بيش 2007تا  2001بين سالهاي  تنها طبيعي سوانح
 به خسارت ريال ميليارد هفت و پنجاه و صد يك و هزار
 وقوع آمار نظر از را ايران و است هنمود وارد ما كشور
 در ششم مقام و آسيا چهارم در مقام در طبيعي بالياي
جهاني قبل از حوادث سونامي در جنوب شرق آسيا  سطح

  ).2و1(داد  سطح جهاني قرار
و  ضرر متحمل زلزله خط روي گرفتن قرار جهت به ايران
 در زلزله از ناشي اجتماعي و اقتصادي شديد هاي  زيان

 بيش گذشته سال 90 طي در ).3( .است بوده واحي مختلفن
 بسياري .اند  رفته بين از متعدد يها  زلزله در نفر 180000 از
 الر، طبس، منجيل، رودبار، تبريز، مانند تهران، شهرها از

 و خسارات معرض در كرمانشاه و زنجان، همدان قزوين،
 بم زلزله درتنها . اند  بوده زلزله ناشي از هاي  زيان و ضرر
 و زخمي نفر 10000 كشته، بالغ بر نفر 30000 از بيش
 درصد 80 دوحد در .ندشد خانمان بي 100000 از بيش
 و شهري هاي   زيرساخت بسياري از و تخريب ها  خانه

، خسارات كه ارزش  به طوري است شده منهدم روستايي
 تر  بيمناك .است گرديده برآورد دالر ميليون 800 از بيش

 و پرجمعيت بزرگ بسيار شهر در اي عمده زلزله اگر كهآن
 هاي  زيان و و ضرر كشته توجهي قابل تعداد ،دهد رخ تهران

  .)4( كرد خواهد وارد را توجهي مالي قابل
متأسفانه تاكنون سعي و كوشش دانشمندان براي ثبت و 
شناخت عاليم بروز و زمان وقوع بسياري از اين حوادث از 

رو، پيشگيري و  ازاين. فراتر نگذاشته است مرحله تحقيق پا
رعايت اصول ايمني تنها روش ممكن و مطمئن براي 

از طرفي حجم  .گردد كاستن از خطرات حوادث محسوب مي
طبيعي به  سوانحگستردگي خسارات و تلفات ناشي از 

اي است كه پيشگيري، مقابله، بازسازي و آمادگي در  گونه
رده و فراگير عموم مردم برابر آنها بدون مشاركت گست

 . )5( باشد متصور نمي
هاي پيشگيري، آموزش صحيح و فراگير مردم   يكي از روش

هاي   نتايج آمار. باشد و فعال نمودن آنان در اين راستا مي
خيز جهان كه اصول پيشگيري و ايمني را  كشورهاي حادثه

برند و مقايسه تلفات و خسارات اين  به دقت به كار مي
كنند، نشان  با جوامعي كه اين اصول را رعايت نمي كشورها

ه ، نقش بسوانحدهد كه آموزش چگونگي مقابله با  مي
مباحث آموزش . سزايي در كاهش خطرات ناشي از آن دارد

همگاني و مشاركت مردمي در ارتباط نزديكي با يكديگر 

هاي اصلي آمادگي در برابر بالياي   باشند و پشتوانه مي
 . )5(ش فرهنگ آن در جامعه هستندطبيعي و گستر
جهت اقدامات اوليه احياء اولين بار در سال  1آموزش جامعه

ها،  در اين آموزش. اندازي شد  در آمريكا راه 1978
آموزان و كارمندان  هايي جهت مردم عادي، دانش  كالس
هاي اوليه در   گرديد و كمك  ها به طور منظم برگزار   سازمان

و ) هوايي  از جمله بازكردن راه(هوش  ن بيبرخورد با بيمارا
ساعته  2تشخيص و درمان ايست قلبي در يك جلسه 

ها در   هاي اين كالس  استفاده از آموزش. آموزش داده شد
. نفر را نجات داد 25سانحه گزارش شده و جان حداقل  54

ي توسط ناظرين عاد CPR2هاي   درصد تالش 30در حدود 
شد و تعداد موارد موفق پايين  ن آغاز و در خارج از بيمارستا

اي در آريزوناي آمريكا نشان داد كه يكي از علل  مطالعه. بود
مهم كاهش بقاي بيماران در اثر ايست قلبي تعداد كم 

CPR هاي انجام شده توسط ناظرين عادي است، اين
هاي جديد و مؤثري جهت   كند مدل  مطالعه پيشنهاد مي

در اروپا . طراحي و اجرا شودبه عامه مردم  CPRآموزش 
نيز مطالعات متنوعي صورت گرفته كه موثرترين و 
كارآمدترين مباحث جهت آموزش همگاني در حوادث 
كوچك را خونريزي، زخم، سوختگي، تروماي سر و ستون 

ها، تروماي اسكلتي ـ عضالني، مسموميت، ايمني و   مهره
  .)6( دان  هاي اوليه اجتماعي، رواني معرفي كرده  كمك

هاي   هرچند كه مطالعات متعددي در زمينه تأثير برنامه
، اما به نظر )1( اند  آموزش همگاني آن را مثبت ارزيابي كرده

رسد كه در خيلي از موارد نيز آموزش ضعيف اوليه منجر مي
. شده است) ناكارآمد CPRازجمله (به اقدامات غير موثر 

هاي   استفاده از روشهاي اوليه بايستي با   رو آموزش ازاين
موثر صورت گرفته و از طرف ديگر تكرار مرتب اين 

تواند بر كيفيت اقدامات   ها مي  ها در مدارس و سازمان  آموزش
كه در برخي مطالعات  به طوري. فزايداصورت گرفته بي

هاي اوليه تحصيل آغاز شده   شود آموزش از سال  پيشنهاد مي
آموزش مناسب و . امه يابدو در بزرگسالي و در محل كار اد

هاي پزشكي بعد از   تواند در پاسخ هاي مردم مي  حفظ مهارت
حوادث غيرمترقبه نيز كه در آن به علت گستردگي تاثير 

دهي  حادثه بر منابع مادي و انساني ظرفيت تطابق و پاسخ
كافي وجود ندارد كمك كننده باشد و از مرگ و مير و 

  ).7( عوارض مصدومين بكاهد
خيز واقع  وجود اين كه كشور ايران در يك منطقه زلزله با

هاي ناگهاني نيز   شده و چندي است كه تند سيالب

                                                 
  Community Base1 
  Cardio Pulmonary Resuscitation٢ 



 

گيرند، ليكن آموزش همگاني و جلب  هاي فراواني مي  قرباني
گذشته به ويژه براي جوامع روستايي مشاركت مردمي در
نبوده و از فراگيري الزم برخوردار  شتهجايگاه چنداني ندا

توسط كارگروه تخصصي لذا در يك طرح ضربتي  .است
آموزش همگاني و با همكاري ستاد حوادث و سوانح 

موسسه آموزش (احمر   غيرمترقبه كشور و جمعيت هالل
ايران، سازمان امداد و نجات،   علمي كاربردي هالل -عالي

احمر   سازمان جوانان، سازمان داوطلبان و جمعيت هالل
و با هدف آشنايي مردم ) كشورها و شعب سراسر   استان

ترين اقدامات قبل، حين و بعد از وقوع حوادث  روستا با مهم
و سوانح طبيعي و درجهت باالبردن سطح آگاهي و آمادگي 
مردمان روستا در مواجه با سوانح طبيعي و غيرطبيعي 

هدف از . در روستاهاي كشور انجام شد 1386درزمستان 
 .ملكرد اين طرح مي باشداين مطالعه بررسي و ارزيابي ع

  ها روش
روستاي كشور از  10000حدود ب گرديد صودر اين طرح م
 با هدايت جمعيت 1386ها در محرم   تمامي استان

جمهوري اسالمي ايران و كار گروه آموزش  احمر  هالل
. گيرندهمگاني تحت پوشش برنامه آموزش همگاني قرار 

ري، مقابله و پيشگي: كتاب حوادث«مبناي محتواي آموزشي 
  .بود» احمر  هاي اوليه از انتشارات جمعيت هالل  كمك

از اهداف اختصاصي اين طرح تعيين اثربخشي كلي و 
  :هاي مختلف آموزشي بر  مقايسه آن بين روش

هاي اوليه پزشكي،   ارتقاي آگاهي روستاييان در زمينه كمك
ارتقاي آگاهي در زمينه نجات، ارتقاي سطح آگاهي در زمينه 

هاي كاهش خطر و   امدادي، ارتقاي آگاهي در زمينه روش
  .آمادگي در برابر سوانح شايع بود

همچنين از اهداف كاربردي اين طرح ارتقاي آگاهي و 
عملكرد جمعيت روستاييان كشور براي آمادگي در برابر 

  .سوانح بود
احمر و اهداف و   در پروژه محرم؛ معرفي جمعيت هالل

ايي با انواع حوادث و سوانح شايع در وظايف آن، كليات آشن
ايران، اقدامات الزم در جهت پيشگيري از سوانح از جانب 

ش سوانح و ، آمادگي در جهت كاه)قبل از حادثه(مردم 
اقدامات الزم در حين  ،)قبل از حادثه(ها   جلوگيري از آسيب

ديدگان پس از  حادثه، اقدامات الزم در خصوص آسيب
مختلف آموزشي به مردم آموزش داده هاي   حادثه، با روش

شد و توزيع پرسشنامه جهت ارزيابي اطالعات 
كنندگان در برنامه آموزش همگاني روستايي قبل و  شركت

  .بعد از آموزش نيز انجام شد

ساعته   8هاي مختلف آموزشي شامل آموزش حضوري   برنامه
هاي   اي، توزيع پمفلت كاتبهآموزش مبه روستاييان داوطلب، 

همچنين آموزش مكاتبه . آموزشي در بين جمعيت روستا بود
اي با ثبت نام و توزيع محتوي آموزشي در روز اول بين 

هاي آموزشي   داوطلبان و ارزيابي در روز نهم، توزيع پمفلت
در بين جمعيت روستا، مدل آموزش حضوري نيز از 

  . برنامه آموزشي بود هاي بكار گرفته شده در اين  روش
ديده در  جامعه آماري در اين تحقيق كليه روستاييان آموزش

باشند و در مورد ارزشيابي از طريق  طول انجام طرح مي
. گيري تصادفي انجام گرديد پرسشنامه از به روش نمونه

بدين صورت كه از افراد شركت كننده در يك دوره آموزشي 
وان نمونه آماري درصد، به صورت تصادفي  به عن 15

دواس در كتاب خود با عنوان پيمايش در . انتخاب گرديدند
هاي درصدي،   گيري تحقيقات اجتماعي به كرات به نمونه

درصد در تعيين حجم نمونه، رقم  15رقم . اشاره داشته است
قابل توجهي بوده كه براساس آن و باتوجه به اين كه نمونه 

شود، همواره در  مي با كفايتي از لحاظ آماري را شامل
آمده به جامعه هدف، با اطمينان  دهي نتايج به دست تعميم

  .توان نظر داد بيشتري مي
  هاي ارزيابي  شاخص

  :هاي سطح فعاليت  شاخص
ساعت آموزش ارايه شده به ازاي هر فراگير و هر سطح 

  روستايي برحسب برنامه
تعدادكتاب و پمفلت توزيع شده به ازاي هر فراگير و هر 

  روستايي برحسب بر نامه
  :هاي سطح برونداد  شاخص

تعداد فرگيران بر حسب سن، جنس و تحصيالت در هر 
  برنامه

نسبت فراگير به جمعيت روستاييان برحسب سن، جنس و 
  تحصيالت در هر برنامه

  هاي سطح پيامد  شاخص
  تغيير سطح آگاهي فراگيران پس از آموزش

  :آوري اطالعات روش جمع
اي به صورت  گزينه4سئوال  20 40حاوي اي  پرسشنامه

پيش آزمون و پس از آزمون از محتواي دروس تئوري 
پرسشنامه به تعداد افراد نمونه در هر مركز . تهيه گرديد

آموزشي تكثير و يك بار قبل و يك بار بعد از اتمام دوره 
آوري  در بين افراد نمونه توزيع و پس از تكميل،  جمع

  .گرديد
آوري  ن طرح ارزشيابي و به منظور جمعبراي انجام اي

ها و طبقه بندي آنها از آمار توصيفي ميانگين    داده



 

فراواني استفاده شد و جهت بررسي ميزان تغييرات دانش 
آزمون و  كننده در دوره و نتايج پيش افراد شركت

هاي مورد   استيودنت براي گروه  tآزمون از آزمون  پس
 ها به كمك نرم افزار   داده. همبسته استفاده گرديد

SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  
  ها يافته

  5284بروشور در    773222در مجموع در اين طرح ملي، 
مسجد در سراسر كشور در اجراي  5295روستا توزيع شد و 

مرد   157484زن و   143112.  اين طرح همكاري داشتند
طرح ملي در اين . ساعت آموزش قرارگرفتند 50528تحت 

 3671مربي زن و  2964آموزش همگاني مقابله با سوانح ،
نفر از آنان داراي  2264مربي مرد همكاري داشتند كه 

نتايج پيش . تحصيالت ليسانس و باالتر از ليسانس بودند
دهنده باال رفتن ميزان  آزمون و پس از آزمون نيز نشان

  .باشد اگاهي روستاييان پس از انجام طرح مي
تجزيه و تحليل اطالعات استخراج شده از پس از 
كه ميانگين نمره  دادها، نتايج بدست آمده نشان   پرسشنامه

        سطح اگاهي افراد شركت كننده در قبل از آزمون
 5/ 4بود كه پس از آزمون اين مقدار به 23/17 8/8±
باالتر از  p<0.05)(طور معني داري هرسيدكه ب ±58/30

  .ميانگين نمره قبل از آزمون بود
  بحث

شرقي  از نظر اجراي طرح در مساجد استان آذربايجان
از لحاظ تعداد روستاهاي . بيشترين اجرا را در مساجد داشت

شرقي بيشترين تعداد روستا و  تحت آموزش استان آذربايجان
استان قزوين كمترين تعداد روستا را تحت پوشش آموزشي 

همچنين استان كرمانشاه بيشترين ساعات . اده استقرار د
آموزشي و استان سيستان و بلوچستان كمترين ساعات 

در . آموزشي را در اين طرح به خود اختصاص دادند
هاي اردبيل و گيالن نيز به علت وجود مشكالت   استان

شديد جوي انجام اين طرح با مشكل مواجه شد و انجام 
  .نگرديد

ترين   شرقي به لحاظ آماري يكي از موفق استان آذربايجان
ها در اجراي طرح محرم بود كه پس از بررسي   استان
توان داليل زير  هاي ارسالي از سوي اين استان مي  گزارش

  :را از عوامل  موفقيت اين استان در اجراي اين طرح دانست
پوشش كامل خبري در جرايد و تلويزيون و  -1

بل از اجراي طرح و ها و مجالت استان ق  روزنامه
 حين اجراي طرح

هاي   هماهنگي با امامان محترم جمعه شهرستان -2
استان قبل از اجراي طرح و حضور مدير عامل 

 استان در اجراي طرح 
تشكيل چارت سازماني جهت هماهنگي و اجراي  -3

 طرح و حضور مدير عامل استان در اجراي طرح
ريزي منظم و حساب شده جهت انجام  برنامه -4

 طرح
مكاري نزديك با مساجد روستاها و ائمه ه -5

 جماعت مساجد جهت انجام طرح
فرمانداري، بخشداري، (داري  هماهنگي با استان -6

هاي بهداشت و   شوراهاي روستا، مسئولين خانه
 هاي بسيج جهت انجام بهتر طرح  پايگاه

هاي موفق در انجام  استان مازندران يكي ديگر از استان
جهت اجراي طرح محرم تعداد  طرح مهر محرم بود كه در

در . روستاهاي وسيعي را تحت پوشش قرار داده بود
شهرستان سوادكوه اين استان روش انجام اين طرح به 
صورت روزانه يك ساعت قبل از نماز مغرب و عشاء به مدت 

رسد با توجه به عدم استقبال  روز بود كه بنظر مي 8
به اينكه در  كنندگان در ساعات مياني روز با توجه شركت

ايام عزاداري ساالر شهيدان نگاه مردم بيشتر معطوف به 
باشد اين حركت مثبت و سازنده بوده باشد و  عزاداري مي

همچنين . هاي آينده كمك گرفت  بتوان ازآن در اجراي طرح
توان به  از داليل موفقيت اين طرح در استان مذكور مي

با شوراي  احمر اين استان  همكاري نزديك جمعيت هالل
گذاري ائمه جمعه، ادارات زيرمجموعه نمايندگي ولي  سياست

فقيه و استانداري اشاره كرد كه در گزارشات ارسالي  از 
  .سوي اين استان به آنها اشاره شده است

هايي بود كه در   استان كرمانشاه نيز يكي از استان
اجراي اين طرح روستاهاي زيادي را به لحاظ آماري 

نكته قابل .مقابله با سوانح قرارداده بود تحت آموزش 
تامل در گزارش اين استان عالوه بر هماهنگي جمعيت 

احمر اين استان با بخشداري، مساجد، مراكز   هالل
بهداشت و شوراي اسالمي روستاها قبل از انجام طرح، 
توجه ويژه به بافت فرهنگي و شرايط خاص هر روستا 

ها در   ل كالسدر ايام محرم بود كه موجب تشكي
روستاها در سه زمان دهه اول محرم ،دهه دوم 

همچنين با توجه به اين .محرم،و دهه سوم  گرديد
شاخص كاروان اعزامي نيز در ايام سوگواري در برخي 
روستاها حضور يافته بود و مردم را تحت آموزش  

  .مقابله با سوانح قرار داده بودند



 

ر اجراي استان كردستان هم موفقيت چشمگيري د
طرح محرم از خود نشان داد كه ابتكار اين استان در 
آموزش آشنايي مردم مناطق مرزي با مواد منفجره 
ومين باقي مانده از طول جنگ تحميلي موجبات 
رضايت و خشنودي مردم را از فعاليت خيرخواهانه 

احمر بر اساس گزارش ارسالي از ان   جمعيت هالل
ين استقبال مردمي از همچن. استان موجب گرديده بود

اجراي اين طرح در اين استان با توجه به بررسي 
آيد اگرچه  ها ارسالي از ان استان بيشتر بنظر مي  گزارش

به لحاظ اماري معياري براي سنجش ميزان رضايت 
  .بودمردم از اجراي اين طرح ،در اين پروژه گنجانده نشده 

غبار استان خراسان جنوبي نيز عالوه بر انجام طرح 
هاي   روبي از مساجد و مزار شهدا، برف روبي بام خانوده

ها و   آوري زباله از مسير رودخانه سرپرست، جمع بي
اماكن تفريحي، ديدار با خيرين روستا، تقدير از 
. كشاورزوان نمونه را نيز در امور اجرايي طرح قرارداد

هايي   همچنين در استان سيستان و بلوچستان بروشور
ن  وبا، آسم، تب كريمه گنگو، آنفلوالنزاي با مضامي

مرغي، اعتياد، هپاتيت، ديابت، بهداشت آب، بيماري 
، ماالريا و كتابچه چگونه در  Bسل، تاالسمي، هپاتيت

هاي مرتبط با   دي مصرف آب صرفه جويي كنيم و سي
در اين استان . هاي اوليه توزيع گرديد  آموزش كمك

آموزان  انه براي دانشآموزش در مدارس دخترانه و پسر
دار روستايي نيز در مساجد  هاي خانه  انجام گرديدو خانم

  .آموزش ديدند
استان قزوين به لحاظ آماري نتوانست جايگاه مناسبي 

ها داشته باشد كه براساس گزارشات   در بين استان
ارسالي از آن استان، شرايط بد اقليمي مانع از انجام 

انجام طرح در . ته بوداين طرح در استان مذكور گش
  .رسد اين استان ضروي به نظر مي

اين در حالي است كه از لحاظ توزيع بروشور استان 
هاي آموزشي را   تهران بيشترين ميزان توزيع بروشور

داشت و استان كرمان كمترين ميزان توزيع بروشور را 
استان كرمان در پروپوزال پيشنهادي خود رقم . داشت

براي اجراي طرح در نظر گرفته بود  باالي جمعيتي  را
  .كه در گزارش پاياني بسيار مختصر شده بود

هاي مختلف   در بررسي گزارشات ارسالي از استان 
  :خورد مسائل زير به چشم مي

ساعته در يك روز و با توجه به  8هاي   كالس -1
. رسد مشغله كاري روستاييان مناسب بنظر نمي

  .ري مشكل استساعت در يك روز كا 8فراگيري 

هاي اوليه به تعداد كافي در   ي امداد وكمكها  كتاب -2
احمر نبوده تا در بين   اختيار مراكز جمعيت هالل

فراگيران توزيع شود و همچنين در مورد زمان توزيع 
  .خورد ها نيز مشكالتي به چشم مي در استان

هاي آموزش روستايي   نفر در كالس 40تعداد باالي -3
و الزم است تعداد بيشتري كالس  صحيح نبوده

  .همزمان برگزار گردد
هاي   هاي ارسالي و جعبه ديواري كمك  تعداد كتاب-4

اوليه ارسالي از مراكز جمعيت روستايي را تحت پوشش 
قرار نداده و بنابر گزارش ارسالي از استان فارس گاهي 

  .يك ششم روستاييان را شامل مي شده است
ييان از اين طرح به دليل استقبال نكردن روستا -5

ها و همچنين   رساني ناكافي در برخي استان اطالع
  همزماني با سوگواري ساالر شهيدان

ايجاد انگيزه نكردن در بين روستاييان و عدم  -6 
  اهداي جايزه به بهترين فراگيران

بندان به واسطة  ايجاد مشكالت آمد و شد و راه -7
  شرايط اقليمي بد آب و هوا 

صيص ندادن اعتبار الزم با توجه به حجم زياد و تخ -8
  محروميت روستاهاي استان

هاي تهيه شده در اين   همخواني نداشتن بروشور -10
  طرح با سطح تحصيالت روستاييان

چه كه مسلم است اين است كه كشور ما   بهرحال آن
شناسي خود، همواره در  به تبع خاص اقليمي و زمين

سوانح طبيعي قرار داشته هاي ناشي از  معرض آسيب
اي، همواره كشور ما را  همچنين موقعيت منطقه. است

در برابر سوانح انسان ساخت نيز، در معرض خطر قرار 
  ).1( داده است

لزوم آموزش پيگيري و مقابله از سوانح طبيعي، با توجه 
رساني و  به مخاطبين مختلف و نيز نقش اطالع

ز طريق هاي به هنگام و مناسب ا آگاهي پيش
رساني درست در جهت كاهش خسارات ناشي از  پيام

باشد و آنچه كه  حوادث از موضوعات اصلي و مهم مي
مسلم است در هر موضوعي تا زماني كه مورد پژوهش 

. توان در آن تغيير و تحول ايجاد نمود قرارنگيرد نمي
هاي مختلف در جمعيت   با توجه به انجام طرح

هاي پژوهشي قبل از  بررسياحمر لزوم توجه به   هالل
احمر لزوم   هاي مختلف در جمعيت هالل انجام طرح

هاي پژوهشي قبل از انجام طرح  توجه به بررسي
اگر چه در طرح حاضر، قبل از . رسد ضروري بنظر مي
هايي از جهت بررسي و ارزيابي آن  بيني انجام آن، پيش



 

انجام شده بود، ولي به لحاظ اجرايي ضعيف عمل 
آزمون  و مخدوش بودن و ناقص بودن اكثر پيشگرديد 

و پس از آزمون ارسالي از سوي مجريان طرح دليلي 
  .براي اين گواه است

آنچه كه مسلم است انسان در كنترل و يا كاهش 
تواند  ولي مي. اثرات تمامي حوادث طبيعي عاجر است

با هوشمندي و آموزش جامعه، از شدت فاجعه بكاهد، 
موزش عموم در مقابله و آمادگي با اگر چه در انجام آ

ها و  سوانح و حوادث مانند طرح مذكور، متحمل هزينه
شويم، ولي در مقابله و  صرف وقت نيروي انساني مي

ها بسيار ناچيزتر از خساراتي  با يك ديد كلي اين هزينه
. ايم ها قبل در پي وقوع باليا داشته  است كه طي سال

د طرح محرم در كنار هايي مانن لذا انجام چنين طرح
. تواند كامالً مؤثر باشد هاي آموزشي مي ديگر برنامه

شود، اين  همچنان كه در طرح محرم هم ديده مي
رغم وجود مشكالت  علي طرح بر لحاظ آماري توانسته

مؤثري در بهبود سطح آگاهي روستاييان  در اجرا، نقش
  . كشور داشته باشد

ا سوانح طبيعي با توجه به اينكه كشور ما همواره ب
روبرو است و تنوع حوادث نيز قابل توجه است، 

هايي،  هاي آتي در اجراي چنين طرح بنابراين در برنامه
ريزي براساس شرايط اقليمي و فرهنگي  ضرورت برنامه

گردد، چنانچه در اجراي اين طرح نيز  بيشتر تأكيد مي
  .زدندهايي  ها، دست به چنين ابتكار عمل برخي از استان

هايي ضروري به   ريزي چنين طرح ر تدوين و برنامهد
ها و  رسد كه همكاري بسيار نزديك با سازمان نظر مي

جامعه دخيل بوده و   نهادهايي كه به نحوي در آموزش
باشند صورت  يا در ارتباط مستمر و مستقيم با مردم مي
تر  هايي موفق گيرد، چنان كه در انجام اين طرح استان

ها، ديگر  ماهنگي بيشتري با سازمانعمل كردند كه ه
  . انجام دادند

هايي، همكاري مديران  همچنين در تدوين چنين برنامه
ها ضروري است و  ريزان آموزشي در استان و برنامه

ها را تدوين و  يك مركز نبايد به تنهايي برنامه
  .سازماندهي نمايد

آموزشي  توجه به بودجه و محل انجام و وسايل كمك 
بندي اطالعات از  موردنياز با گردآوري و جمع و منابع

مناطق مختلف و تحت آموزش، از ضروريات انجام 
هايي در  هايي است و تشكيل كميته چنين طرح

سنجي  هاي مختلف براي بررسي منابع و امكان استان

هايي مانند طرح محرم ضروري  جهت اجراي طرح
  .رسد بنظر مي

و بررسي هاي پژوهشي جهت همكاري  تشكيل تيم
ها با حضور افراد متخصص و آشنا به  اجراي چنين طرح

هاي آموزشي  امور تحقيقاتي در اجراي تمامي طرح
  .ضروري است

هاي تحصيالتي، جنسيتي و فرهنگي  توجه به ويژگي
ها و آموزش  افراد هدف، در تهيه بروشورها، پمفلت

ريزان چنين  اي اساسي است كه بايد مدنظر برنامه نكته
  .هايي قرار گيرد هبرنام

ترين و  مهم آموزش همگانياما آنچه مسلم است، 
مؤثرترين راهبرد در مواجهه با آثار حوادث غيرمترقبه 

تمايـل و انگيـزه كـافي براي فراگيري . است
هاي امدادي در بين اقشار مختلف جامعه ايران  مهارت

 فرصـتفرصـتوجود دارد كه بايـستي بـه عنـوان يـك 
ريزان مقابله با بحران در  و برنامهمـدنظر مديران 

هاي    لذا با توجه به بررسي. حوادث غيرمترقبه قرارگيرد
گردد  شده در خصوص طرح محرم  پيشنهاد مي انجام

تر طرحي با عنوان طرح رمضان در   جهت اجراي موفق
  .ماه مبارك رمضان ايجاد گردد

اجراي اين طرح در ماه مبارك رمضان اين  .1
   آورد كه در يك دوره سي مي امكان را فراهم

روزه و هر روز يك ساعت امكان يادگيري بهتر 
  .براي مخاطبين فراهم آيد

توان  با اجراي اين طرح در ماه رمضان مي .2
هاي هدف مانند زنان، مردان، كودكان را در   گروه

  .ساعاتي جداگانه در مساجد آموزش داد
چون در اين ايام مردم وقت بيشتري را براي  .3

گذارند و ساعات فراغت هم  در مساجد مي حضور
نسبت به ديگر ايام بيشتر است زمان مناسبي 

  .براي انجام اين طرح مي باشد
نكته مهم و اساسي در انجام بهتر اين طرح،  .4

باشد  مشاركت نزديك با ائمه جماعت مساجد مي
تواند كمك موثري در انجام اين طرح  كه مي

  .باشد
اي فراگيران هم از نظرگرفتن جوايز ويژه بر در .5

  .باشد نكات قابل توجه در اجراي بهتر طرح مي
هاي    ها و پمفلت نگاري بروشور رواني و ساده .6

بايستي در  هاي هدف  آموزشي و توجه به گروه
  .تهيه بروشورها مدنظر باشد
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Abstract: 
Background 

An emergency plan was done by public education group work of Red Crescent 

Society cooperating with Disaster Management Organization with the aim of 

familiarizing in villagers' effective activities and promoting their awareness before, 

during and after disasters. This study aims to evaluate the plan function of all Red 

Crescent Society branches in the country. 

 

Methods 

Red Crescent Society and public education group work considered over 10,000 of 

villages in plan of Mehre Moharram by using the published book of Red Crescent 

Society as Disasters: Prevention, Response and First Aid. 

 

Findings 

According to the results, over 773,222 brochures were distributed in 5284 villages in 

cooperation with 5,295 mosques. Also, 143,112 women and 157,484 men were 

trained (about 50,528 hours) by trainers (2,964 female and 3671 male); 2,264 had 

academic grades (bachelor, MA and etc). Base on pretest and posttest, the villagers' 

awareness increased after plan performing.  

The analyzed data shows that the average score of awareness was 17/23±8/8 and 

30/58±5/4 in pretest and posttest which is increased in posttest meaningfully (p<0.05). 

 

Conclusion 

Despite performance difficulties, the present plan could get effective achievements. 

Undoubtedly, public education is the most effective strategy to face unexpected 

disasters. It should be used of people learning tendency in relief skills as an 

opportunity by disasters plan makers and mangers. 
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