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انواع روش هاي آموزش به 
نوجوانان در زمينة فرهنگ امداد و 

تعيين ميزان اثربخشي آن ها
محمدجواد سميعي*

اسماعيل صالحي**
محمدرضا مثنوي***

چكيده:
عدم آگاهی عمومي مردم نسبت به چگونگی برخورد با سوانح طبيعی سبب می شود بر ميزان خسارات و 
تلفات سوانح افزوده شود. گستردگی جامعة نوجوانان، آسيب پذیری این قشر، تأثيرگذاری آن بر اطرافيان 
و آموزش پذیری وسيع نوجوانان سبب شده است که در اجرای طرح های آموزشی، نوجوانان اولویتی ویژه 
داشته باشند. در تحقيق حاضر، با استفاده از نمونه گيری خوشه ای، 240 دانش آموز دورة راهنمایی، در دو 
مدرسة دخترانه و پسرانه، به طور تصادفی انتخاب شدند و در چهار گروه مجزا، به چهار روش تحت آموزش 
قرار گرفتند. 1. آموزش از طریق کتابچة آموزش�ی، 2. برگزاری یک کارگاه همراه با ارائة کتابچة آموزشی 
به آنان، 3. برگزاری مانور آموزش�ی 4. برگزاری مانور آموزش�ی همراه با توزیع کتابچة آموزشی. تجزیه و 
تحليل اطالعات با اس�تفاده از نرم افزار SPSS انجام ش�د. هر 4 روش آموزش�ی، به طور معنا داری س�بب 
افزایش ميزان آگاهی دانش آموزان شدند. در این ميان بيشترین افزایش ميزان آگاهی ناشي از روش دوم 
و پس از آن روش چهارم بود. در مجموع، آموزش بر روی پسران تأثير بيشتری داشت اما تفاوت معنا داری 
بين آن ها مشاهده نشد. در نهایت، برگزاری کارگاه آموزشی به همراه ارائه کتابچه آموزشی، به عنوان روش 
بهين�ه برای آموزش و بهبود فرهنگ نوجوانان در عرصه س�وانح طبيعی و فرهنگ امداد توصيه می ش�ود.

 پيش آزمون، جنسيت، زلزله، کارگاه آموزشی، مانور.کليد واژه ها:

 )مطالعة موردي: مدارس راهنمايي مشهد(

mjsamiee@yahoo.com.................کارشناس ارشد رشته مدیریت سوانح طبیعی، مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور آب کاوان آبانگاه *
** عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

*** عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران

مقدمه
سوانح طبیعی، در اشکال و انواع مختلف خود، مردمان اغلب کشورهای جهان را تهدید می کند و این 
امري است كه در مورد کشور ما نیز که در معرض سوانح طبیعی مختلف به ویژه زلزله، سیل، زمین لغزش 
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و غیره قرار دارد، صادق است. سوانح طبیعی اغلب خسارات جانی و مالی گسترده ای به همراه مي آورند. 
تجارب تلخ بس��یاري، از جمله زلزله بم و س��یل گلستان گوش��زدکنندة این تهدید برای کشور ما هستند. 
عدم آگاهی عمومي مردم نسبت به سوانح طبیعی و نحوه مواجهة صحیح با آن ها، به ویژه در کشورهایی 
مثل کشور ما که از ضعف سازه ها و ساختارها رنج می برند، سبب می شود بر میزان خسارت های مالی و 
تلفات جانی پس از بروز این س��وانح افزوده شود. آموزش و ارتقای آگاهی های عمومي و آشنا ساختن 
اقشار مختلف با فرهنگ امداد، از جمله راهکارهای اساسی در کاهش تلفات و خسارات به شمار می رود 
و از همین روست که مسئوالن و مدیران حوزه سوانح طبیعی تعریف و اجرای طرح های آموزشی را در 

دستور کار خود دارند.
در آئین نامه هاي مهندس��ى كلیة كش��ورهاى جهان، س��اختمان هاى آموزش��ى جزء بناهاى با درجة 
اهمیت باال محس��وب مى شوند اما در كش��ور ما متأسفانه هنوز بس��یاري از مدارس از كمترین ضوابط 
و اس��تانداردهاي ایمني در برابر زلزله برخوردار نیس��تند و در برابر این سانحة طبیعی، بسیار آسیب پذیر 
می باشند )درویشی،1390(. این در حالي است كه قشر دانش آموز در حال تحصیل، روزانه30% الی %35 
از وقت خود را در مدرس��ه مي گذراند و لذا آموزش واکنش صحیح به آن ها در برابر س��وانحی همچون 
زلزله، می تواند در کاهش خس��ارات، نقش مهمی داش��ته باش��د. زمین لرزه اي كه زرند کرمان را در سوم 
اسفند 1384 لرزاند، جان 614 نفر را گرفت و به زیرساخت هاي عمومي و خصوصي شامل 170 مدرسه 
خس��ارت ش��دید وارد كرد. به همین ترتیب در زمین لرزة بم، س��اختمان 131 مدرسه شامل 820 كالس 
درس، به طور كامل از بین رفت. در زلزله اردیبهش��ت س��ال 1376 قائنات در روس��تاي اردكول، بیش از 
نیمي از دانش آموزان و معلمان دبستان، سر كالس هاي درس جان خود را از دست دادند )36 دانش آموز 
از مجموع 72 دانش آموز مدرس��ه(. براي نمونه از یك كالس 15 نفره، 14 نفر كش��ته شدند؛ خوشبختانه 
مدرس��ة راهنمایي آن كه 100 درصد تخریب ش��د، در آن زمان تعطیل بود )دستورالعمل كمیتة مدیریت 
سوانح مدرسه، 1386(. همچنین، از آن جا که نوجوانان واسطه مناسبي برای برقراري ارتباط میان مدرسه 
با والدین هستند و از طریق آن ها می توان پیام های آموزشی پیرامون ایمنی و بهداشت را به پدر و مادرها 
و به جامعه منتقل نمود، آموزش قشر نوجوان در مدارس بسیار با اهمیت است به طوري كه هزینه هایی که 
برای برگزاری این آموزش ها انجام می گیرد، در واقع سرمایه گذاری برای پیشگیری از تدوام آسیب پذیری 

هموطنان در مواقع بحران و سوانح بعدی است ) نیكوالل و تریپلیهورن1، 2003(. 

روش های آموزشی فرهنگ امداد و نجات برای نوجوانان
در کتاب های مهارت ها و روش های آموزش��ی، از الگوهای مختلفی برای آموزش بحث می شود. به 
طور کلی، الگوها براساس موضوعی که آموزش داده می شود و مخاطب آموزش نیز از منظر ویژگی های 
س��نی، طبقة اجتماعی، فرهنگ زیس��تی و غیره تعریف می ش��وند. امروزه با ترکیب ابزارها و رسانه های 
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مختلفی که می تواند در آموزش مورد اس��تفاده قرار گیرد، دامنة این الگوها گس��ترده شده است. در ادامه، 
به برخی از الگوهای اصلی و سرش��اخه ای آموزش��ی که خود دارای اجزائی هستند و در ترکیب با سایر 

روش ها می توانند به مدلی جدید تبدیل شوند، اشاره می شود )وینونا2 ،1992(:

1. الگوی متن محور؛          2. الگوی سخنرانی تعلیم دهنده؛
3. الگوی كار و بحث گروهی؛        4. الگوی پرسش و پاسخ؛

5. الگوی تدریس E5 )براساس ساخت گرایی(؛        6. الگوی تدریس مبتنی بر نظریة فراشناخت3؛
7. الگوی یادسپاری4؛          8. الگوی تدریس پیش سازمان دهنده5؛

9. الگوی تدریس بازی نقش یا ایفای نقش6؛           10. یادگیری از طریق همیاری7؛
11. الگوی تدریس كاوشگری؛                                                    12. الگوی بدیعه پردازی یا نوآفرینی.

روش های باال، عمدتًا یک الگوی تئوریک برای آموزش محس��وب می ش��ود. برای یافتن الگوها و 
روش های��ی که مي تواند در این پژوهش مد نظر باش��د، مروری بر تجارب ط��رح های آموزش و بهبود 
فرهنگ در حوزه سوانح طبیعی و فرهنگ امداد در داخل و خارج کشور، به ویژه برای قشر نوجوان بیان 
می ش��ود. یادآوری می كنیم که فراگیر بودن طرح )در مقابل طرح هایی که ویژة گروهی محدود هستند( از 
ویژگی های اساسی گردآوری ذیل بوده است. در ضمن بنا به پیشگامی و توسعه یافتگی دو کشور آمریکا و 
ژاپن در اجرای طرح های آموزش و بهبود فرهنگ، در حوزة سوانح طبیعی و فرهنگ امداد، تجارب این 

دو کشور بیشتر مورد توجه و تأکید است:
1. برگزاري مانور سراسري زلزله و ایمني در سطح مدارس در ایران )نهمین دورة این مانور آذرماه 

1390 در سراسر کشور برگزار گردید.( 
2. تدوین و تولید کتب آموزشی مصّور برای اقشار سنی خاص در قالب طرح ملی آمادگی خانواده 

در برابر سوانح و حوادث توسط سازمان امداد و نجات جمعیت هالل احمر ایران. 
3. برنامه های آموزشی حوزه سوانح طبیعی و فرهنگ امداد در ایاالت متحده آمریکا به صورت ملی 

و نیز فدرالی تعریف می شود.
الف. سازمان مدیریت اضطراری فدرال8 ایاالت متحده به منظور آموزش و بهبود فرهنگ در زمینه 
سوانح طبیعی، برنامه ها و دوره های آموزشی ویژه ای تحت عنوان »طرح ملی آموزش9« برای 
قش��رها و گروه های مختلف جامعه طراحی کرده اس��ت. این طرح با رویکردی سازمان یافته 
آموزش مدیریت بحران به مس��ئوالن و س��ایر افراد مرتبط را در سراسر کشور، برای مراحل 
قبل، حین و پس از بحران ارائه می کند. آموزش کودکان و نوجوانان در زمینة سوانح، از طریق 
صفحه ای ویژه در سایت سازمان مدیریت اضطراری فدرال صورت می گیرد. در این صفحه، 
موضوعات و مفاهیم مختلف آموزشی در زمینه سوانح طبیعی و غیرطبیعی و آمادگی در برابر 

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

انواعروشهايآموزشبهنوجواناندرزمينةفرهنگامدادوتعيينميزاناثربخشيآنها

71
ë شمارة47 

ë سال دوازدهم 
ë پاییز1392

70
 ë 47شمارة
 ë سال دوازدهم
ë 1392پاییز

این سوانح، به گونه ای جذاب در قالب های  بازی، داستان و غیره طراحی شده است. 
ب. برگزاری اردوهای آموزش��ی چند روزه ویژة ک��ودکان و نوجوانان در آمریکا: در این دوره ها 
که توس��ط طرح امنیت منطقة ش��هری دنور طراحی و اجرا مي ش��ود، مهارت هایی همچون 
کمک های اولیه برای دانش آموزان راهنمایی به عالوه کمک های اولیة روانی، جس��ت وجو و 
نجات اولیه و تریاژ به دانش آموزان مقطع دبیرستان آموزش داده شد. از آنجا که در مدارس، 
حداقل آموزش های آمادگی در برابر س��وانح ارائه می ش��ود، برگزاری اردوهای ویژة این امر 
مورد اس��تقبال زیاد دانش آموزان واقع مي گردد. در دوره های مذکور س��عی مي شود تا درکنار 
آموزش های گفته شده، مهارت هایی همچون ارتباطات، پرورش مهارت انتخاب های مناسب، 
اعتماد به نفس، قدرت تشخیص، قدرت اظهارنظر و ارزیابی نیز در دانش آموزان ارتقاء یابد. 
4. در ژاپن، در برنامه های آموزشی در نظر گرفته شده برای کودکان سعی شده تا به منظور انتقال بهتر 
مفاهیم به بچه ها، جنبه های تفریحی برنامه نیز حفظ ش��ود و کودکان به طور هم زمان هم آموزش 
ببینند و هم تفریح کنند. از جمله اقداماتی که تاکنون در کشور ژاپن، جهت ایجاد فرهنگ ایمنی و 

آموزش صورت گرفته است می توان به موارد ذیل اشاره نمود:
الف. آموزش همگاني و تخصصي: جداسازی اقشار مختلف و تعریف برنامه های ویژه براي هر 
قش��ر، مش��ابه برنامة طرح ملی آموزش در آمریکا، در این جا نیز به چشم می خورد. برنامه ای 
جامع که در آن اقش��ار مختلف دیده ش��ده اند و برای هر یک از آن ها در درازمدت طرح های 

آموزشی تعریف می شود. 
ب. انتش��ار دانش و آگاهي در زمینة س��وانح با گنجاندن متون علمي در كتب تحصيلي. در ژاپن 
طرح ه��ای آموزش��ی را صرف��ًا از روش های به اصطالح غیررس��می دنب��ال نمی کنند، بلکه 
آموزش های رس��می و در قالب کتاب های درس��ی نیز در این حوزه دنبال مي ش��ود و حتی 
از اهمیت بیش��تری نسبت به روش های غیررس��می برخوردار است. این موضوع در ایاالت 
متحده برعکس است. به نظر می رسد نظم و انضباط حاکم بر فرهنگ اجتماعی ژاپنی ها، آن ها 
را به این س��و کش��انده که این آموزش ها را در قالب آموزش رس��می در دوره های آموزشی 

تعریف شدة نظام آموزش عمومی، دنبال کنند.  
ج. ایجاد موزه هاي آموزش��ي سوانح طبیعی: در کنار متون رس��می که دانش آموزان و نوجوانان 
ژاپنی می خوانند، در ش��هرهای مختلف ژاپن که از آن جمله می توان به ش��هر کوبه اش��اره 
کرد، موزه هایی پیش��رفته برای آموزش های ویژه در حوزة سوانح طبیعی به ویژه زلزله تدارک 
دیده ش��ده است. توضیح اینكه شهر كوبه یكي از س��همگین ترین زلزله ها را در ژاپن به خود 

دیده است.
د. برپایي نمایشگاه ها و سمینارهاي تخصصي 
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ه� .انجام تمرین ها و مانورهاي دوره اي خاص ویژة ساكنان یا كاركنان مکان های مختلف
و. استفاده از رسانه ها اعم از مکتوب و تصویری 

ز. استفاده از امکانات مراکز آتش نشانی: مراکز آموزش آتش نشانی در ژاپن توسعة بسیار زیادی 
یافته اند كه تعدادی از آن ها اس��تانی بوده و از آن ها جهت آموزش عمومی مردم بهره برداری 
می ش��ود. در ژاپن، افراد داوطلب، تحت پوش��ش آموزش��ی س��ازمان های آتش نشانی قرار 

می گیرند و آمادگی بیشتری برای مهار بحران دارند.
5. اس��تفاده از برنامه های ویدئوی��ی به منظور آموزش و آمادگی در مقاب��ل زمین لغزش در تایلند: 
برنامه های ویدئویی به دلیل س��هولت دسترس��ی عموم و همچنین قابل استفاده و قابل درک بودن 
برای افراد زیادی با س��طح تحصیالت مختلف و با هدف اطالع رسانی ایجاد انگیزه در مخاطب 

بوده است.
6. استفاده از بسته عکس تاشو و بازی شبيه سازی سوانح طبيعی با هدف انتقال اطالعات و ایجاد 
نشاط یادگیری در قشر دانش آموزان راهنمایی و دبیرستان در اندونزی. نوجوانان اندونزیایی عالقة 
کمی به مطالعه کتاب دارند و آموزش هایی را که به صورت کمیک، رنگارنگ و دارای تصویر زیاد 
باشد ترجیح می دهند. همچنین از آموزش هایی که به صورت گروهی و مشارکتی انجام می شود به 

علت ایجاد نشاط، بیشتر استقبال می کنند.

روش پژوهش
برای تعریف یک طرح آموزشی در حوزة سوانح طبیعی و فرهنگ امداد نیاز است 4 فاکتور کلی ذیل 

مشخص گردد )صفاری و همکاران، 1388(:
1. مخاطبان طرح 

2. محتوا و محورهای موردنظر 
3. روش و الگوی آموزش )نظام های طرح(

4. رسانه و طریق انتقال پیام
عدم توجه کافی به تعیین علمی و اصولی هر یک از 4 عامل فوق می تواند از اثربخشی و کارایی طرح 
بكاه��د؛ حتی عدم توجه به برخی ظرایف، می تواند نتیجة منف��ی و عکس به بار بیاورد. از آنجا که تا به 
حال در حوزة سوانح طبیعی و فرهنگ امداد، طرح های عام و فراگیر و در عین حال نظام مند و مستمری 
تعریف نش��ده یا مقطعی و مرحله ای پیش رفته اس��ت؛ از این رو در آغاز مسیر ضروری است از منظر هر 
یک از 4 عامل، اولویت بندی صورت بگیرد و سپس براساس این اولویت ها، طرح ها اجرایی شوند. این 
مهم را می توان در قالب یک برنامه ریزی راهبردي در این حوزه تعریف و دنبال نمود تا هر یک از اقشار، 
متناسب با وضعیت و جایگاه خود، محتوای الزم را از بهینه ترین روش مربوط به خود از اثربخش ترین 
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کانال و رسانه، دریافت نموده و آمادگی الزم در آن ها برای مواجهه و واکنش صحیح به هنگام بروز سانحه 
و اقدامات قبل و بعد از آن، از جمله فرهنگ امداد و نجات، ایجاد و نهادینه شود )علیخانی، 1381(.

قش��ر نوجوان، یکی از اولویت دارترین اقشار برای آموزش در حوزة سوانح طبیعی و فرهنگ است 
)محور نخست: مخاطبان طرح(. از سوی دیگر استفاده از شبکة اجتماعی آموزشی گسترده آموزش و پرورش 
به عنوان شبکه ای فراگیر که تقریبًا با همة نوجوانان کشور درگیر بوده و ثانیًا در همة مناطق کشور حضور 
دارد، مي تواند یکی از مناسب ترین کانال های ارتباطی با نوجوانان باشد )اسکویی و پورخیری، 1390(. 
البته این به معنای نفی یا مغفول ماندن سایر ابزارها و رسانه ای ارتباطی به ویژه برنامه های صدا و سیما، 
سایت ها و وبالگ های مرتبط، بازی های رایانه ای و غیره نیست بلکه هر یک از این رسانه ها و کانال های 
ارتباطی در کنار یکدیگر و مکمل یکدیگر می توانند نقش آموزش و ارتقاء فرهنگ را تحقق بخشند. در 
این میان، شبکة گسترده و فراگیر آموزش وپرورش جایگاهی ویژه و منحصر به فرد دارد )محور چهارم: 

رسانه و طریق انتقال پیام(.

نمونه و نمونه گيری
در پژوهش حاضر قشر نوجوان جامعة ایران را به عنوان جامعة آماری در نظر گرفته ایم. تعریف قاطع 
و مشخص مرزهای سنی نوجوانی به دالیل متعددی از جمله درهم تنیدگی مرزهای نوجوانی با فرهنگ 
پویای جوامع مختلف و حتی مناطق مختلف در یک جامعه، کاهش سن بلوغ در جوامع جدید و غیره، 
دشوار و حتی ناممکن است )هنری پاول و همکاران، 1368(. براساس روان شناسی رشد، می توان مرزهای 
فازی نوجوانی را حدود س��نین 10 و 19 س��ال مشخص کرد )وندرزندن، 1377(. مطابق آمار منتشرشدة 
سرشماری نفوس و جمعیت در سال 1390، بنا به تعریف فوق، آمار جمعیت نوجوانان کشور به تفکیک 
جنس��یت مطابق جدول 1 می باش��د. در مجموع، جامعة نوجوان کش��ور ما 69 / 17% کل جمعیت کشور 

را به خود اختصاص داده است.

جدول1.جمعيتنوجوانانکشوربهتفکيکجنسيت

تعداددرصد

51/357077386پسر

48/656705136دختر

10013782522مجموع
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نمونة پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از میان افراد جامعة پژوهش 
انتخاب ش��ده است. در روش نمونه گیری خوش��ه ای، جامعة آماری در چند مرحله به اجزاي کوچک و 
کوچک تر تقسیم شده و از میان آن ها چند واحد محدود برای نمونه گیری انتخاب می شوند )نبوی، 1366(. 
نمونه گیری خوشه ای نوعی نمونه برداری تصادفی ساده است که هر واحد آن را یک دسته یا یک خوشه از 
افراد تشکیل می دهند. این روش نمونه گیری هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که جامعة مورد پژوهش 
از دس��ته های جداگانه ای تشکیل شده و عناصر جامعه در این دسته ها توزیع شده باشند. در این حالت 
چنانچه به دس��ت آوردن چارچوبی که نام همة عناصر جامعه را در برداش��ته باشد سنگین بوده یا هزینة 
گردآوری مشاهده ها یا داده های پژوهش زیاد باشد، می توان از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده کرد و 
در این صورت، این روش، از نمونه گیری به روش ساده یا طبقه ای به مراتب آسان تر و ارزان تر خواهد 

بود )هومن، 1373 و رفیع پور، 1360(.
از آنجا که ، در تعریف طرح های آموزش و بهبود فرهنگ در حوزة س��وانح طبیعی و فرهنگ امداد 
در ای��ن پژوه��ش، کانال ارتباطی با دانش آموز از طریق مدرس��ه و نظام آموزش وپرورش تعریف ش��ده 
است و مقرر است تا در ساعات آموزش مرسوم، آموزش های این پژوهش به آن ها داده شود؛ از این رو 
دانش آموزان مقطع راهنمایی کش��ور به عنوان مخاطبان طرح تعریف ش��ده اند. ویژگی بارز این دوره، که 
در انتخاب آن ها به عنوان جامعة مخاطبان این پژوهش مدنظر بود، آن اس��ت که از س��ویی، دانش آموزان 
به حدی از بلوغ ذهنی رس��یده اند كه قدرت تجس��م مفاهیم ذهنی و درک کلیات را دارند، و لذا صحبت 
از س��وانح طبیعی برای آن ها مفهوم تر اس��ت. همچنین از س��وی دیگر، هنوز همانند دانش آموزان دوره 
دبیرس��تان، با کنکور و بحث های مربوط به آن که محدودیتی جدی در راه تعریف و توس��عة طرح های 

آموزش غیررسمی و فوق برنامه است درگیر نشده اند. 
در ای��ن پژوهش، متغیر مورد بررس��ی، میزان آگاه��ی نوجوانان قبل و بعد از چه��ار روش آموزش 
فرهنگ امداد در سوانح طبیعی بود. از آنجا که انتظار می رود با توجه به سطح فرهنگ و سطح اقتصادی 
مختلف مردم در نواحی 7 گانة آموزش وپرورش مشهد، آموزش تأثیر یکسانی نداشته باشد، از نمونه گیری 
خوشه ای دو مرحله ای استفاده شد. در این روش، ابتدا از میان 7 خوشه، یک خوشه )ناحیة 3 شهر مشهد( 
که از لحاظ س��طح فرهنگ، متوس��ط می باشد، انتخاب گردید )دلیل عدم انتخاب تصادفی خوشه، فرض 

عدم تأثیر مساوی آموزش بود(.
ب��رای تعیین حجم نمونة مورد نیاز، نس��بت افرادی ک��ه در این زمینه آگاهی دارن��د برابر p در نظر 
می گیری��م. جهت تعیین حجم نمونة این طرح از نرم اف��زار آماری SPSS و از فرمول تعیین حجم نمونه 

برای برآورد نسبت استفاده شد:
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که در آن p نسبت مورد بررسی )نسبت دانش آموزانی که از مسائل مربوط به حوزة سوانح طبیعی و 
 ،B ،سطح معنی داری،  عدد متناظر با جدول توزیع نرمال استاندارد α ،)فرهنگ امداد آگاهی دارند
کران خطا )اختالف میان نس��بت واقعی و نس��بت برآورد شده(، N حجم جامعه )تعداد کل افراد جامعه 

مورد بررسی( است.
چ��ون در رابط��ه ب��ا می��زان آگاه��ی دانش آم��وزان دورة راهنمای��ی ش��هر مش��هد از مس��ائل 
ح��وزة س��وانح طبیع��ی و فرهن��گ ام��داد، اطالعی در دس��ت نیس��ت و پی��ش از این نیز پژوهش��ی 
 در ای��ن رابط��ه انج��ام نگرفت��ه اس��ت، ل��ذا بن��ا ب��ه معم��ول روش های آم��اری، ای��ن نس��بت برابر 
p =0/5 در نظر گرفته شده است. الزم به ذکر است که با استفاده از این مقدار، حداکثر حجم نمونة مورد 

نیاز برآورد می شود. 
 B =0 /1 و کران خط��ا برابر α =0/05 ب��ا توج��ه به ش��رایط و امکانات موج��ود، در این پژوه��ش
درنظرگرفته ش��د. بر این اس��اس و ب��ا توجه به تعداد کل دانش آموزان دورة راهنمایی ش��هر مش��هد در 
س��ال تحصیلی 90 �91 )حدود 151926 نفر به نس��بت تقریبًا 50% �50% پس��ر و دختر(، حجم نمونه 
مورد نیاز برابر با 196 نفر محاس��به ش��د. با توجه به احتمال بروز برخی خطاها در جمع آوری داده ها، یا 
غیبت دانش آموزان در فاصلة زمانی بین برگزاری پیش آزمون و پس آزمون، و نیز ترجیح بر برابر بودن تعداد 

دانش آموزان در هر یک از چهار روش آموزشی، تعداد فوق به 240 نفر گرد شد.
پس از تعیین حجم نمونه، این تعداد به طور متساوی به چهار نوع روش آموزشی تخصیص داده شد. 
برای هر روش آموزش��ی، 60 دانش آموز ) 30 دانش آموز دختر و 30 دانش آموز پسر( انتخاب شد. برای 
س��نجش میزان تغییر در آگاهی دانش آموزان، یک پرسش نامه پیش از اجرای روش های آموزشی )پیش 
آزمون( و یک پرسش نامه نیز پس از اجرای روش های آموزشی )پس آزمون(، در اختیار دانش آموزان قرار 

گرفت. سؤاالت پیش آزمون و پس آزمون با یکدیگر کاماًل یکسان بودند.

روش ها و محتوای آموزشی فرهنگ امداد
در پژوهش حاضر مجموعًا چهار روش آموزشی موردنظر بود و هر روش برای یک گروه در مدرسة 

دخترانه و یک گروه در مدرسة پسرانه اجرا گردید. این چهار روش عبارتند از:
1. آموزش از طریق ارائة یک کتابچه آموزشی به دانش آموزان؛

2. آموزش از طریق برگزاری یک کارگاه 1/5 ساعته با ارائة کتابچة آموزشی؛
3. آموزش از طریق برگزاری مانور آموزشی همراه با توضیحات قبل از وقوع سانحة فرضی؛

4.آموزش از طریق برگزاری مانور آموزشی همراه با توضیحات قبل از وقوع سانحة فرضی به همراه 
توزیع کتابچة آموزشی بین دانش آموزان.
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در هر چهار روش، موارد ذیل به صورت مکتوب، شفاهی و یا عملی به دانش آموزان آموزش داده شد:
 منشاء برخی از سوانح طبیعی )زلزله و سیل(

 پیش بینی ناپذیربودن وقوع زلزله به صورت کامل و برای سیل به صورت نسبی
 مثال هایی از وقوع این سوانح در کشورمان

ضرورت آموختن راهکارهای مواجهة مناس��ب با هدف کاهش احتمال وقوع یا کاهش خس��ارت  
فعالیت هایی که قبل از وقوع سانحه باید انجام دهیم:

 شناسایی مناطق امن و ناامن به هنگام وقوع زلزله و سیل
 نحوة آماده کردن کیف کمک های اولیه و اهمیت آن 

 کپسول آتش نشانی و نحوة استفادة از آن
 اشاره به کمک های اولیه و اهمیت آن

 نحوة ذخیرة مواد غذایی و آماده سازی ساک امداد 
 لزوم انتقال آموخته ها به دیگران 

فعالیت هایی که حین وقوع سانحه باید انجام دهیم:
 نحوه پناه گرفتن در مناطق امن معرفی  ش��ده، با تأکید بر لزوم حفظ آرامش و پرهیز از حرکات 

شتابزده به عنوان مهم ترین اصل به هنگام وقوع سانحه 
 خارج نشدن از محل امن خود تا پایان سانحه تحت هیچ شرایطی

فعالیت هایی که پس از وقوع حادثه باید انجام دهیم:
 توضیح حالت سردرگمی و عدم تعادل روانی و احتمااًل جراحات جسمی خود و اطرافیان پس 

از سانحه و اهمیت عملکرد صحیح در ساعات اولیة بعد از وقوع سانحه
 نزدیک نشدن به مناطق تخریب شده به دلیل مخاطرات ناشی از آن 

 تالش برای حفظ آرامش خود و دیگران و هم دردی و همدلی با هم نوعان آسیب دیده 
 تالش برای یاری رساندن به آسیب دیدگان

 اعتماد، یاری رساندن و عمل به تذکرات و پیشنهادهاي امدادرسانان

طراحی پرسش نامه 
برای تنظیم پرس��ش نامه، اهداف آموزش��ی موردنظردر پژوهش، لیست برداری و براساس هر یک از 
اهداف، سؤال یا سؤاالتی تنظیم شد. بخشي از سؤاالت آزمون براساس طیف 5 گزینه ای مقیاس لیکرت 
اس��ت. طیف لیکرت به دلیل س��هولت در به کارگیری تعداد متنوع و متعددی از پرسش ها و امکان انجام 
تحلیل مناس��ب آماری بر روی داده های به دس��ت آمده انتخاب ش��د. از آنجا که نیاز بود افزایش آگاهی 
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دانش آموزان در موارد دیگری نیز سنجیده شود، لذا تعدادی سؤال به صورت باز و برخی دیگر به صورت 
بسته چندگزینه ای طرح و تنظیم گردید. هر یک از سؤاالت، پاسخ صحیحی داشتند که در صورت انتخاب 
آن گزینه توس��ط دانش آموز، امتیاز 1 به آن داده ش��د. همچنین برخی از پاسخ ها، گرچه بر پاسخ صحیح 

منطبق نبود، اما کاماًل غلط هم نبود که امتیاز 0/5 برای انتخاب آن گزینه در نظر گرفته شد.
یادآوري می ش��ود که گرچه طراحی س��ؤاالت باز، کار نمره دهی به پاس��خ های آزمون ها را کند و تا 
حدودی دش��وار نمود، لکن به جهت امکان س��نجش مناسب تر نسبت به سؤاالتی که در مقیاس لیکرت 
تعریف شده بود و نیز سؤاالتی که به صورت بستة چندگزینه ای طراحی شده بود؛ ترجیح داده شد در این 

پژوهش مورد استفاده قرار گیرد.

بررسی روایی و پایایی آزمون
برای تعیین روایی آزمون، سؤاالت مرتبط با هر هدف در اختیار تعدادی از کارشناسان قرار گرفت تا 
از نظر میزان ارتباط هر سؤال با هدف مربوطه، نظر خود را با اختصاص نمره ای بین 1 و 5 به آن سؤال، 
اعالم نمایند. همچنین این کارشناس��ان قادر بودند تا سؤاالتی را به پرسش نامه اضافه نمایند. در نهایت، 
مرتبط ترین س��ؤاالت انتخاب ش��د و روایی آزمون از لحاظ محتوایی، مورد اجماع قرار گرفت. ضریب 

پایایی با استفاده از آلفای کرنباخ10 0/74 محاسبه شد.

یافته ها
مجموع نمرة کل سؤاالت پرسش نامه 14 نمره بود. تفاوت نمرة پیش آزمون و پس آزمون دانش آموزان، 
به عنوان میزان افزایش آگاهی آن ها در نظر گرفته شد. میانگین نمرات دانش آموزان در پیش آزمون، 8/62  
و میانگی��ن نمرات پس آزمون 9/91 بود. بنابراین، هر چهار روش آموزش��ی باعث افزایش میزان آگاهی 
دانش آموزان در زمینة فرهنگ امداد و نجات شد )شکل 1(. همان طور که در شکل 1 مشاهده می شود، در 
میان چهار روش آموزشی، بیشترین افزایش میزان آگاهی مربوط به روش دوم )کارگاه آموزشی + کتابچه( 
به میزان 1/82 نمره و پس از آن روش چهارم )مانور آموزشی + کتابچه( به میزان 1/53 نمره بود. روش 
اول )کتابچة آموزشی( با متوسط افزایش میزان آگاهی به میزان 0/40 نمره، کمترین افزایش میزان آگاهی را 
به خود اختصاص داد. این آمار بیانگر آن است که مؤثرترین شیوة آموزشی به منظور افزایش میزان آگاهی 
دانش آموزان، روش دوم )آموزش از طریق برگزاری کارگاه به همراه ارائة کتابچة آموزش��ی( بوده است. 
پس از این روش، روش چهارم )آموزش از طریق برگزاری مانور آموزش��ی همراه با توضیحات قبل از 
وقوع سانحة فرضی به همراه توزیع کتابچة آموزشی به دانش آموزان(، و پس از آن روش سوم )آموزش 
از طریق برگزاری مانور آموزشی همراه با توضیحات قبل از وقوع سانحة فرضی( از لحاظ تأثیر به منظور 

افزایش میزان آگاهی دانش آموزان قرار دارند.
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روش اول: آم��وزش از طریق ارائة یک کتابچة 
آموزشی به دانش آموزان/ روش دوم: آموزش از 
طریق برگزاری یک کارگاه 1/5س��اعته به همراه 
ارائ��ة کتابچة آموزش��ی/ روش س��وم: آموزش 
از طری��ق برگ��زاری مانور آموزش��ی هم��راه با 
توضیحات قبل از وقوع س��انحة فرضی/ روش 
چهارم: آموزش از طریق برگزاری مانور آموزشی 
همراه با توضیحات قبل از وقوع سانحة فرضی 
به همراه توزیع کتابچة آموزشی به دانش آموزان.

تأثير روش های آموزشی بر افزایش آگاهی دانش آموزان به تفكيک جنسيت
باالترین نمرة پیش آزمون، مربوط به گروه تحت آموزش به روش اول در مدرس��ه پس��رانه، به میزان 
9/87 )از 14 نمره( و پایین ترین نمرة پیش آزمون مربوط به گروه تحت آموزش به روش دوم در مدرسة 
دخترانه بود )شکل 2 و جدول 2(. باالترین نمره پس آزمون در گروه های آموزشی مربوط به گروه تحت 
آموزش به روش دوم در مدرس��ه پس��رانه به میزان 11/03 و پایین ترین نمره در پس آزمون، مربوط به 
گروه تحت آموزش به روش اول در مدرس��ه دخترانه به میزان 8/04 به دس��ت آمد )شکل 2 و جدول 2(. 

ميانگين نمرات تعدادجنسيتروش آموزشي
پيش آزمون

ميانگين نمرات 
پس آزمون

ميانگين افزايش 
ميزان آگاهي

كتابچة آموزشي
308/028/040/02دختر
309/8710/640/77پسر

608/9459/340/4مجموع

كارگاه آموزشي + كتابچه
307/358/981/63دختر
309/0311/032پسر

608/1910/011/82مجموع

مانور آموزشي

308/3910/091/7دختر
308/249/421/18پسر

608/3159/7551/44مجموع

مانور آموزشي + كتابچه

309/2910/891/6دختر
308/7310/191/46پسر

609/0110/541/53مجموع

آگاهیدانشآموزانبه افزایشميزان وميانگين ميانگيننمراتپيشآزمونوپسآزمون جدول2.
تفکيکجنسيت

میانگین افزایش میزان آگاهی در هر یک از 4 روش شكل 1     
آموزشی مستقل از جنسیت

هی
آگا

ان 
ميز

ش 
زای

اف
روش اول

2
1/8
1/6
1/4
1/2

1
0/8
0/6
0/4
0/2

0
روش دوم روش سوم روش چهارم
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بیشترین افزایش میزان آگاهی مربوط به گروه تحت آموزش به روش دوم در مدرسه پسرانه، به میزان 2 
نمره و کمترین میزان مربوط به گروه تحت آموزش به روش اول در مدرسه دخترانه، به میزان 0/02 نمره 
بود )شکل 2 و جدول 2(. نتایج نشان داد که افزایش میزان آگاهی در کلیه گروه های آموزشی مثبت بوده 
است. در نتیجه آموزش به شیوه های مختلف توانسته است آگاهی دانش آموزان دختر و پسر را در رابطه 

با فرهنگ امداد در سوانح طبیعی )با تأکید بر زلزله( افزایش دهد. 

روش اول: آم��وزش از طریق ارائه 
یک کتابچة آموزشی به دانش آموزان/ 
طری��ق  از  آم��وزش  دوم:  روش 
برگزاری یک کارگاه 1/5 س��اعته به 
همراه ارائه کتابچه آموزشی/ روش 
س��وم: آموزش از طری��ق برگزاری 
مانور آموزشی همراه با توضیحات 
قبل از وقوع س��انحه فرضی/ روش 
چهارم: آم��وزش از طریق برگزاری 
مانور آموزشی همراه با توضیحات 
قب��ل از وق��وع س��انحه فرضی به 
هم��راه توزیع کتابچه آموزش��ی به 

دانش آموزان.

همان طور که در جدول 3 مشاهده می شود، آموزش باعث افزایش معنا دار میزان آگاهی دانش آموزان 
ش��ده اس��ت، اما واریانس بین دو جنس معنا دار نیس��ت؛ بدین معنا که تفاوت تغییرات میزان آگاهی در 
دختران و پس��ران معنا دار نبوده اس��ت. همچنین، نتایج تحلیل واریانس نش��ان داد که اثر متقابل روش 
آموزش و جنسیت نیز معنادار نیست )جدول 3( و هر روش آموزشی اثر متفاوتی بر جنسیت دختر و یا 

پسر نداشته است.

SSdfmsF.Sigمنابع پراكندگي

0/68410/6840/2190/64جنسيت

61/30320/436/5410/00روش

12/1934/0641/3010/27جنسيت  *  روش

637/32043/124خطا

1080212مجموع

جدول3.تحليلواریانسميزانآگاهيدانشآموزانبهتفکيکروشآموزشوجنسيتواثرمتقابلآنها

افزایش میزان آگاهی در 4 گروه آموزشی به تفکیک جنسیتشكل 2     

روش
 چهارم
پسرانه

روش
 سوم
پسرانه

روش
 دوم

پسرانه

روش
 اول

پسرانه

روش
 چهارم
دخترانه

روش
 سوم

دخترانه

روش
 دوم

دخترانه

روش
 اول

دخترانه

هی
آگا

ان 
ميز

ش 
زای

اف

2/5

2

1/5

1

0/5

0
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در گام بعد، تحلیل واریانس میزان آگاهی دانش آموزان به تفکیک روش آموزش و جنسیت انجام گردید.
همان طور که در جدول 4 مشاهده می شود، آزمون دانکن نشان داد که روش نخست آموزش )آموزش 
از طریق ارائة یک کتابچة آموزش��ی به دانش آموزان( با س��ه روش دیگر تفاوتي معنادار دارد و تأثیر این 
روش بر افزایش میزان آگاهی دانش آموزان کمتر است. این در حالی است که سه روش دیگر )آموزش 
از طری��ق برگ��زاری کارگاه + کتابچة آموزش��ی، آموزش از طریق برگزاری مانور آموزش��ی و آموزش از 
طریق برگزاری مانور + کتابچه آموزشی( از لحاظ تأثیرگذاری بر افزایش میزان آگاهی، با یکدیگر تفاوت 

معناداري ندارند )جدول 4(.

تعدادروش آموزش
زيرمجموعة معنادار )براساس آلفا = 0/05(

BA

600/395روش اول

601/815روش دوم

601/44روش سوم

601/53روش چهارم

جدول4.دستهبنديروشهايآموزشيبهلحاظتأثيربرميزانآگاهيدانشآموزان

نتيجه گيری
نتایج این پژوهش نشان داد که مؤثرترین شیوة آموزشی در زمینة فرهنگ امداد و مواجهة 
صحیح با سوانح طبیعی، روش دوم )آموزش از طریق برگزاری کارگاه به همراه ارائة کتابچة 
آموزش��ی( می باش��د. پس از ای��ن روش، روش چهارم )آموزش از طری��ق برگزاری مانور 
آموزش��ی همراه با توضیحات قبل از وقوع سانحة فرضی به همراه توزیع کتابچة آموزشی 
به دانش آموزان(، و پس از آن روش سوم )آموزش از طریق برگزاری مانور آموزشی همراه 
ب��ا توضیحات قبل از وقوع س��انحة فرضی( از لحاظ تأثیر به منظ��ور افزایش میزان آگاهی 

دانش آموزان قرار داشت.
به نظر می رس��د عادت معمول دانش آموزان ایرانی ك��ه همان آموزش از طریق تدریس 
توس��ط یک نفر به همراه یک متن، موجب ش��ده است تا این شیوه بیشترین تأثیر را داشته 
باشد. این در حالی است که عدم وجود فعالیت عملی در اغلب دروس موجب می شود تا 
فضای برگزاری مانور برای دانش آموزان، تا حدودی غریب بوده و جدی گرفته نشود و طبعًا 
بار آموزشی آن کمتر شود )پژوهشگر، عدم جدی گرفتن مانور در مدارس را در سیزدهمین 
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مانور سراسری زلزله و ایمنی که در هشتم آذر ماه 1390 برگزار گردید، از نزدیک در چندین 
مدرس��ه مشاهده نمود(. از سوی دیگر، به نظر می رس��د دانش آموزان در صورتی که مطالعه 
کتابچه، با توضیح شفاهی )کارگاه( و یا با فعالیت عملی )مانور( همراه نباشد، رغبتی به مطالعة 
آن ندارند و اغلب دانش آموزان  به یک توّرق سریع و سطحی كتابچه بسنده می کنند. در این 
پژوهش، زمانی که پس از توضیح شفاهی همراه با یک فعالیت عملی، کتابچه ای در اختیار 
آن ها قرار گرفت، با رغبت و احساس ضرورت بیشتری به سراغ آن رفتند و به نحوی ارائة 
 کتابچ��ه موجب تکمیل و ماندگاری اطالعات در ذهن مخاطبان و افزایش آگاهی های آن ها

 شد.
در تکمیل نتیجة این پژوهش می توان به نتایج حاصل از چند پژوهش دیگر نیز اشاره 
کرد. مطالعه ای که توسط ثقفی نیا و همکاران )1388( انجام شد، نشان مي دهد که جزوه های 
آموزش��ی س��بب افزایش آگاهی کلی افراد در رابطه با زلزله، سیل، آتش سوزی، یخبندان و 
غیره مي گردد. کالو )2007( پروژه ای را تحت عنوان بررس��ی برنامه های واکنش��ی سونامی 
در هندوستان اجرا کرد. نتایج تحقیقات او نشان داد که ارائة کیت های اورژانس، پوسترهای 
آگاه کنن��ده و کتابچه های آموزش��ی مي توان��د در ارتقای آگاهی و آمادگی افراد مؤثر باش��د. 
پژوهشی دیگر که توس��ط ملک محمدی )2006( به صورت شبه تجربی اجرا شده حاکی از 
این است که باید از طریق برگزاری دوره های آموزشی، تهیة کتاب های آموزشی، صداوسیما، 
پخش فیلم های آموزشی، برگزاری مانورهای چگونگی مقابله با زلزله، سیل و آتش سوزی 
روش های امداد و کمک های اولیه را آموزش داد. نتایج پژوهش ها در بنگالدش نیز نش��ان 
داده که آموزش های داوطلبانه و ارزشیابی، آگاهی افراد از طریق پوستر، تابلوهای تبلیغاتی، 
تابلوهای اعالنات، خبرنامه، شبیه سازی و کارگاه های همفکری، باعث افزایش آگاهی افراد و 

به دنبال آن کاهش خطرات ناشی از سوانح مي شود.
در نهایت با یافته های این پژوهش و بهره گیری از تجارب اخذ شده از مطالعات مشابه 
می ت��وان چنین نتیجه  گرفت ک��ه از آنجا که میزان تأثیر روش دوم، س��وم و چهارم پژوهش 
حاضر اختالف معناداری با یکدیگر نداشتند و همچنین، برای اجرای آموزش از طریق مانور، 
امکانات بیش��تری موردنیاز است و اجرای مانور به کادر متخصص نیاز دارد، مي توان نتیجه 
گرفت که روش دوم مناسب ترین روش برای اجرای آموزش و بهبود و ارتقاء فرهنگ امداد 
در میان نوجوانان باشد. همچنین از آنجا که مشاهده می شود که اختالف تأثیر آموزش در دو 
گروه پسران و دختران، معنادار نیست، لذا در اجرای طرح های آموزشی جهت آمادگی برای 
 مقابله با س��وانح طبیعی، نیازی به اجرای روش های متفاوتی برای آموزش دختران و پسران 

نمی باشد.
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