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آموزان  آموزش مقابله با زلزله به دانش تأثير

در  هارخانوا يزان آمادگيبر م يرستانيدبپسر 

  1389 -90شهر اشتهارد در سال 
 ،3علي حسيني محمد ،2تامان نصير، 1خانكه  حميدرضا

  6، علي عقيقي5اكبر صادقي، علي4فرحناز محمدي

در  رييس مركز تحقيقات توانبخشـي ، دانشيار گروه پرستاري. 1

  حوادث و بالياي دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، ايران

كارشناسي ارشد مديريت پرستاري، گرايش : مسئول ةنويسند .2

، تهـران ، داخلي جراحي، دانشگاه علوم بهزيسـتي و توانبخشـي  

  Email: nasir23a@hotmail.com .ايران

، يدانشيار گروه پرستاري، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخش .3

  .ايران

ــتي و      .4 ــوم بهزيس ــگاه عل ــتاري، دانش ــروه پرس ــتاديار گ اس

بـر   مـؤثر عضو مركـز تحقيقـات عوامـل اجتمـاعي      توانبخشي،

  .، ايرانسالمت

ــر .5 ــاني  ادانشــجوي دكت ــتي درم ــديريت خــدمات بهداش ي م

  .، ايراناهللا دانشگاه علوم پزشكي بقيه

ــر. 6 ــاني  ادانشــجوي دكت ــتي درم ــديريت خــدمات بهداش ي م

  .ن، ايرااهللا اه علوم پزشكي بقيهدانشگ

  22/5/92:پذيرش      24/8/91: دريافت

 دهيچك

ـ ا :مقدمه  93ران در كمربنـد زلزلـه واقـع شـده و     ي

رقابـل  ين و غيتـر  مخرب اين ،آن مستعد زلزله درصد

از  يكـ ي. اسـت  ،يعـ يطب ياهـ  هديـ ن پديتـر ينيبشيپ

از زلزلـه   يكاهش تلفات و خسارات ناش يراهكارها

در  .مردم جامعه است يو آمادگ يسطح آگاه يارتقا

مقابله با زلزله  يآمادگ ةبرنام ياجرا تأثيرن مطالعه، يا

 يهـا بـرا  رخانوا يزان آمـادگ يـ آموزان بـر م در دانش

 يابيـ و ارز يمورد بررس ياحتمال ةبه زلزل ييگوپاسخ

  .قرار گرفت

 است يتجربمهين ةك مطالعيپژوهش، ن يا :هاروش

آمــوزان  دانــشاز تمــام  يمارروش تمــام شــ كــه بــه

 117( پسرانه سـال دوم شـهر اشـتهارد    ياه رستانيدب

پژوهش  يهاسپس واحد .انجام شد گيرينمونه )نفر

روه مداخله و كنترل قرار در دو گصورت تصادفي ه ب

گروه كنتـرل   به دوا ه هن اساس خانواديبر هم .گرفتند

 ةابـزار پـژوهش، پرسشـنام    .م شـدند يتقسو مداخله 

 ييمحتـوا  يين روايياست كه پس از تع  ق ساختهمحق

ــور ــو پا يو صـ ــدر اخت ييايـ ــانوادار يـ ــ هخـ  ياهـ

كاپــا  تــوافقي ضــريب( قــرار گرفــت آمــوزان دانــش

 يل و بـرا يـ پرسشنامه در سه مرحلـه تكم . )8802/0

ن يهمچن و SPSS افزارا از نرمه هل داديه و تحليتجز

 در سـطح  ياستنباط و يفيتوص يآمار يهااز شاخص

   .استفاده شد درصد 5 يمعنادار

) درصد 7/54(نفر  64 ،كنندهشركت 117از : اه هافتي

در گــروه ) درصـد  3/45(نفــر  53در گـروه كنتـرل و  

ن دانـش  يانگيـ م ،جينتابر اساس . مداخله قرار داشتند

)007/0=p ( و مهارت)011/0=p (   گروه مداخلـه بـه

شـتر از گـروه   يآزمـون ب پسمرحله در  يطور معنادار

ن يانگي، ميريگيآزمون و پپسمرحله در  .كنترل است

ــ يانگيــدانـش، مهــارت و م  گــروه  ين شـاخص نگران

ــادار    ــور معن ــه ط ــه ب ــتر از ميب يمداخل ــش ن يانگي

ــا شــاخص ــرل اســت  يه ــروه كنت در ). p>05/0( گ

 يهازان اكثر شاخصيش ميت مداخله باعث افزاينها

  . در مطالعه شده است يمورد بررس) دانش و نگرش(

 در مـورد  هـا رخـانوا  ،جينتـا بر اساس  :يريگ جهينت

 يدارند كه بر عدم آمادگ ينييدانش و مهارت پازلزله 

. داللـت دارد  يمقابله با زلزلـه احتمـال   برايها رخانوا

هـا  رخـانوا  يآمـادگ بودن  به منظور اثربخشهمچنين، 

آمـوزش  (در مقابله با زلزله بعد از انجـام مـداخالت   

هـا تـداوم   ن آمـوزش يشود ا ميه يتوص) آموزاندانش

شـود مطالعـات   يه مـ يتوصـ  درضـمن، . داشته باشـند 

 يروم يمسـتق مداخلـه  و آموزش  صورته ب ريشتيب

  .آموزان دختر انجام شودا و دانشه هخانواد

ــات ــكل كلم ــادگ  :يدي ــه، آم ــا، رخانوا يزلزل ه

 .يرستانيآموزان دب دانش
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  قدمهم

در سراسـر دنيـا    يمختلفـ  يايحوادث و بالروزانه 

تهديــد  ،در بســياري از منــاطق كــه دهــديمــ يرو

زلزله از جمله . )1( است دائميحوادث غيرمترقبه 

ـ يب شيقابل پ ريغ ـ بال نيتـر ن و مخـرب يتـر ين  ياي

ـ كـه   )2,3( اسـت  يعيطب ا هـ  هديـ ر پديش از سـا يب

ــدگ ــردم را تحــت  يزن ــأثيرم ــرار  ت ــيق ــد م و  ده

 )4( دكنـ  ي ايجاد مـي فراوان يو مال يخسارات جان

مـردم   يزنـدگ  يبـرا  يجد يخطربه همين دليل، 

ـ  ،هـر سـاله   .)5( شـود يمحسوب مـ  ك يـ ش از يب

بـر   )2(دهد يم يرو جهانون زلزله در سراسر يليم

 يهـا  سـال  يدر طـ  )2( ياس جهـان يـ ك مقيطبق 

 400ش از يب يدر اثر زلزله و سونام 2005تا  1991

ـ ليم 46هزار نفر كشته و  ـ يـ ون نفـر ن ي ثر أز از آن مت

رمترقبـه  ير حوادث غياخ يها ر سالد .)6 و2(شدند

در كشـور   يفراوان يو اقتصاد يانسان يهاخسارت

در كمربند زلزلـه واقـع    رانيا. )7(ندا ايجاد كردهما 

شــدت  هبــ ياز كشــورها يكــيبــه عنــوان  و شــده

 يبنـد در برابر زلزله طبقه ايدنمستعد پذير و  آسيب

ـ )8( شده اسـت  سـال   90در طـي  كـه   يطـور  ه، ب

هزار نفر در اثـر زلزلـه جـان     180ش از يب ،گذشته

ـ  .)2(انـد از دسـت داده ران يدر اخود را  ـ يبشيپ  ين

حـدود   ،ورت وقوع زلزلـه در تهـران  در صشود يم

ـ  590 و  بيننـد  مـي   بيشـدت آسـ   ههزار ساختمان ب

م بـه شـهر   يدالر خسارت مستق ارديليم 220حدود 

ــيوارد  ــود م ــا .)9( ش ــود يآماره ــاك موج  از يح

 مقابلـه  يآمادگ عدم و يعيطب يايبال وقوع شيافزا

افـزايش مكـرر    ،گـر يد ياز سـو  .)10( تسآنها با

آميز نياز به آمادگي و آگـاهي عمـومي   وقايع فاجعه

ــزايش داده ــت  را اف ــادگ" ).11(اس ــر  يآم در براب

افراد مختلف  يبرا يمتفاوت يمعنا "ايحوادث و بال

ـ دن يهـا ر قسمتيدر سا ـ در . ا داردي ك گـزارش  ي

ك نمونــه ســه يــ "كــردن خانــه و خــانواده آمــاده"

: شـنهاد كـرده اسـت   يپ يآمـادگ  يرا بـرا  يامرحله

. "آگاه بـودن "و  "دن نقشهيكش"، "برداشتن لوازم"

 يبـرا  ييهـا ن شامل دستورالعمليها همچنگزارش

، "فراركـردن از منـزل   ير برايجاد دو مسيا"از به ين

ستم هشـدار در  يس يانداز راه"و  "هينات تخليتمر"

شـامل   يگـر آمـادگ  يد يدر گزارش. باشديم "منزل

 اسـت  اضـطراري ط يو غـذا در شـرا  ت آب يوضع

آمــوزش و تعلــيم آمــادگي از افــراد جامعــه  .)11(

 دهـد  را كاهش مي زلزلهو تلفات  كند ميمحافظت 

كـــاهش تلفـــات و  ياز راهكارهـــا يكـــي .)12(

و  يسـطح آگـاه   يارتقـا  ،از زلزله يخسارات ناش

ـ بـا توجـه بـه موقع    .مردم جامعه است يمادگآ ت ي

 يضـرورت آمـوزش راهكارهـا    ،كشور ييايجغراف

از يـ شتر مـورد ن يب يمقابله با زلزله در سطح اجتماع

آموزش و ايجاد آمادگي از عوامل بسيار مهم  .است

در كاهش خطرات ناشي از زلزله اسـت و افـرادي   

از كه آمادگي الزم براي رويارويي با اين پديـده را  

هاي منطقي و اند واكنشاند توانستهقبل كسب كرده

ي هـا  در سـال  .)8(تري از خود نشان دهند  صحيح

در جامعـه  تغييرات اجتماع  براخير مشاركت مردم 

ــأثير ــته اســت ت ــن، روش. گذاش ــيش از اي ــاي پ ه

در ســطح قبلــي  ةپيشــگيري از حــوادث غيرمترقبــ

بـه سـاير   هـاي روزانـه   ، از طريق فعاليـت ايمنطقه



 اكبر صادقي، علي عقيقيفرحناز محمدي، علي علي حسيني، خانكه، محمد نصير امانت، حميدرضا 
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خصوصيات  هر چند اخيراً. شد منتقل ميها  خانواده

كه افراد  وريط بهاست؛ حوادث و باليا تغيير كرده 

نياز يي ياشدن براي حوادث و بال هم اكنون به آماده

. اي نســبت بــه آن ندارنــددارنــد كــه هــيچ تجربــه

متفـاوت   هايآموزشا ه هبنابراين الزم است خانواد

 )13(دريافـت كننـد  حوادث و بالياي غيرمترقبه را 

ـ بـه عنـوان    يزمان طوالن مدت يبرا خانواده، ك ي

 يايـ حـوادث و بال  يدر مطالعه رفتار ياديواحد بن

محققان  لين دليهمنظر بوده است، به رمترقبه مديغ

 يخانواده را به عنـوان واحـد   يطوالن يها از زمان

آن اسـت، و   يبر تعامل اعضـا  ياند كه مبتن شناخته

ـ  فهـم  يبرا ياديك محور بنيرو  نيا از ـ يب شيو پ  ين

, 14(باشد يرمترقبه ميغ يايحوادث و بال يها رفتار

تواند يم زلزلهدر برابر  يآمادگ ةبرنام نيبنابرا .)15

و  يكسب آمادگ يبراآموزش مردم در  ينقش مهم

داشـته  ده يـ د بيبه مناطق آسـ  ل ارائه خدماتيتسه

محـل   تعيـين ا شـامل  ه هآمادگي خانواد .)16(دباش

 ضــروريهــاي  شــماره تلفــن و فهرســت مالقــات

 دوستان و خويشاوندان خارج از شهر كه بتوان بعد

 يكـ ي .)17و1( از وقوع حادثه با آنها تماس گرفت

و  ن راهكارهــا در كــاهش تلفــات  يتــر از مهــم

ـ در ا. اسـت  يمـوزش همگـان  آ خسارات، ان يـ ن مي

و  هستندبرخوردار  ياژهيت ويآموزان از اهم دانش

ه ب آموزنديآموزان آنچه را كه من حال دانشيدر ع

د مـدت در ذهـن خـود نگـه     دار و بلنـ يصورت پا

ـ دارند و به خانواده خـود ن  يم  ؛كننـد يز منتقـل مـ  ي

تواند در گسـترش و   يمن گروه يرو آموزش ا نيازا

از  يناشـ  يو كـاهش خطرهـا   يمنيثبات فرهنگ ا

در كشورهاي  .)8( داشته باشد ييسزا هب تأثيرزلزله 

ا براي افـزايش  ه هدر حال توسعه يكي از بهترين را

توانــد شــامل آميخــتن ايــن آمــادگي عمــومي مــي

 )18(باشد ا ه ههاي بچ اي آمادگي در فعاليته هبرنام

 سپس اطالعات منتقل شده از طريق دانش آمـوزان 

 بـه كـل جامعـه    از طريق والدينشانو  هابه خانوار

هـاي آمـادگي در   اين راهنمايي .)18(شودمنتقل مي

توانــد در محــل دفتــر  باليــا مــي برابــر حــوادث و

 و يا به عنوان متمركز بر جامعه ارائه گردد 1كودكان

ـ بال و حـوادث  آموزش .)1(  يبـرا  رمترقبـه يغ ياي

 و حـوادث،  يهـا يژگيو ناختش منظور به خانواده

 دانش كسب قصد به ياجتماع يهاتيوضع وجود

 انجـام  مـدارس  در معموالً ا،يبال و حوادث يعموم

كـارگيري ايـن راهكارهـا     هب ترديد بي .)13(رديگيم

 ةتواند آمادگي عمومي را براي رويارويي با زلزل مي

هاي نـاگوار آن را  ند و پيامدكاحتمالي آينده بيشتر 

ـ . )9(كاهش دهد ، )18(كودكـان ن آمـوزش  يهمچن

 يها و ساكنان مجتمع )19( منتخب مردم ياه هگرو

بـاالبردن   يبرا يبزرگ، از اقدامات اساس يمسكون

 ياضـطرار  يها تيوضع يجامعه برا يسطح آمادگ

ـ ا ين آمـادگ يبنـابرا  .)9( باشـد يپس از زلزله م ن ي

در برابر زلزلـه   يريپذبيهش آسكا، به منظور افراد

بـه   يمطالعات گوناگون .)9( استات يجزء ضرور

 زلزلـه مقابله با  يآموزش بر آمادگ يمنظور اثربخش

ـ  ،رفتـه اسـت  يصورت پذ ـ مطالعـ  يول در  يات كم

مداخالت جامعـه   يبه منظور بررس سطح جامعه و

ان ق پژوهشگرين تحقيدر ا. محور انجام شده است

                                                           
1
 Pediatrics office 
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مقابلـه بـا    يآمـادگ  ةبرنامـ  ياجرا تأثيردارند  يسع

 خانوارها يزان آمادگيم ا بروزان رآم زلزله در دانش

ــ  ييگــوپاســخ يبـرا  و  يبررســ ياحتمــال ةبـه زلزل

  .دنكن يابيارز

  ها روش

ــوع   ــر از ن ــژوهش حاض ــهين پ ــم ــت يتجرب . اس

 117 يتمامشامل  ،يشمارسربه روش  يريگ نمونه

پسـرانه سـال دوم شـهر     يهـا رستانيدب آموز دانش

اعـالم  (به مطالعه  ورود يهااريمع با داشتن اشتهارد

نكـردن   يطـ  و قيـ شـركت در تحق بـراي  موافقت 

در دو گـروه   يصورت تصـادف  هب )مشابه ياه هدور

در  .انجام شـد  )نفر 53(و مداخله  )نفر 64( كنترل

مشـتمل بـر     ساخته محقق ةپرسشناماين پژوهش از 

مشخصـات   ،بخـش اول  .استفاده شـد چهار بخش 

. دهـد يك را مورد پرسش قرار ميو دموگراف يفرد

مربوط به دانـش افـراد    سئوال 20شاملبخش دوم 

، بخـش سـوم   استشركت كننده مرتبط با حوادث 

-نگـرش، شـاخص  ( نگرش درباره سئوال 30شامل

در ارتباط بـا حـوادث و    )تياهم ، شاخصينگران

سـئوال دربـاره    11ز شـامل يـ بخش چهارم ن وا يبال

ـ ا. زلزلـه اسـت  مهارت در پاسخ بـه   ن سـئواالت  ي

، 5 =اديـ ز يلـ يخ( يانـه يت پنج گزكريصورت ل هب

-نمـره  )1=كـم يلـ يخ ،2=،كـم  3=، متوسط4=اديز

ارائـه   ياهـ  هپرسشنامه از نمون ةيدر ته. دش يگذار

با مـرور  و  2يپرستار يالملل نيو انجمن ب 1فما ةشد

مختلـف در   ياهـ  هداد يآور منابع موجـود و جمـع  

                                                           
1
 Federal Emergency Management Agency (FEMA) 

2
 International Council of Nurses (ICN) 

 تهيه يمقدمات ةك پرسشناميمورد نظر،  يكار ةنيزم

و  ييمحتـوا  يـي ن روايـي عت منظـور  بـه سـپس  . شـد 

د ياز اسات نفر 10ار يابزار، پرسشنامه در اخت يصور

دانشــگاه  ،يو توانبخشــ يســتيدانشــگاه علــوم بهز

ــ ــران و همچن ــران و  نمســئوال نيته ــس ته اورژان

ــس از    ــد و پ ــرار داده ش ــل كشــور ق ــس ك اورژان

 رات مـورد نظـر  ييـ د، تغينظـرات اسـات   يآور جمع

سـپس بـه   . ديردل گيتكم يينها ةاعمال و پرسشنام

پرسشنامه، دو بـار   10ييايمنظور به دست آوردن پا

 ييايـ سـپس پا . ديـ ل گرديو به فاصله دو هفته تكم

، 3كاپـا  ب توافـق يضر ياه هويق شيپرسشنامه از طر

ـ  يب همسـان يضـر  و 4ييآزمـا باز محاسـبه   5يدرون

ب يد؛ در محاسبات حاصل از پرسشنامه ضـر يگرد

دست آمد كه  هب 8802/0 مقدارت سئواالكل  يكاپا

ز يآنـال  يبرا .بود يخوب نسبتاً يهمبستگ ةدهند نشان

ــ هداد ــرمه ــزار ا از ن ــ SPSS-18 اف ن از يو همچن

در سـطح   ي، اسـتنباط يفيتوص يآمار يهاشاخص

ـ  .استفاده شـد  درصد 5 يمعنادار ـ تأييدن يهمچن ه ي

ـ انجـام تحق  بـراي اخالق دانشگاه  ةتيكم ق كسـب  ي

كــل ا بــه هــ هپركــردن پرسشــنام ةابتــدا نحــو .شــد

آموزان آموزش داده شد تا پرسشنامه توسـط   دانش

ـ   آنها هـر دو گـروه   له يوسـ  هبه منزل برده شـود و ب

 .يــل گــردد تكم )كنتــرل و مداخلــه ( خانوارهــا

 كـه شـامل   يآموزشـ  يو بعد محتوا ؛)آزمون شيپ(

بناهـا و لـوازم    يسـاز  مـن يبا عالئم زلزله، ا ييآشنا

ـ يا يهامكان منزل، يداخل ر در طـول  خطـ  يمن و ب

                                                           
3
 Kappa  

4
 Retest  

5
 Coefficient of  Internal Consistency 
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٣١  

 

  
  
  
  

  
  
  

  
  

  
 

ام
صلن

ف
 ة

ي
لم
ع

 - 
ي 

هش
ژو

پ
 

ل 
سا
ت، 

جا
و ن
د 
دا
ام

جم
پن

ار
شم

 ،
ة

3،
13

92
 

 
و  يفـرد  يامداد و نجات، آمادگ ةاقالم جعب زلزله،

ــضــرورت تخل ،يخــانوادگ اصــول  ،ياضــطرار ةي

 ييجـا هـا، جابـه  يه، شكستگياول يهاكمك يا هيپا

محتواي آموزشـي از   ةدر تهي(بود  دهيد مار صدمهيب

هاي آموزشي فما و مديريت شهرداري تهران  پكيج

) فته شده استو نظرات اساتيد اين حوزه  بهره گر

 به گـروه مداخلـه  متخصص  يتوسط گروه پرستار

 .آمـوزش داده شـد   )آموزان گـروه مداخلـه  دانش(

ــش ــپس دان ــه   س ــافتي را ب ــات دري ــوزان اطالع آم

ـ  .ا منتقل كردنـد ه هخانواد بعـد پرسشـنامه    ةدو هفت

 گروه كنترل و مداخله پـر شـد  اي ه هخانوادتوسط 

ــس( ــونپ ــاًيو نها ؛)آزم ــم دوبــ  ت اره در روز چهل

 هـر دو گـروه پـر شـد    خـانواده  پرسشنامه توسـط  

ساعت بود  14كل زمان آموزش  .)يريگيپة مرحل(

ساعته  2ك جلسه يساعته و  3جلسه  4 يط كه در

ـ  يهمچن. ارائه شد ن يـي ش تعين محقق سـاعات از پ

سـئواالت  بـه  حات الزم يارائه توض يرا برا يا شده

آموزان در محل مدارس حضـور بـه    دانش ياحتمال

ــم ــان ه ــدا در .ديرس ــ هداد ،ابت ــتفاده از  ه ــا اس ا ب

ار، تعداد و يمعن، انحرافيانگيم يآمار يها شاخص

ا در هـ  هگـرو  يسپس همسان ؛ف شدنديدرصد توص

 يهـا ك بـا اسـتفاده از آزمـون   يـ دموگراف يرهايمتغ

و  يزوجـ  tشر، يق فياسكوئر، آزمون دقيكا يآمار

t نرمال بـودن   يبعد ةدر مرحل. شد يمستقل بررس

 وسته با استفاده از آزمون كلمـو يپ يرهايع متغيتوز

ل يتحل يبرا تاًيشد و نها يرونف بررسياسم گروف

ا در ســه هــ هگــرو ةســيات، و مقايفرضــ يو بررســ

ز ياز آنـال  يريگيآزمون و پآزمون، پسشيت پيموقع

ـ يانس تركيوار ـ  1يتكـرار  ياهـ  هداد يبـرا  يب ه و ب

در  كسـب شـده   ياهـ  هن نمـر يانگيم ةسيمنظور مقا

 .ديمختلف پرسشنامه استفاده گرد يهابخش

  اه هافتي

 3/45(نفر  53كننده در پژوهش،نفر شركت 117از 

و  يا حرفه  يرستان فّنيدب( مداخلهدر گروه ) درصد

در گـروه   )درصـد  7/54(نفـر   64و  )كار و دانـش 

ـ رستان علـوم يدب( كنترل ك و يـ زيفياضـ ي، ريتجرب

گـروه   درصـد  1/66 .قـرار داشـتند   )يانسـان  علوم

ـ  درصد 6/65مداخله و  ش از يگروه كنترل اقامت ب

ــال را  10 ــ  س ــكونت فعل ــل س ــتند يدر مح  .داش

 5/87گروه مداخلـه و   درصد 2/96الت پدر يتحص

 51پلم بـود، درآمـد پـدر    يـ گـروه كنتـرل د   درصد

گـروه كنتـرل    درصـد  2/56گروه مداخله و  درصد

گـروه   درصـد  9/50. هزارتومان بـود  400ش از يب

گروه كنترل  درصد 5/62آپارتمان و  ساكن لهمداخ

گـروه   درصـد  9/36 .بودنـد  يـي اليمسكن وساكن 

نترنـت  ياگـروه كنتـرل بـه     درصد 5/62مداخله و 

  .داشتند يدسترس

اي باتوجـه بـه فاصـله    مطالعه،ف اهدابراي بررسي 

ا، نرمال بودن توزيع ه هگيري دادبودن مقياس اندازه

-ون كلومـوگروف باتوجـه بـه نتـايج آزمـ    (ا ه هداد

گيري و رعايـت  در هر دو نوبت اندازه) اسميرنوف

گيـري  هاي دو نوبـت انـدازه  شرط برابري واريانس

 t، از آزمون آماري )باتوجه به نتايج آزمون لوينس(

اينكــه آيــا در  تعيــينبــراي  .زوجــي اســتفاده شــد

سـه موقعيـت    در  متغيرهاي مورد بررسـي ميانگين 

                                                           
1
 Repeated Measurement 
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 تفـاوتي  اه هيگيري گروآزمون، پس آزمون و پ  پيش

وجود دارد، از آزمون آماري تحليل واريانس مكرر 

، مفروضه قبل از اجرا همچنين .تركيبي استفاده شد

ها بررسي شد كه در هر كرويت و برابري واريانس

تـر از   دو مورد مقدار احتمال به دست آمده بـزرگ 

بنـابراين اجـراي   . بـود  P<05/0، به عبـارتي  05/0

  .اريانس مكرر تركيبي بالمانع استآزمون تحليل و
  

  

 

 

  وهي و مهارت با توجه به گرننگرش، شاخص اهميت و نگرا نمايش روند ميانگين دانش، :1 نمودار

  
  

ولي  ،)P>05/0(آزمون و پيگيري استآزمون به طور معناداري كمتر از پسدر گروه مداخله ميانگين دانش پيش

گروه مداخله به طور معناداري بيشتر از ميانگين دانش گروه كنترل است آزمون و پيگيري ميانگين دانش در پس

)05/0<P.( گيريهمچنين تفاوت آماري معناداري در ميانگين نگرش گروه با توجه به زمان اندازه )آزمون، پيش

ور شاخص نگراني گروه مداخله به ط آزمون و پيگيري ميانگيندر پس .شودمشاهده نمي) آزمون و پيگيريپس

در كـل، مداخلـه باعـث افـزايش ميـزان نگرانـي        ).p>05/0(معناداري بيشتر از ميانگين نگراني گروه كنترل بود

آزمـون و پيگيـري هـر    آزمون، پسي پژوهش پيشها در ميانگين شاخص اهميت در واحد. ها شده استرخانوا

 از بـه طـور معنـاداري كمتـر     آزمـون گـروه مداخلـه   ميانگين مهـارت پـيش  . NS(1(گروه، تفاوتي وجود ندارد 

ميانگين مهارت پس آزمون و پيگيري گروه مداخله بـه طـور معنـاداري    ). p>05/0(آزمون و پيگيري است  پس

همچنين ميانگين سطح دانش و شاخص نگرانـي گـروه    ).p>05/0(بيشتر از ميانگين مهارت گروه كنترل است 

 76/24و ميانگين نگراني از، 25/73به  3/74دانش از ين ميانگ( مداخله در مرحله پيگيري كمي كاهش يافته بود

 .)كاهش يافته بود 38/22به 

                                                           
1
. Not Significant 
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 قبل از مداخله در گروه كنترل و مداخله ةمرحل، ها در مقابله با زلزلهرآمادگي خانوا ةمقايس: 1جدول 

 )آزمونپس( بعد از مداخله در گروه كنترل و مداخله ةمرحل ،)آزمون پيش(

 

  مونآز پس  آزمون پيش

  **مداخله  *كنترل  2**مداخله  1*كنترل  ها گروه

 

  متغيرها

  انحراف  ميانگين

  معيار

  انحراف  ميانگين

  معيار

Significant 

  
  انحراف  ميانگين

  معيار

  انحراف  ميانگين

  معيار

Significant 

  

*** NS  48/13  81/62  29/12  04/64  دانش
3

 68/64  31/14  0/72  37/14  007/0  

  NS  22/13  75/51  83/9  67/53  038/0  31/9  00/54  02/8  35/57  نگرش

شاخص 

  نگراني

89/19  01/6  28/20  88/5  NS  53/19  16/6  79/23  48/6  0001/0  

شاخص 

  اهميت

35/35  51/5  54/34  24/5  NS  29/34  16/7  56/33  06/8  NS  

  NS  20/35  83/8  81/39  42/10  011/0  21/7  67/33  85/8  45/33  مهارت

  

 اخـذ شـده واحـدهاي پـژوهش در شـاخص      ةميـانگين نمـر  در  آزمون،له پيشمرح در، 1 ةجدول شمارمطابق 

ميـانگين  . گروه مداخله و كنترل هيچ تفاوت آماري معناداري مشـاهده نشـد  ) اهميت، نگراني و دانش، مهارت(

 02/8معيـار   با انحـراف  35/57و ميانگين نگرش گروه كنترل  31/9معيار  با انحراف 0/54نگرش گروه مداخله

 آزمـون،  پـس  ةدر مرحل .ميانگين نگرش گروه مداخله به طور معناداري كمتر از گروه كنترل است كه است بوده

اهميـت گـروه    و اخذ شده واحدهاي پژوهش در شاخص نگرش ةهاي نمرتفاوت آماري معناداري در ميانگين

گراني گروه مداخلـه  اخذ شده واحدهاي پژوهش در شاخص ن ةميانگين نمر. شودمداخله و كنترل مشاهده نمي

 37/14معيار  با انحراف 0/72همچنين ميانگين دانش گروه مداخله ،به طور معناداري بيشتر از گروه كنترل است

بـا   81/39ميـانگين مهـارت گـروه مداخلـه      .بـود  31/14معيار  با انحراف 68/64و ميانگين دانش گروه كنترل 

ميانگين دانش و مهارت . بود 83/8معيار  با انحراف 20/35ترل و ميانگين مهارت گروه كن 42/10معيار  انحراف

 .گروه مداخله به طور معناداري بيشتر از ميانگين دانش گروه كنترل است
 

                                                           

 ١.باشدمي 64) آزمونآزمون و پسپيش( تعداد نمونه در گروه كنترل* 

  ٢.باشدمي 53) آزمونآزمون و پسپيش(تعداد نمونه در گروه مداخله ** 

3 ***. Not Significant  
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 )پيگيري( پيگيري در گروه كنترل و مداخله ةدر مقابله با زلزله، مرحل ها آمادگي خانوار ةمقايس: 2جدول 

   كنترل  مداخله  گروه

  Significant  اريانحراف مع  ميانگين  تعداد  اريانحراف مع  ميانگين  تعداد  غييرهاتم

  050/0  11/13  22/67  48  93/15  25/73  43  دانش

 NS  45/10  43/52  57  54/12  44/54  43  نگرش

  010/0  15/6  06/21  63  43/6  32/24  43  يشاخص نگران

  NS  62/7  11/34  60  58/7  72/34  43  تيشاخص اهم

  002/0  31/9  63/36  60  51/8  32/42  43  مهارت
  
  

  
  

مشخص شد كه تفـاوت   2با توجه به نتايج جدول 

اخـذ   ةآماري معناداري در ميانگين نگـرش و نمـر  

شده واحدهاي پژوهش در شاخص اهميت، گـروه  

ولي ميانگين دانش و  ،مداخله و كنترل وجود ندارد

واحـدهاي پـژوهش در    ةاخـذ شـد   ةميانگين نمـر 

هارت، گـروه مداخلـه   شاخص نگراني و ميانگين م

به طور معناداري بيشـتر از ميـانگين گـروه كنتـرل     

  .است

  بحث

ـ  شيپ ياه هافتيمطابق  ن يآزمون مشخص شد كـه ب

 ياخذ شده واحدها ةن نمريانگيو م دانشن يانگيم

ـ پژوهش در شـاخص اهم  ـ  ي  يت و شـاخص نگران

، تفـاوت معنـادار   زلزلـه در برابـر   يمرتبط با آمادگ

 يول. و مداخله وجود ندارد ن گروه كنترليب يآمار

ـ   يانگيم  يطـور معنـادار   هن نگرش گـروه مداخلـه ب

ن بــودن ييعلـت پـا   .كمتـر از گـروه كنتـرل اسـت    

تـوان بـه نـوع رشـته      مـي نگرش گروه مداخلـه را  

ـ يدب( يليتحص ارتبـاط داد،  ) يا حرفـه  و يرستان فّن

 ينظـر  ياهـ  هن مدرسه متفـاوت از رشـت  يچرا كه ا

ـ  و يعلوم انسان ك،يزيف ياضير( رستانيدب ) يتجرب

ن يدر ا يمشابه ةچ مطالعين حال هيباشد، و با ا مي

ـ . نه وجود نـدارد يزم نكـه  ين بـا توجـه بـه ا   يهمچن

ن مرحله صورت يدر ا يگونه مداخله و آموزش چيه

تـوان انتظـار داشـت كـه      مين ينگرفته است، بنابرا

 .جـاد نشـود  يرهـا ا يير متغيدر سـا  يرييگونه تغ چيه

مشخص شـد  آزمون پس ةمرحل ياه هافتي براساس

اخـذ شـده    ةن نمريانگين نگرش و ميانگين ميب كه

ـ پژوهش در شاخص اهم يواحدها ت مـرتبط بـا   ي

ـ  ي، تفاوت معنادار آمـار زلزلهدر برابر  يآمادگ ن يب

 ، مهـارت دانشن يانگيم يول. دو گروه وجود ندارد

پـژوهش در   ياخذ شـده واحـدها   ةن نمريانگيو م

، زلزلـه در برابـر   يبا آمـادگ مرتبط  يشاخص نگران

ن يانگيـ شـتر از م يب يطور معنـادار  هگروه مداخله ب

است كه آموزش  ين بدان معنيا. گروه كنترل است

 در برابـر  يت آمادگيبر اهم در مقابل زلزله يآمادگ

ـ  ،نداشـته  يچنـدان  تأثير زلزله ش يسـبب افـزا   يول
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بـا   .كننـدگان شـده اسـت   دانش و مهارت شـركت 

آموزشي آمادگي در برابر زلزله،  ةورتوجه به ارائه د

افزايش ميانگين دانش، مهارت و شاخص نگرانـي  

با توجه به اينكه نگرش يك فرد . استقابل انتظار 

در مورد يك مسئله، فراينـدي اسـت كـه در طـول     

زمان شكل گرفته، بنابراين احتمـال اينكـه نگـرش    

و . اسـت آموزش تغيير يابـد، كـم    ةوي با اين دور

زلزلـه   ةهـا دربـار  براي تغيير نگرش خانوار احتماالً

آموزش به تنهايي كافي نيست و مداخالت ديگري 

  .نياز است

نگرانـي بـا    كـه  هنشـان داد  نتايج بعضي مطالعـات 

افـزايش آمـادگي،   با يعني  ؛آمادگي در ارتباط است

ـ   )20( يابدنگراني نيز افزايش مي اي هـ  هكه بـا يافت

آموزش  ،اي در مطالعه .اين مطالعه نيز مطابقت دارد

تري انجام در سنين پايينكه زله آمادگي در برابر زل

شده بود، مشخص شد كه آموزش آمـادگي زلزلـه   

 2پيش دبسـتاني و سـطوح ابتـدايي    1در اوايل سنين

تواند وسـيله مناسـبي بـراي افـزايش دانـش در      مي

ارتباط با زلزله باشد، و در نتيجه انتقـال دانـش بـه    

پـذير   خانوار و به جامعه بزرگتر از اين طريق امكان

  .)21( است

 ياهــ هكـه بچــ  نشــان دادزدخـواه  يا ةمطالعــ نتـايج 

نـات زلزلـه   يتوانند فعاالنـه در تمر يم يدبستان شيپ

كودكان پس از  يدبستانشين پيدر سن .شركت كنند

نـات را در منـزل انجـام    يهـا، تمر افت آمـوزش يدر

بـه   اهـ  هن اطالعـات از بچـ  يت ايدهند و در نها يم

                                                           
1
 Early ages 

2
 Elementary 

گـر  يد يار مطالعهد .)21( شوديمنتقل م اه هخانواد

 يبا هدف بررسـ ) 2005( ستال و والش ،يبارتلكه 

ـ بـر م  يكارگاه آموزش يبرگزار تأثير زان دانـش و  ي

ـ مقابلـه بـا بال   بـراي  افرادنگرش   ،نجـام دادنـد  ا اي

 يدارامعنـ  يمشخص شد كه مداخله موجب ارتقـا 

ـ اسـت،   شـده در افراد قبول شده  نمـرات  ن يهمچن

افرادي كـه در  نسبت به كنندگان در كالس  شركت

ـ . بـود  شـتر يبكالس شركت نكرده بودند  ن يهمچن

ـ يافزا نسـبت بـه    يدر نگـرش عمـوم   يدار اش معن

  .)22( امديوجود ن هب يآمادگ

در  يآمـوزش بـر آمـادگ    تأثير يدر خصوص بررس

ــه ــوان،   يامطالع ــا عن ــادگ "ب ــش، آم ــال دان  يانتق

ــياز حــوادث غ يريشــگيپ ــن ةرمترقب ــه، ژاپ  -زلزل

-يل سيتوسط ام "به شهروندان بوخارست يرومان

ــ ــرش   3يورج ــه و نگ ــه تجرب ــد ك ــخص ش ، مش

رد شـهروندان در كـاهش خطـرات زلزلـه نقـش دا     

تحـت عنـوان   خاتمي و همكاران  ةمطالع در .)23(

ـ اول يهـا  آموزش كمـك  يابيارز" ه بـه داوطلبـان   ي

احمــر ت هــالليــجمع يآمــوزدانــش يهــا كــانون

 8/12مشـخص شـد كـه    " نرايا ياسالم يجمهور

 4/70ن، ييپـا  سـطح دانـش   يدارااز ايشان  درصد

 درصـد  9/11و  متوسـط  دانشسطح  يدارا درصد

 3/36نگـرش  . بودنـد  دارربرخو باال دانشسطح از 

در  درصـد  5/52مناسـب،   در سـطح كـامالً   درصد

 4/0متوسـط،   در سـطح  درصد 7/6مناسب،  سطح

در سـطح   درصـد  8/2نامناسب و  در سطح درصد

                                                           
3
 Emil-Sever G 



  ۱۳۸۹ -۹۰اشتهارد در سال آموزان پسر دبيرستاني بر ميزان آمادگي خانوارها در شهر تأثير آموزش مقابله با زلزله به دانش
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ــامالً ــود ك ــ يبررســ. نامناســب ب ــوع  ينگران از وق

 3/65نشـان داد كـه   نيز  يمخاطرات در محل زندگ

 يدر محل زنـدگ  يعياز وقوع مخاطرات طب ،درصد

بـه زلزلـه   ) درصـد  5/60(شـتر  يخود نگرانند كـه ب 

ايـن   در يگـر يد ةعـ در مطال .)24(شـد  مربوط مـي 

 يان كردنـد كـه برنامـه آموزشـ    يـ ن بامحققـ رابطه 

ــادگ ــه تغ يآم ــمنجــر ب ــيي ــش و  يرات مثبت در دان

شـده اسـت كـه     يعملكرد كاركنان بهداشت عموم

ـ انگر ايب  يدر ارتقـا  يآمـادگ  ةن اسـت كـه برنامـ   ي

ــد ــادگ يتوانمن ــس  يآم ــا اورژان ــه ب ــؤثرمقابل و  م

  .)25(بوده است يربردكا

ـ  در مقابل در مطالعـه  ركـز ملـي   وسـيله م  هاي كـه ب

انجام شـد، نتـايج    آمادگي در برابر حوادث و باليا

اي اورژانس برنامه پايه درصد 31 فقطنشان داد كه 

احسـاس   درصـد  66خانوادگي را دارند و در كـل  

 75اي ديگر و در مطالعه )20( عدم آمادگي داشتند

ــادگي  از شــركت درصــد ــوزش آم ــدگان در آم كنن

را  اورژانسي گزارش كردنـد كـه آمـادگي حـداقل    

  .)26( ندآمادگي نداشت يا اصالً داشته

مشـخص شـد كـه     يريگيپ ةمرحل ياه هافتيمطابق 

ة اخـذ شـد   ةن نمـر يانگيـ ن نگـرش و م يانگين ميب

ـ پژوهش در شاخص اهم يواحدها ت مـرتبط بـا   ي

ود وج ي، تفاوت معنادار آمارزلزلهدر برابر  يآمادگ

ـ ، مهـارت و م دانشن يانگين ميب يول. ندارد ن يانگي

پـژوهش در شـاخص    ياخـذ شـده واحـدها    ةنمر

، گـروه  زلزلـه در برابـر   يمرتبط بـا آمـادگ   ينگران

شـتر  ياز گـروه كنتـرل ب   يطـور معنـادار   همداخله ب

ن سـطح دانـش و شـاخص    يانگيـ ن ميهمچن .است

كـاهش   يكمـ  يريـ گيدر بعد از مرحلـه پ  ،ينگران

 ياست كه آموزش آمـادگ  ين بدان معنيا .افته بودي

و مهارت افـراد  رفتن دانش در برابر زلزله سبب باال

ن حال با گذشت يبا ا يول .كننده شده است شركت

از دانش كسب شده فرامـوش شـده    يزمان مقدار

همانطور كه اشاره شد با توجه به ارائـه دوره   است

ش سطح دانش يكننده افزا در افراد شركت يآموزش

ـ  ،هارت قابـل انتظـار اسـت   و م بـا توجـه بـه     يول

سپرده  ياز مطالب به فراموش يگذشت زمان مقدار

 يمانـدگار بـراي  از است كه ين نيبنابرا .شده است

ـ  يآمـادگ  يشتر، مطالب برنامه آموزشيب صـورت   هب

  .و منظم ارائه گردد يا دوره

و همكـاران مشـخص شـد كـه      يسـ يرئ ةدر مطالع

ان يـ در جر آمـده بـه دسـت   زان دانش و مهارت يم

ـ     يطـور معنـادار   هآموزش پس از گذشـت زمـان ب

 يزان مانـدگار يـ ش ميافـزا  يابد و بـرا ييكاهش م

ند آموزش داده شـده بـه   يدانش و مهارت انجام فرا

. )27( از استيمداوم ن يآموزش ياه هدور يبرگزار

كه با هدف ) 2006( و همكاران1مطالعه وانگ جينتا

ـ مقابله با بال يآموزش آمادگ يابيارز ا در كاركنـان  ي

كـه سـطح    نشان دادانجام دادند،  يبهداشت عموم

 يكننـدگان بعـد از اجـرا    دانش و نگـرش شـركت  

ـ  يبرنامه آموزش ـ   هب افتـه  يش يافـزا  يدار اطـور معن

 را در يكـاهش كمـ   يريـ گيپنتايج ن يهمچن. است

كننـدگان   سطح دانش و نگرش و عملكرد شـركت 

                                                           
1
 Wang  
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نشـان   بالفاصله پس از آزمون يابيسه با ارزيدر مقا

در نمـرات سـطح    يفـ ين كـاهش خف يو همچن داد

ا يت باليريدر مورد مد سال 1 دانش بعد از گذشت

ــد كــه  مطالعــات نشــان داده .)25(مشــاهده شــد ان

 ،و كاهش اثرات يمرتبط با آمادگ يا هيمشكالت پا

 .در جوامع مرتبط اسـت  يبا فقدان آموزش و آگاه

 ييش توانـا يسب در جوامع، سبب افـزا آموزش منا

شـود و   مـي ز بـا زلزلـه   يآم تيموفق يسازگار يبرا

ن يـ ج ايطبـق نتـا   .)28(دهد مياثرات آن را كاهش 

ـ يانگيممطالعه،  در  ين سطح دانش و شاخص نگران

افتـه بـود كـه    يكاهش  يكم يريگيبعد از مرحله پ

ـ مطالعه فـوق ن ج ينتا  .ن مطلـب اسـت  يـ د ايـ ؤز مي

جـاد شـده، در   يا يبه منظور حفـظ آمـادگ  ن يبنابرا

  .د تكرار گردديها بان آموزشيا يآت يها زمان

  يريگ جهينت

 يآمادگ ةبرنام تأثيرن ييتع ،هدف از پژوهش حاضر

ـ  خانوارها يزان آمادگيمقابله با زلزله بر م منظـور   هب

ـ ي .اسـت  يمقابله با زلزله احتمال ق يـ تحق ياهـ  هافت

پـژوهش نشـان داد كـه     ةيت از فرضـ يـ ضمن حما

 .دهـد يش ميدر برابر زلزله را افزا ي، آمادگآموزش

توانـد سـطح   ين معناسـت كـه آمـوزش مـ    ان بديا

ش دهـد و  يها را در برابر زلزله افـزا رخانوا يآمادگ

و  زلزلـه هـا هنگـام   رخـانوا  يدهباعث بهبود پاسخ

. هـا شـود  رخانوا ييو كـارا  يزان آمـادگ يمش يافزا

ـ ا يسـطح آمـادگ   ،ج حاصله از مطالعـه يطبق نتا ن ي

ن يافته است كه البته ايش يافراد بعد از مداخله افزا

جاد شـده،  يا يبه منظور حفظ آمادگ بايدها آموزش

ج يچـرا كـه نتـا    ،تكـرار گـردد   يآتـ  يهـا  در زمان

 يجـاد شـده در طـ   يا ينشان داد كه آمادگ يريگيپ

ــد   ــاهش خواه ــان ك ــتيزم ــابرا. اف ــيبن ن ين چن

اثر بخش خواهند بود كـه   يدر صورت ييها آموزش

شـنهاد  ين مطالعـه پ يبر اساس ا. تداوم داشته باشند

ـ يدر زم رشود كه آموزش به خـانوا يم بـه   زلزلـه  ةن

ها مد نظر رخانوا يآمادگ برايه يك اصل پايعنوان 

مشابه در جامعه  ةشود مطالعيشنهاد ميپ. رديقرار گ

ــران ن ــدخت ــان  ز اني ــود و در صــورت امك ــام ش ج

ن يهمچن .ها ارائه شودربه خانوا ماًيها مستقآموزش

ـ ادر صورت امكـان   ن كمتـر و  يدر سـن ن مطالعـه  ي

  .رديتر صورت گنييپا يليمقاطع تحص

  سپاسگزاري

 در ســالمت قــاتيبــا كمــال تشــكر از مركــز تحق

ــوادث و بال ــح ــوم بهز  ياي ــگاه عل ــتيدانش و  يس

را  يقـات ين پـروژه تحق يا مانجا ةنيكه هز يتوانبخش

  .دندكرن يمأت

 

 

 



  ۱۳۸۹ -۹۰اشتهارد در سال آموزان پسر دبيرستاني بر ميزان آمادگي خانوارها در شهر تأثير آموزش مقابله با زلزله به دانش
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