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چکیده
با هدف بررسی نقش اجراي مانور سراسري زلزله و ایمنی در ارتقاء فرهنگ ایمنی در بین دانش آموزان صورت گرفته و مدارس این مقاله

براي بر بررسی مطالعات انجام شده قبلی، پرسشنامه هایی طی این تحقیق عالوه . انتخاب گردیده استآماري جهت پژوهش تهران به عنوان جامعه 
مدرسه که به صورت تصادفی انتخاب شده180ازالزمجمع آوري داده ها با استفاده از اطالعات دانش آموزان و مربیان طراحی گردیده و اطالعات 

توسطه، مدارس منتخب به نحوي بوده که تمامی مناطق تهران را پوشش داده و انواع مدارس ابتدایی، راهنمایی و مپراکندگی. بودند، تکمیل شد
درصد از مدارس تهران مانور را 86که ل اطالعات بدست آمده مشخص گردید با تحلی. ، دخترانه و پسرانه را شامل گردیده استغیردولتیدولتی و 
ایی بیش از و مقاطع ابتدایی و راهنمغیردولتیدرصد از مدیران بر مفید بودن مانور تاکید دارند؛ مدارس دولتی بیش از مدارس 90کنند؛ اجرا می

مجموعه . آورنداز مانور بدست میآمادگی در برابر زلزلهخره بیشتر دانش آموزان اطالعات خود را در مورد کنند؛ و باالدبیرستانها مانور را اجرا می
. هی طوالنی در پیش است، راآمادگی در برابر زلزلهدهد که همچنان تا رسیدن به سطح قابل قبول از فرهنگ عمومی در زمینه این نتایج نشان می

مناسب اطالع رسانی، نه تنها دانش آموزان را با اقدامات مناسب در هنگام زلزله آشنا گذاري و یافتن روش هايبا سرمایهدین منظور الزم استب
. ارتقاء بخشیددر برابر زلزله را در بین دانش آموزانساخت بلکه با تکرار آموزشها، سطح ایمنی 

مقدمه
صدمات این لرزه خیزي هر ساله تلفات و. باشدهاي متعدد میخیز دنیا همواره شاهد وقوع زلزلهما به عنوان یکی از کشورهاي زلزلهکشور 

بخش دیگر ریت و سیاستگذاري صحیح و ساز مناسب، عدم مدیوبخشی از این صدمات ناشی از عدم ساخت. وارد می شودزیادي بر اقتصاد جامعه 
. قبل، هنگام و بعد از زلزله استن اطالعات کافی در مورد رفتار مناسب در سه زمانبه علت نداشت

ها و اقدامات مناسب در سه مرحله مذکور اصالح رفتار مردم براي چگونگی رفتار صحیح قبل، هنگام و بعد از زلزله نیازمند آموزش روش
گردد که عمالً به اقشار خاصی از مردم و صحیح و اصولی ساختمان ها برمیبخش اساسی اقدامات الزم براي قبل از زلزله به ساخت. باشدمی

اما آنچه که . گرددوساز سهیم هستند از جمله مسئولین شهرداري ها، مهندسین طراح و ناظر و پیمانکاران محدود میمسئولینی که در امور ساخت
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اي، تهیه وسایل الزم و چگونگی عمل هنگام و بعد از سازي غیرسازهتر به مقاومالزم است به عموم مردم در ارتباط با زلزله آموزش داده شود بیش
. گرددزلزله برمی
خیز دنیا، مانور زلزله همواره به عنوان یکی از روشهاي بسیار موثر در آموزش چگونگی رفتار هنگام زلزله مد نظر قرار رکشورهاي لرزهد

تمرین آموخته هاي نظري در موقعیت هاي فرضی براي کسب تجربه و باال بردن "این مانور همانند سایر مانورها . گرفته است
گردد افراد در هنگام قرارگیري در موقعیت هاي واقعی انجام مکرر مانور در فواصل زمانی منظم موجب می. شودمحسوب می"مهارت هاي الزم 

در ایران نیز طی دو دهه گذشته از این روش به صورت وسیع استفاده . ر بمانندبهتر و دقیقتر عمل نمایند و از اشتباهات احتمالی تا حد زیادي دو
مانور اجرا شده تاکنون مانور زلزله و ایمنی است که به صورت منظم در هشتم آذر هر سال مهمترین. )1388مهدوي فر و همکاران، (استگردیده 

. گرددشناسی و مهندسی زلزله در کلیه مدارس کشور اجرا میالمللی زلزلهپژوهشگاه بینها و سازمانهاي مختلف و با محوریت با همکاري وزارتخانه
. تاکید مانور زلزله و ایمنی بر آموزش دو اصل مهم یعنی پناهگیري و خروج صحیح است

. ن مربیان آنها انجام گرفته استمانور در ارتقاء فرهنگ ایمنی در بین دانش آموزان و به تبع آن در بیحاضر به منظور ارزیابی تاثیر پژوهش

اریخچه برگزاري مانور و اهداف آنت
با هدف دستیابی 1369هاي همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از بدو تأسیس پژوهشگاه در سال گروه آموزش

این گروه طی . آموزان فعالیت هاي آموزشی خود را آغاز  نموده استویژه دانش اي ایمن، از طریق ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم و بهبه جامعه
وشهاي سالهاي متمادي با استفاده از روشهاي علمی و نظري سعی کرده است مبانی مختلف علوم زمین، علل وقوع زلزله و ایمنی در برابر آن را با ر

.به مخاطبان انتقال دهد... ها و مانورها وآموزشی حضوري، کتب درسی، بروشور، فیلم، اجراي تمرین
هاي این گروه که با هدف آموزش عملی به دانش آموزان به عنوان آموزش پذیرترین افراد جامعه صورت گرفته است، یکی از مهمترین روش

جود مبحث زلزله و پس از دو سال اجراي محدود، به دلیل و. مدرسه آغاز شد5با 1375مانور سراسري زلزله و ایمنی است؛ این مانور از سال 
1378درسال . تمامی دبیرستان هاي شهر تهران بصورت آزمایشی مانور را اجرا کردند1377ایمنی در کتاب آمادگی دفاعی دبیرستانها، در سال 

.اخوانده شدندمدارس راهنمایی نیز براي اجراي مانور فر1381تا1378اولین مانور سراسري در سطح تمامی دبیرستان ها برگزار شد و از سال 
هاي کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و اي بین وزارتخانهبه دنبال اجراي موفقیت آمیز مانورها در مدارس موجب گردید تفاهمنامه

ه و فناوري، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران منعقد و طی آن مقرر گردد مانور زلزل
المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تمامی باهمکاري وزارتخانه ها و سازمانهاي مذکور و با محوریت پژوهشگاه بین1382ایمنی از سال 

یل بوده آذر تعط8در برخی سالها که (آذر ماه هر سال 8دوره از این مانور بدون وقفه در از آن زمان تاکنون شانزده. درآیدمدارس کشور به اجرا
.)1390مهدوي فر و همکاران، (در مدارس اجرا شده است) است با یک روز جابجایی

در سیستم .شوده نهایتاً منجر به آمادگی میکاستکشورهاي توسعه یافته به عنوان یکی از شیوه هاي موثر آموزشیبرگزاري مانور در 
مکمل آموزشی در جهت افزایش آگاهی و آمادگی دانش آموزان به کار برده می آموزش و پرورش ایران نیز این روش به عنوان یکی از روشهاي

.شود

ایرانکشورمانور زلزله در: 1شکل 

مانور در برخی از کشورهاي آسیاییبرگزاري 
.گرددمیکه به صورت خالصه در ذیل ارائه، هند و ترکیه بررسی شدشورهاي ژاپندر این بخش به صورت موردي اجراي مانور در ک
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اي، تهیه وسایل الزم و چگونگی عمل هنگام و بعد از سازي غیرسازهتر به مقاومالزم است به عموم مردم در ارتباط با زلزله آموزش داده شود بیش
. گرددزلزله برمی
خیز دنیا، مانور زلزله همواره به عنوان یکی از روشهاي بسیار موثر در آموزش چگونگی رفتار هنگام زلزله مد نظر قرار رکشورهاي لرزهد

تمرین آموخته هاي نظري در موقعیت هاي فرضی براي کسب تجربه و باال بردن "این مانور همانند سایر مانورها . گرفته است
گردد افراد در هنگام قرارگیري در موقعیت هاي واقعی انجام مکرر مانور در فواصل زمانی منظم موجب می. شودمحسوب می"مهارت هاي الزم 

در ایران نیز طی دو دهه گذشته از این روش به صورت وسیع استفاده . ر بمانندبهتر و دقیقتر عمل نمایند و از اشتباهات احتمالی تا حد زیادي دو
مانور اجرا شده تاکنون مانور زلزله و ایمنی است که به صورت منظم در هشتم آذر هر سال مهمترین. )1388مهدوي فر و همکاران، (استگردیده 

. گرددشناسی و مهندسی زلزله در کلیه مدارس کشور اجرا میالمللی زلزلهپژوهشگاه بینها و سازمانهاي مختلف و با محوریت با همکاري وزارتخانه
. تاکید مانور زلزله و ایمنی بر آموزش دو اصل مهم یعنی پناهگیري و خروج صحیح است

. ن مربیان آنها انجام گرفته استمانور در ارتقاء فرهنگ ایمنی در بین دانش آموزان و به تبع آن در بیحاضر به منظور ارزیابی تاثیر پژوهش

اریخچه برگزاري مانور و اهداف آنت
با هدف دستیابی 1369هاي همگانی پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از بدو تأسیس پژوهشگاه در سال گروه آموزش

این گروه طی . آموزان فعالیت هاي آموزشی خود را آغاز  نموده استویژه دانش اي ایمن، از طریق ارتقاء سطح آگاهی عموم مردم و بهبه جامعه
وشهاي سالهاي متمادي با استفاده از روشهاي علمی و نظري سعی کرده است مبانی مختلف علوم زمین، علل وقوع زلزله و ایمنی در برابر آن را با ر

.به مخاطبان انتقال دهد... ها و مانورها وآموزشی حضوري، کتب درسی، بروشور، فیلم، اجراي تمرین
هاي این گروه که با هدف آموزش عملی به دانش آموزان به عنوان آموزش پذیرترین افراد جامعه صورت گرفته است، یکی از مهمترین روش

جود مبحث زلزله و پس از دو سال اجراي محدود، به دلیل و. مدرسه آغاز شد5با 1375مانور سراسري زلزله و ایمنی است؛ این مانور از سال 
1378درسال . تمامی دبیرستان هاي شهر تهران بصورت آزمایشی مانور را اجرا کردند1377ایمنی در کتاب آمادگی دفاعی دبیرستانها، در سال 

.اخوانده شدندمدارس راهنمایی نیز براي اجراي مانور فر1381تا1378اولین مانور سراسري در سطح تمامی دبیرستان ها برگزار شد و از سال 
هاي کشور، آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و اي بین وزارتخانهبه دنبال اجراي موفقیت آمیز مانورها در مدارس موجب گردید تفاهمنامه

ه و فناوري، سازمان صدا و سیماي جمهوري اسالمی ایران و جمعیت هالل احمر جمهوري اسالمی ایران منعقد و طی آن مقرر گردد مانور زلزل
المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله در تمامی باهمکاري وزارتخانه ها و سازمانهاي مذکور و با محوریت پژوهشگاه بین1382ایمنی از سال 

یل بوده آذر تعط8در برخی سالها که (آذر ماه هر سال 8دوره از این مانور بدون وقفه در از آن زمان تاکنون شانزده. درآیدمدارس کشور به اجرا
.)1390مهدوي فر و همکاران، (در مدارس اجرا شده است) است با یک روز جابجایی
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کشور ژاپنبرنامه آمادگی در برابر زلزله در

ژاپنکشورمانور زلزله در: 2شکل 

.می شودارائهبرنامه آمادگی در برابر زلزله در کشور ژاپن به دو صورت، برنامه آمادگی براي کودکان و برنامه آمادگی براي عموم شهروندان 
گیرند اگر در این تمرین کودکان یاد می. شودبرنامه آمادگی در برابر زلزله ویژه کودکان به صورت تمرین ماهانه درمدارس دولتی ژاپن اجرا می

ا دو دست بهاي میز را به عنوان مثال اگر در کالس درس هستند زیر میز بروند و پایه،شند چه اقداماتی باید انجام دهندهنگام زلزله در مدرسه با
را رها نکنند و یا اگر در حیاط مدرسه هستند، در وسط حیاط دور از ساختمان مدرسه قرار آنپایه هايمحکم خود بگیرند و تا پایان لرزش زمین 

از پایان بعد وگیري را انجام می دهنددر این تمرین کودکان با صداي یک سوت یا زنگ مشخص به عنوان زلزله فرضی پناهیبه طور کل. گیرند
تا گیردانجام میمعلمین توسط سوت یا زنگ به همراه معلمین خود در حیاط مدرسه جمع می شوند و در مرحله بعد حضور و غیاب دانش آموزان 

نبالشان کودکان به همراه معلمین خود در مدرسه خواهند ماند تا والدین آنها به د،در روز اجراي تمرین. کامالً مطمئن شوند همگی سالم هستند
این عمل با این فرض صورت می گیرد که اگر در هنگام زلزله واقعی، خانه یا محل سکونت کودکان تخریب شده و یا کودکان بخواهند به ؛بیایند

زلزله در مدرسه بنابراین با این تمرین یاد می گیرند بعد از پایانوجود دارد؛ مشکالتی براي آنها ایجاد شود اینکهتنهایی به خانه بروند، احتمال
.منتظر والدین خود مانده و محل مدرسه را به تنهایی ترك نکنند

در این برنامه طبق یک برنامه اطالع رسانی، رسانه هاي خبري اعالم می . برنامه دیگر، آمادگی در برابر زلزله ویژه عموم شهروندان است
گیري صحیح را با این مانور به صورت سالیانه برگزار شده و مردم نحوه پناه؛شندکنند که تمامی شهروندان براي اجراي یک مانور زلزله آماده با

به عنوان مثال خانواده ها . گیرندیاد می،ریشتر بازسازي کند7بزرگاياي را با کمک اتاقکی که به عنوان مدل شبیه سازي شده و قادر است زلزله
آن به جلو و عقب تکان وسایل داخل حال لرزیدن است و در طول اجراي تمرین کودکان خود را به داخل این اتاق می فرستند و در حالیکه اتاق در 

گیرندمانند زیر میز پناه میمناسبي محلهاکوچک پوشانده و درهايبالشدهند و سر خود را با خورد بچه ها پناه گیري صحیح را انجام میمی
.)1392پارسی زاده و همکاران،(

برنامه آموزشی آمادگی در برابر زلزله در کشور هند     
اي را جهت آموزش ایمنی به هاي ویژهاین کمیته برنامه. اي تحت عنوان کمیته ایمنی وجود دارداز مدارس کشور هند کمیتهبعضیدر 

آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله آتش ،شودهاي ایمنی که در سطح مدرسه برگزار مییکی از برنامه. گیرددر نظر میدانش آموزان
عناصر اساسی و کلیدي کمیته ایمنی شامل برگزاري جلسات منظم بر اساس جدول زمان بندي خاص و مشخص، . سوزي، زلزله و دیگر سوانح است

.تصمیم گیري در مورد نحوه اجراي برنامه ایمنی و برگزاري تمرینات آموزشی آمادگی در برابر زلزله و آتش سوزي استارائه طرحهاي ایمنی،
در اختیار حوه اجراي برنامه در قالب بروشوردستورالعمل و ن،زمانی که کمیته ایمنی مدرسه تصمیم به اجراي برنامه آموزشی می گیرد

به این ترتیب اطالعات و آگاهی هاي الزم، قبل از اجراي برنامه به طور کامل ارائه ؛ قرار می گیردتمام دانش آموزان و والدینشان
به عنوان امري طبیعی بپذیرند و باور پیدا کنند که بهترین راه کاهش که دانش آموزان وقوع زلزله را در تمام این برنامه ها هدف این است . می شود

.هی و آمادگی الزم در برابر آن استآگا،تلفات و خسارات در سوانح
چرا که احتمال دارد . نکته مهمی که در تمام کمیته ها مورد تاکید قرار می گیرد ایجاد اطمینان و آرامش در بین دانش آموزان است
یا اینکه کودکان در اثر والدین بعضی از این کودکان به طور مستقیم زلزله هاي گذشته را تجربه کرده و دچار آسیبهاي روانی و جسمی شده، 

بنابراین در برنامه هاي این کمیته به معلمان . زلزله هاي مختلف در تلویزیون و دیگر رسانه ها دچار ترس و نگرانی شده باشندمشاهده صحنه
.)1392، و همکارانپارسی زاده(که بدون ایجاد ترس و نگرانی آموزش هاي الزم را به کودکان ارائه دهند توصیه می شود 
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کشور ژاپنبرنامه آمادگی در برابر زلزله در
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.می شودارائهبرنامه آمادگی در برابر زلزله در کشور ژاپن به دو صورت، برنامه آمادگی براي کودکان و برنامه آمادگی براي عموم شهروندان 
گیرند اگر در این تمرین کودکان یاد می. شودبرنامه آمادگی در برابر زلزله ویژه کودکان به صورت تمرین ماهانه درمدارس دولتی ژاپن اجرا می

ا دو دست بهاي میز را به عنوان مثال اگر در کالس درس هستند زیر میز بروند و پایه،شند چه اقداماتی باید انجام دهندهنگام زلزله در مدرسه با
را رها نکنند و یا اگر در حیاط مدرسه هستند، در وسط حیاط دور از ساختمان مدرسه قرار آنپایه هايمحکم خود بگیرند و تا پایان لرزش زمین 

از پایان بعد وگیري را انجام می دهنددر این تمرین کودکان با صداي یک سوت یا زنگ مشخص به عنوان زلزله فرضی پناهیبه طور کل. گیرند
تا گیردانجام میمعلمین توسط سوت یا زنگ به همراه معلمین خود در حیاط مدرسه جمع می شوند و در مرحله بعد حضور و غیاب دانش آموزان 

نبالشان کودکان به همراه معلمین خود در مدرسه خواهند ماند تا والدین آنها به د،در روز اجراي تمرین. کامالً مطمئن شوند همگی سالم هستند
این عمل با این فرض صورت می گیرد که اگر در هنگام زلزله واقعی، خانه یا محل سکونت کودکان تخریب شده و یا کودکان بخواهند به ؛بیایند

زلزله در مدرسه بنابراین با این تمرین یاد می گیرند بعد از پایانوجود دارد؛ مشکالتی براي آنها ایجاد شود اینکهتنهایی به خانه بروند، احتمال
.منتظر والدین خود مانده و محل مدرسه را به تنهایی ترك نکنند

در این برنامه طبق یک برنامه اطالع رسانی، رسانه هاي خبري اعالم می . برنامه دیگر، آمادگی در برابر زلزله ویژه عموم شهروندان است
گیري صحیح را با این مانور به صورت سالیانه برگزار شده و مردم نحوه پناه؛شندکنند که تمامی شهروندان براي اجراي یک مانور زلزله آماده با

به عنوان مثال خانواده ها . گیرندیاد می،ریشتر بازسازي کند7بزرگاياي را با کمک اتاقکی که به عنوان مدل شبیه سازي شده و قادر است زلزله
آن به جلو و عقب تکان وسایل داخل حال لرزیدن است و در طول اجراي تمرین کودکان خود را به داخل این اتاق می فرستند و در حالیکه اتاق در 

گیرندمانند زیر میز پناه میمناسبي محلهاکوچک پوشانده و درهايبالشدهند و سر خود را با خورد بچه ها پناه گیري صحیح را انجام میمی
.)1392پارسی زاده و همکاران،(

برنامه آموزشی آمادگی در برابر زلزله در کشور هند     
اي را جهت آموزش ایمنی به هاي ویژهاین کمیته برنامه. اي تحت عنوان کمیته ایمنی وجود دارداز مدارس کشور هند کمیتهبعضیدر 

آمادگی در برابر حوادث غیرمترقبه از جمله آتش ،شودهاي ایمنی که در سطح مدرسه برگزار مییکی از برنامه. گیرددر نظر میدانش آموزان
عناصر اساسی و کلیدي کمیته ایمنی شامل برگزاري جلسات منظم بر اساس جدول زمان بندي خاص و مشخص، . سوزي، زلزله و دیگر سوانح است

.تصمیم گیري در مورد نحوه اجراي برنامه ایمنی و برگزاري تمرینات آموزشی آمادگی در برابر زلزله و آتش سوزي استارائه طرحهاي ایمنی،
در اختیار حوه اجراي برنامه در قالب بروشوردستورالعمل و ن،زمانی که کمیته ایمنی مدرسه تصمیم به اجراي برنامه آموزشی می گیرد

به این ترتیب اطالعات و آگاهی هاي الزم، قبل از اجراي برنامه به طور کامل ارائه ؛ قرار می گیردتمام دانش آموزان و والدینشان
به عنوان امري طبیعی بپذیرند و باور پیدا کنند که بهترین راه کاهش که دانش آموزان وقوع زلزله را در تمام این برنامه ها هدف این است . می شود

.هی و آمادگی الزم در برابر آن استآگا،تلفات و خسارات در سوانح
چرا که احتمال دارد . نکته مهمی که در تمام کمیته ها مورد تاکید قرار می گیرد ایجاد اطمینان و آرامش در بین دانش آموزان است
یا اینکه کودکان در اثر والدین بعضی از این کودکان به طور مستقیم زلزله هاي گذشته را تجربه کرده و دچار آسیبهاي روانی و جسمی شده، 

بنابراین در برنامه هاي این کمیته به معلمان . زلزله هاي مختلف در تلویزیون و دیگر رسانه ها دچار ترس و نگرانی شده باشندمشاهده صحنه
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ترکیهبرنامه آموزشی آمادگی در برابر زلزله در کشور 
وزارت آموزش و پرورش با . در کشور ترکیه تمرینات زلزله اکنون به صورت روزمره و مداوم در آمده است، خصوصاً پس از زلزله وان

(AFAD)دفتر مدیریت بحران و اضطرار . شوداستفاده مینیز براي آموزشبخش حفاظت شهروندانو از کنندا این تمرینات را اداره میشهرداریه

).1392، و همکارانپارسی زاده(در این زمینه داردراهایی، برنامهوزیر وابسته استتأسیس شده و به دفتر نخست2009که در سال 

ترکیهکشور نمونه آموزش آمادگی براي زلزله در: 3شکل 

داده هاگردآوري و روش پژوهش
و جامعه مورد بررسی شامل دانش آموزان و )1386دالور، (در این پژوهش از روش زمینه یابی به عنوان روش تحقیق استفاده شده است

مدرسه، شامل 4654با توجه به اطالعات کسب شده از اداره آموزش و پرورش، تعداد . باشندمدیران مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی در تهران می
در زمان اجراي این پژوهش تقسیم بندي مقاطع تحصیلی (است مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی ،مدارس دولتی و غیردولتی

و فرمول ککران از بین تعداد مدارس از روش نمونه گیري خوشه اي نسبتی با استفادهبر این اساس. )آموزش و پرورش به این صورت بوده است
؛ بدین ترتیب که در هر منطقه، جنسیت، مقطع و سیستم آموزشی را به عنوان یک طبقه در نظر مدرسه به عنوان نمونه انتخاب گردید180، مذکور

در سپس گرفته و از هرطبقه به تناسب تعداد مدارسی که وجود داشته نمونه مورد نظر را به صورت تصادفی و با استفاده از اعداد تصادفی انتخاب و 
.تکمیل گردیدمدرسه دانش آموز و مدیر 5، پرسشنامه ها توسط مدرسههر

و پرسشنامه مدیران ) بسته(سوال چند گزینه اي 6شامل تهیه شده است که پرسشنامه دانش آموزانپرسشنامهدر این پژوهش دو نوع 
و آزمون خی دو به مقایسه فراوانی ها و SPSSافزار آماري نرم با استفاده از ،پس از جمع آوري اطالعات.می باشدسوال چند گزینه اي 5شامل 

.تجزیه و تحلیل کمی و کیفی داده پرداخته شد

تجزیه و تحلیل اطالعات

)پرسشنامه مربوط به مدیران مدارس(تحلیل توصیفی اطالعات
درصد مدارس % 7/46دخترانه و حدود مدارس %3/53اي که به صورت نمونه انتخاب شدند حدودرسهمد180در این پژوهش از میان 

% 7/26دارس ابتدایی ، از م% 6/31بر اساس نوع مقطع تحصیلی، . می باشندمدارس غیردولتی% 8/37دولتی و مدارس% 2/62.پسرانه بوده اند
.مقطع متوسطه می باشنددر % 7/41وراهنمایی 

اند و ان اظهار کردند که مانور را اجرا کرده از مدیر%6/85؛ که در این میان در مورد اجرا یا عدم اجراي مانور از مدیران مدارس سوال شد
به جمعیت زیاد مدرسه، برگزاري اردوهاي دانش آموزي و برگزاري جلسه اولیا و مربیان . از مدیران نیز به این پرسش جواب منفی داده اند4/14%

.دعنوان دالیل عدم اجراي مانور توسط مدیران مدارس عنوان ش
مدارسی که مانور را در مدرسه خود اجرا کرده بودند %6/85از با توجه به اینکه اجراي مانور با تاکید بر دو مرحله پناهگیري و خروج می باشد

از مدارس همه مراحل مانور%9/23را  اجرا کرده اند و )پناهگیري و خروج(هر دو مرحله مانور از مدارس %4/14مرحله پناهگیري و فقط2/47%
. را انجام دادند)پناهگیري، خروج و امداد و نجات(

از مدیران اقدامات مربوط به %1/6. از مدیران در مورد اقداماتی که جهت آمادگی مدرسه خود براي مقابله با زلزله انجام دادند سوال شد
مدرسه ،مدارسمسئولین از %2/525. اندرا انجام داده.. ا و چسب زدن شیشه ها واي مانند محکم کردن قفسه ها و  فایل هایمن سازي غیر سازه

کیف مدرسه آنها به کردند کهاکثر مدیران اشاره می. مجهز کردند...تش نشانی و ایمنی از قبیل کیف کمکهاي اولیه، کپسول آخود را به وسایل
کیف کمکهاي اولیه نمی تواند در مواقع بحرانی پاسخگوي نیازهاي همه دانش دیک عدکه اما معتقد بودند مجهز است کوچک کمک هاي اولیه
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).1392، و همکارانپارسی زاده(در این زمینه داردراهایی، برنامهوزیر وابسته استتأسیس شده و به دفتر نخست2009که در سال 

ترکیهکشور نمونه آموزش آمادگی براي زلزله در: 3شکل 

داده هاگردآوري و روش پژوهش
و جامعه مورد بررسی شامل دانش آموزان و )1386دالور، (در این پژوهش از روش زمینه یابی به عنوان روش تحقیق استفاده شده است

مدرسه، شامل 4654با توجه به اطالعات کسب شده از اداره آموزش و پرورش، تعداد . باشندمدیران مدارس در کلیه مقاطع تحصیلی در تهران می
در زمان اجراي این پژوهش تقسیم بندي مقاطع تحصیلی (است مقاطع ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی ،مدارس دولتی و غیردولتی

و فرمول ککران از بین تعداد مدارس از روش نمونه گیري خوشه اي نسبتی با استفادهبر این اساس. )آموزش و پرورش به این صورت بوده است
؛ بدین ترتیب که در هر منطقه، جنسیت، مقطع و سیستم آموزشی را به عنوان یک طبقه در نظر مدرسه به عنوان نمونه انتخاب گردید180، مذکور

در سپس گرفته و از هرطبقه به تناسب تعداد مدارسی که وجود داشته نمونه مورد نظر را به صورت تصادفی و با استفاده از اعداد تصادفی انتخاب و 
.تکمیل گردیدمدرسه دانش آموز و مدیر 5، پرسشنامه ها توسط مدرسههر

و پرسشنامه مدیران ) بسته(سوال چند گزینه اي 6شامل تهیه شده است که پرسشنامه دانش آموزانپرسشنامهدر این پژوهش دو نوع 
و آزمون خی دو به مقایسه فراوانی ها و SPSSافزار آماري نرم با استفاده از ،پس از جمع آوري اطالعات.می باشدسوال چند گزینه اي 5شامل 

.تجزیه و تحلیل کمی و کیفی داده پرداخته شد

تجزیه و تحلیل اطالعات

)پرسشنامه مربوط به مدیران مدارس(تحلیل توصیفی اطالعات
درصد مدارس % 7/46دخترانه و حدود مدارس %3/53اي که به صورت نمونه انتخاب شدند حدودرسهمد180در این پژوهش از میان 

% 7/26دارس ابتدایی ، از م% 6/31بر اساس نوع مقطع تحصیلی، . می باشندمدارس غیردولتی% 8/37دولتی و مدارس% 2/62.پسرانه بوده اند
.مقطع متوسطه می باشنددر % 7/41وراهنمایی 

اند و ان اظهار کردند که مانور را اجرا کرده از مدیر%6/85؛ که در این میان در مورد اجرا یا عدم اجراي مانور از مدیران مدارس سوال شد
به جمعیت زیاد مدرسه، برگزاري اردوهاي دانش آموزي و برگزاري جلسه اولیا و مربیان . از مدیران نیز به این پرسش جواب منفی داده اند4/14%

.دعنوان دالیل عدم اجراي مانور توسط مدیران مدارس عنوان ش
مدارسی که مانور را در مدرسه خود اجرا کرده بودند %6/85از با توجه به اینکه اجراي مانور با تاکید بر دو مرحله پناهگیري و خروج می باشد

از مدارس همه مراحل مانور%9/23را  اجرا کرده اند و )پناهگیري و خروج(هر دو مرحله مانور از مدارس %4/14مرحله پناهگیري و فقط2/47%
. را انجام دادند)پناهگیري، خروج و امداد و نجات(

از مدیران اقدامات مربوط به %1/6. از مدیران در مورد اقداماتی که جهت آمادگی مدرسه خود براي مقابله با زلزله انجام دادند سوال شد
مدرسه ،مدارسمسئولین از %2/525. اندرا انجام داده.. ا و چسب زدن شیشه ها واي مانند محکم کردن قفسه ها و  فایل هایمن سازي غیر سازه

کیف مدرسه آنها به کردند کهاکثر مدیران اشاره می. مجهز کردند...تش نشانی و ایمنی از قبیل کیف کمکهاي اولیه، کپسول آخود را به وسایل
کیف کمکهاي اولیه نمی تواند در مواقع بحرانی پاسخگوي نیازهاي همه دانش دیک عدکه اما معتقد بودند مجهز است کوچک کمک هاي اولیه
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در عین حال در اکثر  مدارس این کیف در دفتر مدیر مدرسه یا در اتاق بهداشت مدرسه بوده و براي همه افراد مدرسه قابل دسترس . آموزان باشد
هیز مدرسه به وسایل ایمنی و هم ایمن سازي غیر سازه اي را در مدرسه خود اجرا د یعنی هم تجهر دو این موارپاسخ دهندگاناز %9/8. باشدنمی

مدیران اکثر مدارسی که هیچ اقدامی انجام نداده اند معتقدندکه ابتدا باید ساختمان یک مدرسه . از افراد هیچ اقدامی انجام نداده اند%8/32. کردند
.ساز  بنا شده باشد و بعد از آن باید نکات دیگر مربوط به ایمن سازي غیر سازه اي رعایت شوددر برابر زلزله ایمن باشد و  براساس اصول ساخت و

درصد از مدیران 4/53ویارویی با پدیده زلزله سوال شد که در مورد اثر بخشی انجام مانور زلزله و ایمنی براي ردر عین حال از مدیران
این گروه معتقد هستند که اجراي مانور باعث می شود دانش آموزان با .انداعالم کردهرا زیاد زلزلهجهت آمادگی در برابر ، میزان اثر بخشی مانور

. دهندرفتار مناسب را انجامتا حد امکان ،نحوه صحیح پناهگیري آشنا شوند و در هنگام وقوع زلزله
آموزش معلمان مدرسه و نصب پوستر . که از مدیران پرسیده شداز سواالت دیگري بود براي مقابله با زلزلهسانی اقدامات آموزشی و اطالع ر

.اطالع رسانی بیشترین اقداماتی بودند که توسط مدارس عنوان شد

اقدامات آموزشی که مدارس براي مقابله با زلزله  انجام داده اند: 4شکل 

)پرسشنامه مربوط به مدیران مدارس(تحلیل استنباطی اطالعات

مدارس دخترانه و پسرانه با اجراي مانوربررسی رابطه بین 
است، تفاوت 05/0بوده و بزرگتر از 10/0بدست آمده Pمی باشد و با توجه به اینکه701/2برابر با1بدست آمده با درجه آزادي X2مقدار 

این نتیجه به این معنی است که بین مدارس دخترانه و پسرانه از نظر برگزاري مانور تفاوت معناداري وجود ندارد و ). p<10/0(معنادار نمی باشد 
مانور سراسري زلزله و تحت عنوان 82مشابهی که در سالدر پژوهش. دو نوع مدرسه در یک حد به اجراي مانور در مدارس توجه کرده اندهر 

پارسی زاده و همکاران، (نیز تفاوت معناداري بین مدارس دخترانه و پسرانه در برگزاري مانور وجود نداشتام شدر  مدارس کشور انجایمنی د
1382(.

با اجراي مانوربررسی رابطه بین  مدارس دولتی و غیر دولتی 
است؛ 05/0بوده و کوچکتر از 02/0آمده بدست Pمی باشد و با توجه به اینکه  127/5برابر با 1بدست آمده با درجه آزادي X2مقدار 

بطوریکه. از نظر برگزاري مانور تفاوت معناداري وجود داردکه بین مدارس دولتی و غیر دولتیبه این معنی ).p<0/02(تفاوت معنادار می باشد 
مدارس مانور سراسري زلزله و ایمنی در تحت عنوان 82پژوهشی که در سالدر. مدارس دولتی بیشتر از مدارس غیر انتفاعی مانور را انجام داده اند

مانور زلزله انجام دادندمدارس غیردولتی% 67و درصد مدارس دولتی80طی تحقیق مذکور . بدست آمداي مشابه اي انجام شد، نتیجهکشور 
. ندرا انجام داده ا90مانور زلزله سال مدارس غیردولتی % 2/77ومدارس دولتی % 2/90در پژوهش حاضر نیز . )1382پارسی زاده و همکاران، (

نسبت درصد بین دهد در عین حال که درصد مدارسی که مانور را اجرا می کنند افزایش یافته است اما همچنان نتایج بدست آمده نشان میمقایسه
.مدارس دولتی و غیر دولتی حفظ شده است

صیلی در اجراي مانوربررسی رابطه بین مقاطع مختلف تح
دهد که در اکثر زیر نشان میجدول . بین مقاطع تحصیلی مختلف در اجراي مانور تفاوت معناداري وجود دارددهد ها نشان میبررسی

اکثر مدیران . اندکردهکمتري استقبال است؛ اما در مقطع دبیرستان از اجراي مانور شده بیشتري راهنمایی به اجراي مانور توجه مقاطع ابتدایی و 
به عنوان دالیل عدم برگزاري مانور را در اجراي مانور ، از بین رفتن نظم در مدرسه و عدم جدیت دانش آموزانع حجم سنگین دروساین مقاط
.اندذکر کرده
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این نتیجه به این معنی است که بین مدارس دخترانه و پسرانه از نظر برگزاري مانور تفاوت معناداري وجود ندارد و ). p<10/0(معنادار نمی باشد 
مانور سراسري زلزله و تحت عنوان 82مشابهی که در سالدر پژوهش. دو نوع مدرسه در یک حد به اجراي مانور در مدارس توجه کرده اندهر 

پارسی زاده و همکاران، (نیز تفاوت معناداري بین مدارس دخترانه و پسرانه در برگزاري مانور وجود نداشتام شدر  مدارس کشور انجایمنی د
1382(.

با اجراي مانوربررسی رابطه بین  مدارس دولتی و غیر دولتی 
است؛ 05/0بوده و کوچکتر از 02/0آمده بدست Pمی باشد و با توجه به اینکه  127/5برابر با 1بدست آمده با درجه آزادي X2مقدار 

بطوریکه. از نظر برگزاري مانور تفاوت معناداري وجود داردکه بین مدارس دولتی و غیر دولتیبه این معنی ).p<0/02(تفاوت معنادار می باشد 
مدارس مانور سراسري زلزله و ایمنی در تحت عنوان 82پژوهشی که در سالدر. مدارس دولتی بیشتر از مدارس غیر انتفاعی مانور را انجام داده اند

مانور زلزله انجام دادندمدارس غیردولتی% 67و درصد مدارس دولتی80طی تحقیق مذکور . بدست آمداي مشابه اي انجام شد، نتیجهکشور 
. ندرا انجام داده ا90مانور زلزله سال مدارس غیردولتی % 2/77ومدارس دولتی % 2/90در پژوهش حاضر نیز . )1382پارسی زاده و همکاران، (

نسبت درصد بین دهد در عین حال که درصد مدارسی که مانور را اجرا می کنند افزایش یافته است اما همچنان نتایج بدست آمده نشان میمقایسه
.مدارس دولتی و غیر دولتی حفظ شده است

صیلی در اجراي مانوربررسی رابطه بین مقاطع مختلف تح
دهد که در اکثر زیر نشان میجدول . بین مقاطع تحصیلی مختلف در اجراي مانور تفاوت معناداري وجود دارددهد ها نشان میبررسی

اکثر مدیران . اندکردهکمتري استقبال است؛ اما در مقطع دبیرستان از اجراي مانور شده بیشتري راهنمایی به اجراي مانور توجه مقاطع ابتدایی و 
به عنوان دالیل عدم برگزاري مانور را در اجراي مانور ، از بین رفتن نظم در مدرسه و عدم جدیت دانش آموزانع حجم سنگین دروساین مقاط
.اندذکر کرده

29%

17% 13%
4% 2%

نصب پوستر نمایش فیلم آموزش 
سازمانھا

ھیچ اقدامی    اجرای مانور
لنجام نشده
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پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله6

SEE 7

اندازه به اجراي مانور در عین حال بررسی مناطق مختلف آموزش و پرورش در ارتباط با اجراي مانور نشان می دهد که همه مناطق به یک 
.توجه کرده اند و تفاوت معناداري بین آنها وجود ندارد

ررسی رابطه مقاطع مختلف آموزش و پرورش دراجراي مانورب: 1جدول 
اجراي مانور

جمع
بلی خیر

مقاطع 
تحصیلی

ابتدایی

فراوانی مشاهده شده 55 2 57

فراوانی مورد انتظار 48.8 8.2 57.0

درصد 96.5% 3.5%
100.0

%

راهنمایی

فراوانی مشاهده شده 45 3 48

فراوانی مورد انتظار 41.1 6.9 48.0

درصد 93.8% 6.3%
100.0

%

دبیرستان

فراوانی مشاهده شده 54 21 75

فراوانی مورد انتظار 64.2 10.8 75.0

درصد 72.0% 28.0%
100.0

%

جمع کل

فراوانی مشاهده شده 154 26 180

فراوانی مورد انتظار 154.0 26.0 180.0

درصد 85.6% 14.4%
100.0

%
X2= 276/19 df=2 p<0/00

بررسی رابطه بین مدارس دخترانه و پسرانه  در اجراي مراحل مختلف  مانور 
است، 05/0از بوده و کوچکتر 000/0بدست آمده Pاینکهمی باشد و با توجه به 703/35برابر 3بدست آمده با درجه آزادي X2مقدار 

مدارس پسرانه . به این معنی که بین مدارس دخترانه و پسرانه در اجراي مراحل مختلف مانور تفاوت وجود دارد). p<0.00(باشدتفاوت معنادار می
پناهگیري، خروج و (مرحلههر سه%4/34پناهگیري و خروج و مدارس دخترانه دو مرحله % 24اند ولی اکثراً  فقط مرحله پناهگیري را انجام داده

مداد و نظم مدرسه از اجراي دو مرحله خروج و ابدلیل ایجاد تجمع و از بین رفتنمدارس پسرانهرسد به نظر می. را انجام داده اند)امداد و نجات
راحت تر اجرا می امداد و نجات مرحله خروج و قبال دانش آموزان، به دلیل استدخترانه اند؛ اما در مدارس ي کردهنجات در مدارس خود جلوگیر

.شود

)پرسشنامه مربوط به دانش آموزان(تحلیل توصیفی اطالعات 

فراوانی دانش آموزان بر اساس جنسیت، نوع مدرسه و مقطع تحصیلی 
آنها در % 6/37دانش آموزان در مدارس دولتی و % 4/62پسر بودند؛ همچنین % 6/47دختر و % 4/52دانش آموز، 727دراین پژوهش از 

.          در مقطع ابتدایی بودند% 6/31در مقطع راهنمایی و % 8/26در مقطع دبیرستان، % 5/41از این تعداد . کردندتحصیل میغیردولتیمدارس 

فراوانی دانش آموزان در اجراي مانور بررسی 
اند و گذشته خود داشتهیتجربه شرکت در مانور را طی سالهاي تحصیل% 7/89نفر نمونه آماري مورد نظر در این پژوهش 727از میان 

.اندي را تجربه نکردههیچ مانور90انش آموزان تا  سال از د%  3/10فقط 

استفادهبررسی فراوانی  منابع آموزشی مورد 
برگزاري ،آموزاندانش% 47در مورد زلزله و ایمنی در برابر آن را از چه طریقی کسب کرده اند؟از دانش آموزان سوال شد اطالعات خود را

کتب درسی، رسانه هاي جمعی، آموزش هاي والدین، هالل . اندآموزشی خود معرفی کردهمنابعمهمترینو آموزش هاي معلمان را به عنوانمانور 
.توسط دانش آموزان عنوان شدمی باشد که از دیگر منابع آموزشی نیز ... احمر و 
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SEE 7

بررسی فراوانی نحوه پناهگیري در  کالس درس، راهرو و حیاط مدر سه
از دانش % 3/98حیاط مدرسه باشید چه کار می کنید؟، راهرو و یا ل شد اگر در هنگام وقوع زلزله در کالس درساز دانش آموزان سوا

دیوار داخلی، دور شدن از وسایل قابل چهارچوب در، گوشه یا کنارپاسخ صحیح داده اند و به مکانهایی مانند زیر میز،در مورد کالس درسموزان آ
در طی سالهاگردد اما به علت اینکه اماکن مناسب تلقی نشده و توصیه نمیءجزدره در سالیان اخیر چهارچوبگرچ(سقوط اشاره کرده اند 

در، آموزش ها و دستورالعملها این مکان به عنوان مکان مناسب براي پناهگیري به فراگیران توصیه  شده است، در این پژوهش نیز چهارچوب
دانش آموزان پاسخ نادرست را انتخاب کرده اند و به مواردي % 2/1. )همچنان به عنوان گزینه صحیح  براي پناهگیري در نظر گرفته شده است

.انداز دانش آموزان نیز گزینه نمی دانم را انتخاب کرده % 4/0. اشاره کرده اندپنجرهشدن بهنزدیکوهمچون فرار
در مورد نحوه و را انتخاب کردند) یکنار یا گوشه دیوار داخل(پاسخ صحیحاز دانش آموزان%2/77در مورد نحوه پناهگیري در راهرو 

.را ارائه نمودند)وسط حیاط دور از وسایل بازي و قابل سقوط می نشینم(آموزان پاسخ صحیح دانش % 8/70نیز پناهگیري در حیاط مدرسه 

)پرسشنامه مربوط به دانش آموزان(تحلیل استنباطی اطالعات 

بررسی رابطه بین جنسیت و اجراي مانور 
هیچ مانوري شرکت نکرده در عین در 90تا سال % 3/10اند و فقط ن تجربه مانور را داشتهاموزآدانش% 7/89دهد که ها نشان میبررسی

ر حال تفاوت معناداري بین جنسیت و اجراي مانور وجود دارد بطوریکه دانش آموزان دختر در طی سالهاي تحصیلی خود بیشتر از دانش آموزان پس
. اندر زلزله و ایمنی شرکت داشتهدر اجراي مانو

جنسیت و عملکرد هنگام وقوع زلزلهبررسی رابطه بین 
نشان در این بخش از دانش آموزان سوال شد هنگام وقوع زلزله چه عکس العملی را نشان می دهید؟ بررسی پاسخ هاي دانش آموزان

. استدر هنگام وقوع زلزله یکسانجنس و ندارد و عملکرد هر ددهد که تفاوت معناداري بین دانش آموزان دختر و پسر وجود می

بررسی رابطه بین مقاطع تحصیلی مختلف و عملکرد هنگام وقوع زلزله 
تفاوت معنا داري نشان می دهد که بین آنها )در صورت وقوع زلزله(در کالس درس آنها ف و عکس العمل رابطه بین مقاطع تحصیلی مختل

اما در . اندزیر میز و چهارچوب در را به عنوان مکانهاي مناسب براي پناهگیري انتخاب کرده،دانش آموزان در مقاطع مختلفعموماًوجود نداشته و 
در دانش آموزانمیزان آگاهی تحصیلی باالتر می رود مقطع که هر چهها نشان می دهدبررسینحوه پناهگیري در راهرو  و حیاط مدرسه، مورد 

ن در کتب درسی خود مانند اسد یکی از دالیل این امر این است که دانش آموزرشود؛ به نظر مید صحیح هنگام وقوع زلزله بیشتر میمورد عملکر
گردند اما در سالهاي ، هنگام و بعد از زلزله، به طور کامل آشنا میی در برابر زلزله در سه زمان قبلموضوع آمادگباراهنمایی آمادگی دفاعی سوم 

.و شاید با نحوه پناهگیري در مکانهاي مختلف آشنایی کافی را نداشته باشند یه ورود به مدرسه اطالعاتشان در این زمینه کم و محدود می باشداول

نتیجه گیري
 ،ده در شرکت کنناین رقم نسبت به درصد مدارس که انداز مدارس تهران مانور را  اجرا کرده6/85%بر اساس اطالعات حاصل از  این پژوهش

؛افزایش چشمگیري داشته است)1382پارسی زاده و همکاران، (صورت گرفت 82تحقیقی مشابه که در سال
89 %اند؛اثر معرفی کردهاجراي مانور را فعالیتی نمایشی و کم% 11دانسته اند و راي مانور در مدارس را مفیداز مدیران، اج
 با نحوه صحیح پناهگیري %70با نحوه صحیح پناهگیري در راهرو و %77از دانش آموزان با نحوه صحیح پناهگیري در کالس، %98بیش از

دانش آموزان از طرق مختلف مخصوصاًتواند نشان دهنده گسترش اطالعات صحیح بین درصدهاي بدست آمده می. در حیاط آشنا هستند
؛باشدمی اجراي مانور 

به یک میزان بهمانور سراسري زلزله و ایمنی، بین مدارس دخترانه و پسرانه تفاوت معناداري وجود ندارد و هر دو گروه تقریباً در اجراي
اجراي مانور توجه کرده اند؛

به اجراي مانور و همه مناطق به یک اندازه بین مناطق مختلف آموزش و پرورش در اجراي مانور  زلزله و ایمنی تفاوت معناداري وجود ندارد
؛توجه کرده اند

مانور  را مدارس دولتی بیشتر از مدارس غیردولتیوجود دارد و يدر اجراي مانور زلزله و ایمنی تفاوت معناداربین مدارس دولتی و غیردولتی
انجام فعالیت هاي غیرآموزشی نسبت به مدارس دولتی و اعتراض اولیاء بهغیردولتیکمتر بودن فضاي مدارس به نظر می رسد. را کرده انداج

در اجراي مانور می باشد؛غیردولتیو جنبی در مدرسه از دالیل عدم استقبال مدارس 
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 بین مقاطع مختلف تحصیلی در اجراي مانور تفاوت معنادار وجود دارد و  مقاطع دبستان و راهنمایی مانور را بیش از مقطع دبیرستان اجرا
اند؛کرده

زلزله، برگزاري مانور و آموزش معلمان در مدارس می دانش آموزان براي کسب اطالعات در موردذکر شده توسط آموزشین منبعبیشتر
؛باشد

دهند دهند؛ بدین مفهوم که اکثر مدارس پسرانه فقط مرحله پناهگیري را انجام میمدارس دخترانه مراحل مانور را کاملتر از مدارس پسرانه انجام می
ترین دلیل عدم اجراي مرحله خروج، جلوگیري از ایجاد وقفه در عمده. کننددخترانه اغلب هر دو مرحله پناهگیري و خروج را اجرا میولی مدارس 

این نگرانی نیز می تواند با بازنگري دستورالعمل مانور تا حد زیادي برطرف . آموزان به سمت راه پله استتدریس و همچنین خطر حاصل از هجوم دانش
. توان بر چگونگی برنامه ریزي اجراي مانور و نقش معلمان در خروج مرحله به مرحله کالسها تاکید  نمودبراي این کار می. ددگر

تفاوت معناداري بین دو گروه دانش ،در مورد آگاهی دانش آموزان از پناهگیري صحیح هنگام وقوع زلزله در کالس درس و حیاط مدرسه
بیش از دختران پاسخ صحیح را ارائه کرده اند؛ر راهروي مدرسه، دانش آموزان پسرندارد، اما در مورد پناهگیري دآموزان دختر و پسر وجود

 در مورد آگاهی دانش آموزان از پناهگیري صحیح هنگام وقوع زلزله در کالس درس تفاوت معناداري بین دانش آموزان مقاطع مختلف
مقطع تحصیلی دانش آموزان باالتر یري در راهرو و حیاط مدرسه هر چقدر تحصیلی وجود ندارد، اما در مورد پناهگ

مورد نحوه پناهگیري بیشتر می شود؛می رود میزان آگاهی آنها در  
آموزان، صرفنظر از نوع مدرسه، جنسیت و مقطع آنها، مانور زلزله و این نتایج نشان می دهد در طول سالهاي برگزاري مانور در بین دانشمجموع 

،دانش عمومی دانش آموزان را در مورد ایمنی در برابر زلزله افزایش می دهداین فعالیت نه تنها . رشد از نظر کمی و کیفی داشته استایمنی روندي رو به 
.ارتقاء می بخشدوقوع زلزلهبراي انجام رفتار صحیح هنگام نیز را بلکه توانایی آنها 

پیشنهادات
:با توجه به نتایج مذکور پیشنهاداتی در ذیل ارائه می گردد

هاي ضمن خدمت مستمر براي معلمان و مربیان آموزش و پرورش؛تدوین دوره
؛مشارکت همه جانبه سازمان صدا و سیما در اطالع رسانی، آموزش و آمادگی دانش آموزان براي اجراي مانور
؛تشکیل ساختار مدیریت بحران یا شوراي ایمنی در مدارس
گیري از انجمن اولیاء و مربیان در آماده سازي مدارس براي رویارویی با زلزله؛بهره
 آذرماه به عنوان روز برگزاري مانور سراسري زلزله و ایمنی در تقویم اجرایی مدارس؛8درج روز
در کتب درسی به عنوان منبع رسمی آموزشزلزله و ایمنیقرار گرفتن محتواي آموزشی.

فهرست مراجع

، گزارش پژوهشگاه بین المللی 1382تا 1374مانور سراسري زلزله و ایمنی در مدارس کشور سال ) 1382(ا و حشمتی و .پارسی زاده ف، سیف ع
زلزله شناسی و مهندسی زلزله، تهران، ایران

و بررسی الگوهاي مناسب رفتاري در برابر زلزله مطالعه) 1392(ا .اسکندري م، سیف عمهدوي فر م، استوار ایزدخواه ي، حشمتی و، پارسی زاده ف،
، گزارش سازمان مدیریت بحران شهر تهران، تهران، ایرانبا تاکید بر پناهگیري

دانشگاه پیام نور، چاپ اول، تهران، ایرانروش هاي تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی، انتشارات) 1386(دالور ع 

پناهگیري مناسب هنگام وقوع زلزله نشستن، پناه گرفتن و صبر کردن یا مثلث حیات، ) 1388(مهدوي فر م، استوار ایزدخواه ي، حشمتی و 
، تهران، ایران 46و 45پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله، شماره مسلسل 

گزارش پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی ، سیزدهمین مانور سراسري زلزله و ایمنی) 1390(اسکندري ما و.م، سیف عمهدوي فر
زلزله، تهران، ایران
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،دانش عمومی دانش آموزان را در مورد ایمنی در برابر زلزله افزایش می دهداین فعالیت نه تنها . رشد از نظر کمی و کیفی داشته استایمنی روندي رو به 
.ارتقاء می بخشدوقوع زلزلهبراي انجام رفتار صحیح هنگام نیز را بلکه توانایی آنها 

پیشنهادات
:با توجه به نتایج مذکور پیشنهاداتی در ذیل ارائه می گردد

هاي ضمن خدمت مستمر براي معلمان و مربیان آموزش و پرورش؛تدوین دوره
؛مشارکت همه جانبه سازمان صدا و سیما در اطالع رسانی، آموزش و آمادگی دانش آموزان براي اجراي مانور
؛تشکیل ساختار مدیریت بحران یا شوراي ایمنی در مدارس
گیري از انجمن اولیاء و مربیان در آماده سازي مدارس براي رویارویی با زلزله؛بهره
 آذرماه به عنوان روز برگزاري مانور سراسري زلزله و ایمنی در تقویم اجرایی مدارس؛8درج روز
در کتب درسی به عنوان منبع رسمی آموزشزلزله و ایمنیقرار گرفتن محتواي آموزشی.
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