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 چکیده
این پژوهش در پی تبیین نیازهاي آموزشی شهروندان تهرانی بـر اسـاس هـدف    

 "بندي نیازهاي آموزشی مردم تهران، در زمینۀ زلزلـه  شناسایی و اولویت"اصلی 
و جهـت تعیـین نیازهـاي     انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پیمایشی است

بعدي کافمن، گوریکان و جانسون  از روش نیازسنجی مبتنی بر مدل سه آموزشی
جامعۀ آماري این مطالعه، جمعیت شهر تهران (بر اساس آمار  استفاده شده است.

نفـر نمونـه،    750ا نفر) بوده است؛ که از میان آنه 7797520، بالغ بر 1385سال 
نطقۀ شـمال، جنـوب،   اي از پنج م نفر شهروند با روش تصادفی طبقه 700شامل 

نفــر متخصــص و مســئول بــه روش  50شــرق، غــرب و مرکــز تهــران و نیــز 
اند. پژوهشگران با مراجعه بـه   غیراحتمالی و هدفمند، جهت پژوهش انتخاب شده

هــاي اینترنتــی مــرتبط بــا امــر دفــاع  اي و جســتجو در ســایت منــابع کتابخانــه
ظـامی جهـت آمـادگی در    غیرنظامی، فهرستی نسبتاً کامل از مصادیق دفاع غیرن

سـاخته   برابر زلزله در شهر تهران استنتاج نموده و با استفاده از پرسشنامۀ محقـق 
هـاي آمـاري    هـاي موردنیـاز را از نمونـه    اي) داده در طیف لیکـرت (چهارگزینـه  

اند. تحلیل اطالعـات جهـت نیازسـنجی، مقایسـۀ نظـرات بـین        گردآوري نموده
و آزمـون فریـدمن انجـام    SPSSافـزار   توسط نـرم  بندي نیازها؛ ها و اولویت گروه 

بندي کلی در میان سه بخش مـذکور مشـخص نمـوده کـه      گرفته است. اولویت
پذیري قبل از وقوع زلزلـه   هاي کاهش آسیب نیازهاي آموزشی مربوط به مهارت

در اولویت اول قرار دارد. عالوه بر این، مقایسۀ نیازهـاي آموزشـی بـه تفکیـک     
اختی (جنسیت، گروه، میـزان تحصـیالت و منطقـۀ محـل     شن مشخصات جمعیت

دهندة آن است که مشخصات مذکور بر نیازهـاي   سکونت) در این پژوهش نشان
 آموزشی افراد تأثیري ندارند.

نیاز آموزشی، آموزش شهروندي، بحران،زلزله، دفاع : هاي کلیديواژه
 غیرنظامی.
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Abstract 
This research seeks to explain the educational needs of 
citizens based on the main purpose of "identifying and 
prioritizing the educational needs of people in Tehran 
towards earthquake. This research is of survey type and 
for determining of educational needs the feasibility study 
method has been used based on the three-dimensional 
model of Kaufman, Gorican and Johnson. The statistical 
population of the study is the population of Tehran city 
(based on the statistics of 2006), amount to 7707520. Out 
of them, 750 people have been selected as a sample 
including 700 citizens in classified random method from 
five regions of the North, South, East and West and also 
the Center of Tehran and 50 experts and staffs in a non-
probable purposeful method for the research. Referring to 
the library sources and searching in internet websites 
related to the civil defense, researchers extracted a 
relatively full list of the examples of civil defense to be 
prepared against the earthquake in Tehran city. Using the 
self-made questionnaire in Likert scale (four-options), the 
necessary data from the statistical samples were 
collected. The data analysis for feasibility study, 
comparing the views among the groups and prioritization 
of the needs, has been performed; using SPSS software 
and Freedman test. The general prioritization among the 
three mentioned sections has specified that the 
educational needs related to skills of vulnerability 
reduction before the occurrence of earthquake is in the 
first priority. In addition, comparison of the educational 
needs by population specifications (gender, group, rate of 
education and area of residency) in this research shows 
that the mentioned specifications do not have any impact 
on individuals’ educational needs. 

Keywords: Educational Needs, Citizenship Education, 
Crises, Earthquake, Civil Defense. 
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 همقدم
خیزترشدن  هاي اخیر کرة زمین مرتباً به سمت بالخیزي و بحران در سال

پیش رفته و افزایش جمعیت نیز به این وضعیت دامن زده است. اکنون 
شدن است و  ماي در حال گر به دلیل پدیدة گلخانه نیکه زم هیفرض نیا

موجب  يبشر يها تیهايِ صنعتی و تکنولوژیک ناشی از فعال آلودگی
از دانشمندان و  ياریو توافق بس دییگردد، مورد تأ تشدید این موضوع می

از دانشگاه لندن از جمله  1بیل مک گویر کارشناسان قرار گرفته است.
معتقد  وي ،کسانی است که در این زمینه مطالعاتی را آغاز نموده است

گردد. از  هاي زمین می شدن منجر به افزایش فعالیت است که این گرم 
تواند توازن و تعادل نیروها را در  هایی که می نظر وي یکی از پدیده

سطح زمین تغییر دهد، یخی است که به صورت سطوح یخبندان و 
هاي یخی، بخش قابل توجهی از کرة زمین را تشکیل داده است.  کوه

ها به افزایش بالیاي طبیعی در کرة  وي، ذوب شدن این یخ به اعتقاد
هاي قطور یخ در  نشینی الیه ها و عقب شدن یخ انجامد.ذوب زمین می

هاي  شدن الیه  مناطق مختلفی چون شمال آمریکا و کانادا باعث سبک
هاي زمین  شده و این تغییر دینامیکی در الیه ا نهازیرین و تغییر شکل آ

و در  هها شد ثباتی گسل تواند باعث بی بار زمین، میبه همراه کاهش 
 ,McGuire(را افزایش دهد 3و آتشفشان 2نتیجه امکان وقوع زلزله

2006.(  
تغییرات شرایط جوي و وقایع حاصل از آن، اثرات زیانبار سنگینی را      

غذا و به طور کلی حیات  در شرایط بقاء، سالمتی، کشاورزي، تأمین
هاي حاصل از وقوع این  در واقع بحران اشته است.بشري برجاي گذ

هاي سیاسی،  هاي طبیعی و غیرطبیعی، موجبات رویداد بحران پدیده
هاي  اقتصادي و اجتماعی را نیز فراهم ساخته و در نتیجه چالش

اقتصادي را به دنبال داشته است. متأسفانه بالیا (طبیعی و  -سیاسی
ها نموارد از تأثیر آنی و فوري آ غیرطبیعی) عواقبی دارند که در اغلب

ها به  یند توسعۀ اقتصادي یک کشور را سالاتوانند فر فراتر رفته و می
کشور اول آسیا به  4کشور اول دنیا و  6تأخیر بیاندازند.کشور ما، جزو 

هاي  ترین گسل است. بزرگ ـبه ویژه زلزله  ـ لحاظ وقوع بالیاي طبیعی
و چین قرار دارد، که ایران نیز در این منطقه اي بین ایتالیا  دنیا در منطقه

هاي بزرگ  وجود این گسل ).Alamdari, 2007( واقع شده است
شهر  24شود و حدود  خیزي کشور محسوب می عامل مهمی در بحران

آن را در مناطق بسیار خطرخیز زلزله قرار داده است. با در نظرگرفتن 
 جایگاه ایسۀ رتبه وـمقو 1شماره  به جدول آماريمطالب فوق، نگاهی 

1. Bill McGuire
2. earthquake
3.Volcano 
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 Jafari and(در ایران با چند کشور دیگر پارامترهاي شناسایی زلزله

Mobaseriyan, 2007 .( آثار زلزله در ایران را بهتر تفهیم و تأئید
کشور جهان صورت گرفته است  40در میان خواهد نمود. این مقایسه 

که، متأسفانه در این زمینۀ، ایران رتبۀ سوم را در میزان تعداد زلزله در 
پذیري نسبی و رتبۀ اول را در میزان  سال، رتبۀ دوم را در میزان آسیب

نکتۀ مهمی که در جدول فوق به چشم  تلفات انسانی در سال داراست.
یافتگی به عدد یک  اخص توسعهخورد این است که هر چه ش می

پذیري نسبی و  یافته)، میزان آسیب شود (کشورهاي توسعه تر می نزدیک
 یابد. تلفات انسانی به طور چشمگیري کاهش می

 با گذشت زمان العمل انسان در برابر زلزله تغییر عکس. 2جدول 

ف
ردی

 

 واقعه زمان
 العمل عکس

 منفی مثبت

 وحشت ناگهانی -- لرزة اصلی زمین دقیقه 1از صفر تا  1

 وحشت امداد و نجات لرزه پس هفته 1دقیقه تا  1از  2

 مقصرنمودن طراحان و مسئوالن مدت تعمیرات جزئی و کوتاه ها لرزه شدن پس کم ماه 1هفته تا  1از  3

 سال 1ماه تا  1از  4
تعمیرات کلی و درازمدت و حرکت --

 به سوي استاندارد بهتر
-- 

 شدن عالقه به موضوع کم -- -- سال 10سال تا  1 از 5

سال تا واقعه 10از  6
کاهش عالقه نسبت به تحقیقات جلوگیري از خطر  -- --

 زلزله و ... و افزایش عدم رعایت مقررات

 -- 7تا  1هاي  تکرار ردیف لرزة اصلی زمین واقعۀ بعدي 7

با گذشت زمان،  العمل انسان در مقابل زلزله ایجاد تغییر عکس     
تأئیدي بر لزوم آمادگی هر شهروند در برابر زلزله بوده و مشخص 

هاي  ز پشیمانیتواند ا ریزي منطقی و پیشگیرانه می سازد که برنامه می
در حال حاضر یک اتفاق نظر جهانی وجود دارد بعدي جلوگیري نماید. 

عی ها براي کاهش خطرات حوادث طبیعی و نیز غیرطبی که کلیۀ تالش
هاي  ها و برنامه مند و طرح هاي یکپارچه، نظام باید به صورت سیاست

هاي فراوانی باید انجام  پایدار انجام گیرد.واضح است که تالش  توسعۀ
المللی جهت  شوند تا امکانات و مقدورات الزم در سطح ملّی و بین

ها در  ترین تالش یکی از مهم مدیریت کاهش خطر فراهم گردند.
الذکر و توسعۀ پایدار، اجراي آموزش  تیابی به اهداف فوقراستاي دس

ها و آثار ناشی از آنهاست. این  همگانی جهت مقابله با بالیا و بحران
۱ها، پس از جنگ جهانی دوم، با نام آموزش دفاع غیرنظامی آموزش

1. training of civil defense

هاي مختلفی در برخی از کشورها به جهت تأمین توسط سازمان
و به مرور زمان در جهان گسترش یافت. سالمتی عموم مردم آغاز شد 
به مبحث کاهش  یافته توجه روزافزونی  در این میان،کشورهاي توسعه

اند با گسترش  اند و کوشیده بالیا و نیز دفاع غیرنظامی مبذول داشته
سازي عموم، توجه به راهکارهاي کاهش  دانش مدیریت بحران، آماده

ثر وقوع بالیاي طبیعی و خطرات و میزان خسارات مالی و جانی در ا
 غیرطبیعی را به حداقل ممکن کاهش دهند.

وجود آمادگی قبلی در یک جامعه براي برخورد با زلزله یکی از      
ترین عوامل در کاستن از صدمات زلزله است. حذف فاجعه  مهم

غیرممکن، اما کاستن از صدمات آن ممکن است و آمادگی جامعه به 
پذیري تلقی  کاهش خسارات و آسیب عنوان یک بخش از برنامۀ

  ).Abdollahi, 2004( شود می
ترین شهرها  شهر تهران (پایتخت) که یکی از مهم در این بین، کالن    

المللی برخوردار  اي در سطح ملّی و بین در جهان بوده و از اهمیت ویژه
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که  -گسل  15میلیون نفر، بر روي  12است؛ با جمعیتی حدود 
هاي ري  نها بر مبناي مطالعات کارشناسان ژاپنی، گسلترین آ خطرناك

شده توسط غفوري  قرار دارد و بر اساس مطالعات انجام -و تهران است
المللی ژاپن و مرکز  هاي بین و نیز آژانس همکاري (2001)آشتیانی 

در صورت وقوع زلزله در تهران  ،محیطی تهران  مطالعات زلزله و زیست
 خسارت مستقیم به شهر وارد خواهد شد. بیلیون دالر، 220حدود 

% جمعیت 25% جمعیت کشور (15از طرف دیگر، تمرکز حدود      
% تولید 33% صنایع و 31% تولید ناخالص ملی، 25شهرنشین کشور)، 

ها و مراکز آموزشی و  % دانشگاه39% تولید مواد غذایی، 30صنعتی کشور، 
ان و اندیشمندان کشور در اي از دولتمرد پژوهشی و نیز حضور بخش عمده

سازد  اي برخوردار می العاده پذیري این شهر را از اهمیت فوق تهران، آسیب
توان گفت هرگونه آسیب بر پیکرة شهر تهران، آسیبی  که میطوريبه

 ).Hosseini, 2006( ناپذیر بر کل کشور خواهد بود جبران
به منظور شده، ضروري است که  با توجه به تمامی مطالب ذکر     
سازي عموم شهروندان تهرانی، برنامۀ آموزشی در زمینۀ دفاع  آماده

غیرنظامی جهت آمادگی در برابر زلزله،با توجه به فاکتورهاي زیستی، 
اجتماعی، فرهنگی و اقتصادي تهیه و تدوین گردد تا با ارتقاء سطح 
فرهنگ و دانش عمومی از طریق اجراي این برنامه در میان اقشار 

سازي الزم جهت  ف مردم؛ توان دفاعی آنان افزایش یافته و آمادهمختل
 مقابله با هرگونه شرایط بحرانی در اثر وقوع زلزله در آنان ایجاد گردد.

بدیهی است که تدوین یک برنامۀ آموزشی مستلزم انجام امر      
آوري  یند جمعا، نیازسنجی فر۲است که برطبق تعریف سوآرز 1نیازسنجی
ها،  طالعات است که منجر به شناسایی نیازهاي افراد، گروهو تحلیل ا

 ,Suarez( شود مؤسسات، جامعۀ محلّی و به طور کلی، جامعه می

(1996. 
بدین دلیل مقالۀ حاضر با هدف سنجش نیازهاي برنامۀ آموزشی دفاع    

غیرنظامی جهت آمادگی در برابر زلزله در کالن شهر تهران، به دنبال 
ترین نیازهاي آموزشی هر  سخ براي سؤال پژوهش (مهمدستیابی به پا

شهروند تهرانی در زمینۀ دفاع غیرنظامی جهت آمادگی در برابر زلزله 
باشد. در نتایج پژوهش نیازهاي آموزشی مربوط به  چیست؟) می

پذیري قبل از وقوع زلزله جهت دفاع  هاي کاهش آسیب مهارت
در اولویت اول نسبت به موارد غیرنظامی در برابر زلزله در شهر تهران، 

اند.  دیگر قرار گرفته

1. needs assessment
2. Suarez

هاي یک فرد یا گروهی  : تفاوت سطح دانش، مهارت و گرایش 3نیاز
 ).Houston, 1978(آموزشی  از افراد در ابتدا و انتهاي یک دورة

چه فرد باید بداند و  : عبارت است از فاصلۀ میان آن4نیاز آموزشی     
دهد. در  داند و انجام می ه در شرایط موجود میچه ک انجام دهد و آن

حقیقت نیاز آموزشی شکاف میان سطوح کنونی و سطح مطلوب توانایی 
 باشد. هاي خویش می افراد در انجام وظایف و مسئولیت

:یک شهروند یک عضو رسمیِ یک شهر، ایالت یا کشور 5شهروند
شود  ند یادآور میهایی را به شهرو است. این دیدگاه، حقوق و مسئولیت

 .(Shokri, 2007)بینی و تدوین شده است  که در قانون پیش
نیاز آموزشی شهروند: عبارت است از تغییرات مطلوبی که در یک فرد     

یا افراد از نظر دانش، مهارت و یا رفتار باید به وجود آید تا فرد یا افراد 
در حد مطلوب، هاي شهروندي خود را  مذکور بتوانند وظایف و مسئولیت

قابل قبول و منطبق با استانداردهاي جهانی انجام داده و در صورت 
 هاي رشد و تعالی افراد را در ابعاد مختلف به وجود آورند. امکان زمینه

هاي  الذکر دربارة ملزومات و دامنۀ فعالیت با توجه به مطالب فوق     
ت عمده عمدة آموزشی دفاع غیرنظامی و با در نظرگرفتن مالحظا

ها در هر کشور، آموزش افراد هر  آموزشی در رابطه با این آموزش
اي در این زمینه مستلزم شناسایی نیازهاي آموزشی مربوطه است.  جامعه

 لۀ اصلی به صورت زیر مطرح گردیده است:ئپس در این مقاله مس
ترین نیازهاي آموزشی هر شهروند تهرانی در زمینۀ دفاع مهم«

 .»؟مادگی در برابر زلزله چیستغیرنظامی جهت آ
 روش شناسی پژوهش

باشد و جامعۀ آماري آن جهت  روش انجام پژوهش، پیمایشی می
گردآوري اطالعات به منظور تعیین نیازهاي آموزشی، جمعیت شهر 

نفر  7797520بالغ بر  1385تهران بوده که بر اساس آمار سال 
ش در سه بخش مرد) استکه در این پژوه 3983080زن و  3814440(

 ربط مورد بررسی قرار گرفت: نفوذ و ذي نفع، ذي افراد ذي
نفع: مردم یا شهروندان ساکن در مناطق شمال، جنوب، مرکز، شرق  ذي

 شده را تبیین کردند. و غرب تهران هستند که نیازهاي احساس
هاي  نفوذ: شامل متخصصان مرتبط با امر دفاع غیرنظامی در سازمان ذي

ها و مؤسسات مطالعاتی مرتبط) است که  ها، دانشگاه شکدهمربوطه (پژوه
 نیازهاي مبتنی بر دانش از آنها به دست آمد.

هاي مرتبط با دفاع غیرنظامی و بحران  ربط: شامل مسئوالن سازمان ذي

3. need
4. training need
5. citizen
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(هالل احمر، ستاد حوادث غیرمترقبه، سازمان پیشگیري و مدیریت 
شده  بندي اي اولویتبحران و غیره) که با نظرسنجی از آنان نیازه

 شد. ها تبیین  یابی براساس مشکل
نفر در نظر  750حجم نمونۀ پژوهش، با استفاده از جدول مورگان،      

اي و  نفر شهروند با روش تصادفی طبقه 700گرفته شد که از این تعداد، 
 نفر متخصص و مسئول به روش عمدي و هدفمند انتخاب گردیدند. 50
هاي آموزشی از روش نیازسنجی مبتنی بر مدل جهت تعیین نیاز     

که جهت  بعدي کافمن، گوریکان و جانسون استفاده گردیده است سه
استفاده از این مدل، ابتدا یک فهرست نهایی و نسبتاً کامل از مصادیق 
دفاع غیرنظامی جهت آمادگی در برابر زلزله در شهر تهران استنتاج شده 

اي در اختیار  ه گردید؛ سپس طی پرسشنامهاي، تهی از مطالعات کتابخانه
هاي آماري که بر اساس ابعاد مدل معین شده بودند، قرار گرفت  نمونه

تا نیازهاي شهروندان تهرانی در زمینۀ آموزش دفاع غیرنظامی جهت 
 آمادگی در برابر زلزله را مشخص نماید. 

ه نوع و مورد نیاز در این پژوهش با توجه بآوري اطالعات  کارجمع     
اي و میدانی صورت گرفته است.  اهمیت موضوع به دو روش کتابخانه

اي، اطالعات الزم در زمینۀ مبانی  ابتدا با استفاده از روش کتابخانه
ساختن  شده و نیز مشخص نظري موضوع، سوابق تحقیقات انجام

نیازهاي دفاع غیرنظامی در بعد جهانی جهت تهیۀ فهرستی از مصادیق 
آوري  ظامی جهت آمادگی در برابر زلزله در شهر تهران جمعدفاع غیرن

گردید و سپس از طریق روش میدانی با استفاده از پرسشنامۀ
هاي الزم جهت  اي)، داده ساخته با طیف لیکرت (چهارگزینه محقق

 بررسی و آزمون سؤال موردنظر پژوهش به دست آمد.
ش پرسشنامۀ از آن جهت که به لحاظ جدید بودن موضوع پژوه     

اي وجود نداشت، با استفاده از طیف لیکرت، پرسشنامۀ  شده  استاندارد
شناختی،  هاي جمعیت اي مشتمل بر سه بخش (ویژگی ساخته محقق

در براي پژوهش تنظیم و آماده گردید. نیازهاي آموزشی و مواد آموزشی)
گویه جهت شناسایی نیازهاي  15نیازهاي آموزشی پرسشنامه،   بخش

شی شهروندان در زمینۀ سؤال پژوهشی در رابطه با زلزله در سه آموز

پذیري قبل از وقوع، در حین وقوع و  هاي کاهش آسیب بخش مهارت
% 7/92این پرسشنامه با ضریب پایایی  بعد از وقوع زلزله طراحی گردید.

در میان افراد نمونه در سه بعد مذکور توزیع گردید و پس از تکمیل و 
هاي به دست آمده جهت پاسخ به سؤال مذکور، مورد  دهآوري، دا جمع

 تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات جهت نیازسنجی، مقایسۀ نظرات      

بندي نیازها؛ آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین  ها و اولویت بین گروه
آزمون گروهی،  تک tو انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (آزمون 

) توسط  فریدمن، تحلیل واریانس چندمتغیره و تحلیل واریانس چندراهه
 باشد. می SPSSافزار  نرم

 ها یافته
 417% (6/55اند، که   آزمودنی شرکت کرده 750در پژوهش حاضر تعداد 

نفر) آن را گروه زنان  333% (4/44نفر) این تعداد را گروه مردان و 
 700لّّ سکونت، پراکندگی تعداد دهند.از نظر منطقۀ مح تشکیل می

نمونه به صورت برابر در پنج منطقۀ شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز 
نفر دیگر (مسئوالن و متخصصان) در مناطق مختلفی  50تهران بوده و 

نفر به سؤال  746اند.از نظر میزان تحصیالت،  از تهران ساکن بوده
دهد از این تعداد بیشترین  اند که نتایج بررسی نشان می مذکور پاسخ داده

%) به 6/3رین درصد (ت%) به افراد با مدرك لیسانس و کم8/36درصد (
نفر سن خود را  735افراد با مدرك زیر دیپلم اختصاص دارد.همچنین، 

ترین  سال و پایین 68ها،  ترین سن آزمودنی اند که باال مشخص نموده
 سال بوده است. 17سن 

توان  میشناختی پژوهش،  خصات جمعیتبنابراین با توجه به مش   
آمده به گروه خاصی از شهروندان   نتایج به دستاستنباط نمود که 

تهرانی تعلق نداشته و با پراکندگی نمونه در تمامی مناطق تهران 
 تواند نمایانگر نیازهاي عموم شهروندان تهرانی باشد. می

دفاع غیرنظامی ترین نیازهاي آموزشی هر شهروند تهرانی در زمینۀ  مهم
 جهت آمادگی در برابر زلزله چیست؟

45



 بررسی نیازهاي آموزشی شهروندان تهران در برابر زلزله زندي و همکاران،

 پذیري قبل از وقوع زلزله:  هاي کاهش آسیب )مهارت1

 هاي قبل از وقوع زلزله گروهی در مورد مهارت تک tنتایج آزمون  .3جدول 

 میانگین تعدادها  گویه  شاخص  
انحراف 

 معیار
 5/2=نمرة آزمون 

T df sig 
 000/0  740  691/8  00167/1  0103/3 741 الف) آشنایی با پدیدة زلزله و آثار احتمالی آن

 000/0 740  415/7  03490/1  8299/2 741 هاي مهم قبل از وقوع زلزله ها و نشانه نشانه ب) آشنایی با پیش
 000/0 744  631/13 95690/0  0587/3 745 اي اي و غیرسازه سازي سازه هم ایمنج) آشنایی با نکات م

 000/0 742  470/9  01731/1  9134/2 743 د) آشنایی با نحوة قطع جریان برق، آب، گاز و سایر امکانات خدماتی
 000/0 740  499/13  96979/0  0628/3 741 ه) آشنایی با لوازم و تجهیزات امداد و نجات خانواده

 000/0 744  818/12  95075/0  0220/3 745 گیري و) شناسایی یا ایجاد یک مکان امن در محل سکونت جهت پناه
 000/0 742  465/15  95320/0  1326/3 743 هاي اولیۀ ضروري جهت حوادث ز) آشنایی با کمک

 000/0 744  907/11  97675/0  9982/2 745 اي جهت آمادگی ح) آشنایی با عالئم هشدار و انجام تمرینات دوره
 در سطح معناداري tچون مقدار ، 3 هاي جدول دادهبا توجه به      

)= 0.05αمعنادار است و با در نظرگرفتن این که میانگین تجربی از ،( 
توان نتیجه گرفت که در کلیۀ  تر است؛ پس می میانگین نظري بزرگ

زشی قبل از زلزله براي کاهش هاي آمو شده در مورد نیاز  موارد مطرح
 شود. پذیري، نیاز به آموزش در حد زیادي احساس می آسیب

 هاي قبل از وقوع زلزله هاي مهارت نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت .4جدول 

 اولویت بندي رتبه متغیر ردیف
 هفتم  36/4 الف) آشنایی با پدیدة زلزله و آثار احتمالی آن 1
 پنجم  41/4 هاي مهم قبل از وقوع زلزله ها و نشانه نشانه با پیش ب) آشنایی 2
 سوم  60/4 اي اي و غیرسازه سازي سازه ج) آشنایی با نکات مهم ایمن 3
 ششم  38/4 د) آشنایی با نحوة قطع جریان برق، آب، گاز و سایر امکانات خدماتی 4
 دوم  74/4 ه) آشنایی با لوازم و تجهیزات امداد و نجات خانواده 5
 چهارم  48/4 گیري و) شناسایی یا ایجاد یک مکان امن در محل سکونت جهت پناه 6
 اول  85/4 هاي اولیۀ ضروري جهت حوادث ز) آشنایی با کمک 7
 هشتم  18/4 اي جهت آمادگی ح) آشنایی با عالئم هشدار و انجام تمرینات دوره 8

 سطح معناداري درجۀ آزادي خی دو
681/25 7 001/0 

هاي  هاي آموزشی مهارت هاي جدول فوق در زمینۀ نیاز با توجه به داده
ها، آشنایی با  پذیري قبل از وقوع زلزله، از نظر آزمودنی کاهش آسیب

هاي اولیۀ ضروري جهت حوادث، آشنایی با لوازم و تجهیزات  کمک
اي و  سازي سازه امداد و نجات خانواده و نیز آشنایی با نکات مهم ایمن

هاي آموزشی قرار داشته  اي به ترتیب در اولویت اول تا سوم نیاز غیرسازه
بندي آشنایی با عالئم هشدار و انجام تمرینات  و در نهایت این اولویت

 گیرد. اي جهت آمادگی براي قبل از وقوع زلزله قرار می دوره
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 پذیري در حین وقوع زلزله: هاي کاهش آسیب )مهارت2

 هاي حین وقوع زلزله گروهی در مورد مهارت تک tنتایج آزمون .5جدول 

 ها گویه         شاخص   
 میانگین تعداد

انحراف 
 معیار

 5/2=نمرة آزمون 

t df sig 

 000/0 749  161/6  01735/1  7673/2 750 لهالف) آگاهی از نحوة مدیریت استرس و حفظ خونسردي در هنگام وقوع زلز

 000/0 749  860/15  89795/0  1073/3 750 ها  گیري صحیح در تمامی حالت ب) آشنایی با عملکرد عمومی و پناه
 000/0 749  042/15  97798/0  1273/3 750 هاي مهم جهت جلوگیري و کاهش پیامدهاي زلزله  ج) آشنایی با راهکار

در سطح  tهاي جدول فوق، چون مقدار ا توجه به دادهب 
)، معنادار است و با در نظرگرفتن این که 0.05α =معناداري (

توان نتیجه  تر است، می میانگین تجربی از میانگین نظري بزرگ

شده در مورد نیازهاي آموزشی   گرفت که در کلیۀ موارد مطرح
ذیري، نیاز به پ هاي حین وقوع زلزله براي کاهش آسیب مهارت

 شود. آموزش در حد زیادي احساس می
 هاي حین وقوع زلزله هایمهارت نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت .6جدول

 اولویت بندي رتبه متغیر ردیف
 سوم  81/1 الف) آگاهی از نحوة مدیریت استرس و حفظ خونسردي در هنگام وقوع زلزله 1
 دوم  09/2 ها  گیري صحیح در تمامی حالت اهب) آشنایی با عملکرد عمومی و پن 2
 اول  10/2 هاي مهم جهت جلوگیري و کاهش پیامدهاي زلزله  ج) آشنایی با راهکار 3

 سطح معناداري درجۀ آزادي خی دو
040/56 2 001/0 

هاي  هاي آموزشی مهارت هاي جدول فوق در زمینۀ نیاز با توجه به داده
هاي مهم  وع زلزله، آشنایی با راهکارپذیري در حین وق کاهش آسیب

هاي زلزله چون آتش سوزي، آشنایی با  جهت جلوگیري و کاهش پیامد

ها و نیز آگاهی از  گیري صحیح در تمامی حالت عملکرد عمومی و پناه
نحوة مدیریت استرس و حفظ خونسردي در هنگام وقوع زلزله به ترتیب 

 ار دارند.در اولویت اول تا سوم نیازهاي آموزشی قر
 پذیري پس از وقوع زلزله:  هاي کاهش آسیب )مهارت3

 هاي پس از وقوع زلزله گروهی در مورد مهارت تک tنتایج آزمون . 7جدول

 شاخص 
 ها گویه   

 میانگین تعداد
انحراف 

 معیار
 5/2=نمرة آزمون 

t df sig 
 000/0 749  430/12  93990/0  9982/2 750 قوع زلزلههاي احتمالی پس از و ها و آسیب لرزه الف) آشنایی با وقوع پس

 000/0  749  292/14  00546/1  1127/3 750 ب) آشنایی با شرایط زیر آوار و کمک به افراد زیر آوار
ج) آشنایی با مسائل اسکان موقت و حفظ امنیت خود، خانواده و جامعۀ 

 محلّی پس از وقوع زلزله
748 0328/3  98935/0  608/12  747 000/0 

 000/0 747  723/13  98055/0  0748/3 748 د) آشنایی با حفظ بهداشت و شرایط سالم روحی بعد از زلزله
 در سطح معناداري t)، چون مقدار8هاي جدول ( با توجه به داده     

)= 0.05α معنادار است و با در نظرگرفتن این که میانگین تجربی از ،(
توان نتیجه گرفت که در کلیۀ  تر است؛ پس می میانگین نظري بزرگ

هاي بعد از وقوع  شده در مورد نیازهاي آموزشی مهارت موارد مطرح 
زلزله براي کاهش آسیب پذیري، نیاز به آموزش در حد زیادي احساس 

 شود. می
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 هاي پس از وقوع زلزله هاي مهارت نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت .8جدول
 اولویت بندي رتبه متغیر ردیف

 چهارم  38/2 هاي احتمالی پس از وقوع زلزله ها و آسیب لرزه الف) آشنایی با وقوع پس 1
 اول  58/2 ب) آشنایی با شرایط زیر آوار و کمک به افراد زیر آوار 2

3 
ج) آشنایی با مسائل اسکان موقت و حفظ امنیت خود، خانواده و جامعۀ محلّی 

 پس از وقوع زلزله
 سوم  49/2

 دوم  55/2 د) آشنایی با حفظ بهداشت و شرایط سالم روحی بعد از زلزله 4
 سطح معناداري درجۀ آزادي خی دو

643/15 3 001/0 

هاي  هاي جدول فوق در زمینۀ نیازهاي آموزشی مهارت با توجه به داده
پذیري بعد از وقوع زلزله، آشنایی با شرایط زیر آوار و  کاهش آسیب

افراد زیر آوار، آشنایی با حفظ بهداشت و شرایط سالم روحی  کمک به
بعد از زلزله، آشنایی با مسائل اسکان موقت و حفظ امنیت خود، خانواده و 

هاي احتمالی پس  ها و آسیب لرزه جامعۀ محلّی و نیز آشنایی با وقوع پس
 هاي آموزشی قرار از وقوع زلزله به ترتیب در اولویت اول تا چهارم نیاز

گیرند. می

 پذیري در زلزله: هاي کاهش آسیب بندي مهارت * اولویت
 پذیري در زلزله هاي کاهش آسیب بندي مهارت نتایج آزمون فریدمن در مورد اولویت .9جدول

 اولویت بندي رتبه متغیر ردیف

 اول  0/3 پذیري قبل از وقوع زلزله هاي کاهش آسیب مهارت 1

 سوم   09/1 در حین وقوع زلزله پذیري هاي کاهش آسیب مهارت 2

 دوم  91/1 پذیري پس از وقوع زلزله هاي کاهش آسیب مهارت 3

 سطح معناداري درجۀ آزادي خی دو
607/521 2 001/0 

هاي  بندي مهارت هاي جدول فوق در زمینۀ اولویت با توجه به داده   
اي ه پذیري در زلزله، نیازهاي آموزشی مربوط به مهارت کاهش آسیب
پذیري قبل از وقوع زلزله، پس از وقوع زلزله و درحین  کاهش آسیب

هاي آموزشی مربوط به  وقوع زلزله به ترتیب در اولویت اول تا سوم نیاز
 گیرند. زلزله قرار می

یکاهش ها در مورد مهارت یگروه تک tآزمون جینتاجداول مربوط به     
بیانگر آن  زلزلهپس از وقوع پذیري در سه بخش قبل، حین و  آسیب

گویۀ ارائه شده در سه بخش مذکور، به ترتیب به  15هستند که از 
)، معنادار بوده 0.05α =در سطح معناداري ( tاستناد جداول فوق، مقدار

هاي زیاد و بسیار زیاد بوده است. این مطلب  ها به گزینه و بیشترین پاسخ
 يازهایمورد نشده در  موارد مطرح  ۀیکه در کلآن است  دهندة نشان

به  ازین ي،ریپذ بیکاهش آس جهتمربوط به زلزله  يها مهارت یآموزش
شده یا به عبارت دیگر نیازهاي مذکور به احساس  يادیآموزش در حد ز

 میزان باالیی در میان شهروندان مورد مطالعه وجود دارند.
بندي نیازهاي آموزشی  عالوه بر این، نتایج بررسی اولویت     

پذیري در زلزله هم به صورت کلی در  ي کاهش آسیبها مهارت
بین مراحل آمادگی (قبل، حین و پس از وقوع زلزله) و هم به 
تفکیک در هر بخش این خرده مقیاس از طریق آزمون فریدمن، 

 باشد: بیانگر مطالب زیر می
پذیري  هاي کاهش آسیب بندي نیازهاي آموزشیِ مهارت نتایج اولویت   

)، نشانگر آن است که نیازهاي 9رت کلی در جدول (زلزله به صودر 
قبل از وقوع "پذیري در بخش  هاي کاهش آسیب آموزشیِ مهارت
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در جایگاه اول اهمیت و تأکید قرار گرفته است و  3بندي  با رتبه "زلزله
پس "هاي  پذیري در بخش هاي کاهش آسیب نیازهاي آموزشیِ مهارت

هاي دوم  به ترتیب در جایگاه "زلزله در حین وقوع"و نیز  "از وقوع زلزله
آمده در این قسمت از  اند. نتایج به دست  بندي قرار گرفته و سوم رتبه

پژوهش بر اهمیت رویکرد نوین و فراکنشی در مدیریت بحران صحه 
دهد. بدیهی است  گذارده و اتخاذ رویکرد پیشگیرانه را مورد تأئید قرار می

پذیري عمومی  انه نه تنها میزان آسیباستفاده از اقدامات پیشگیرکه 
بلکه اجراي مراحل بازسازي و  هد؛د کاهش میوقوع زلزله را از ناشی 

اند. بر اساس گرد نیز تسهیل و تسریع میرا بهبود پس از وقوع حوادث 
از آن جهت که تمامی اهداف و وظایف دفاع غیرنظامی و نتایج و 
شیدن به اجراي صحیح بخ هاي مربوط به آن در راستاي تحقق آموزش

مراحل رویکرد فراکنشی مدیریت بحران قرار داشته و در حقیقت 
آموزش این دفاع به صورت همگانی اجراي این مراحل را

هاي  پذیري میزان آسیب باعث کاهشتواند  مینیز و   نماید می پذیر  امکان
ریزي  برنامهشود،  زلزلهرو شدن با  جامعۀ شهري تهران در زمان روبه

خصوصاً ـ  ها در خرده مقیاس زلزله در شهر تهران راي این آموزشب
نسبت به دو   مرحلۀ قبل از وقوع زلزله با توجه به اولویت داشتن آن

ها، به ویژه  ضرورت پیدا کرده و اجراي این آموزش ـ مرحلۀ دیگر
هاي مربوط به مرحلۀ قبل از وقوع زلزله در میان اقشار مختلف   آموزش

 توان دفاعی آنان ،با ارتقاء سطح فرهنگ و دانش عمومیاند تو ، میمردم
سازي الزم جهت مقابله با هرگونه شرایط بحرانی  و آماده دادهافزایش  را

 د.انایجاد گردزمان وقوع زلزله را در 
بندي نیازهاي آموزشی جهت آمادگی در برابر زلزله در  در اولویت     

ز وقوع زلزله، به استناد پذیري قبل ا هاي کاهش آسیب بخش مهارت
 باشد: ها به ترتیب به شرح زیر می )، اولویت گویه4جدول (

هاي اولیۀ ضروري، لوازم و تجهیزات امداد  اولویت اول: آشنایی با کمک
 و نجات خانواده

 اي اي و غیرسازه سازي سازه اولویت دوم: نکات مهم ایمن
ل سکونت جهت اولویت سوم: شناسایی یا ایجاد یک مکان امن در مح

 گیري پناه
هاي مهم قبل از  ها و نشانه نشانه اولویت چهارم: آشنایی با پیش

 وقوع زلزله
اولویت پنجم: آشنایی با نحوة قطع جریان برق، آب، گاز و سایر 

 امکانات خدماتی
 اولویت ششم: آشنایی با پدیدة زلزله و آثار احتمالی آن 

 اي جهت آمادگی انجام تمرینات دورهاولویت هفتم: آشنایی با عالئم هشدار و 

هایی در زمینۀ زلزله، هرچند  این نتایج مبین آن است که به علت آموزش
به صورت پراکنده، میزان نیاز آموزشی در زمینۀ شناسایی این پدیده و 
آثار احتمالی آن از اولویت بسیار پایینی برخوردار شده است و نیز به 

ی بودن زلزله، شهروندان نیاز چندانی بین جهت ناگهانی و غیرقابل پیش
اي جهت آمادگی  به آشنایی با عالئم هشدار و نیز انجام تمرینات دوره

هایی که به نیازهاي آموزشی مهم  اند؛ ولیکن در مقابل گویه حس نکرده
 3، 5، 7هاي شمارة  اند (گویه جهت مرحلۀ قبل از وقوع زلزله اشاره داشته

اند و از نظر  هاي باالتري برخوردار شده )، به ترتیب از اولویت6و 
هایی که مستقیماً آمادگی آنان را  شهروندان تهرانی آگاهی از مهارت

چون آشنایی با  دهند، هم براي پیشگیري و مقابله با آثار زلزله افزایش می
هاي اولیۀ ضروري، لوازم و تجهیزات امداد و نجات خانواده،  کمک
اي و نیز شناسایی و ایجاد مکان امن به  اي و غیرسازه سازي سازه ایمن

گیري از اهمیت باالتري برخوردار است و این نیازها بایستی در  جهت پناه
 امر آموزش مربوطه در اولویت قرار بگیرند.

بندي نیازهاي آموزشی جهت آمادگی در برابر زلزله در  در اولویت     
، به استناد پذیري در حین وقوع زلزله هاي کاهش آسیب بخش مهارت

 باشد: ها به ترتیب به شرح زیر می )، اولویت گویه6جدول (
اولویت اول: آشنایی با راهکارهاي مهم جهت جلوگیري و کاهش 

 پیامدهاي زلزله
گیري صحیح در  اولویت دوم: آشنایی با عملکرد عمومی و پناه

 ها تمامی حالت
ي در اولویت سوم: آگاهی از نحوة مدیریت استرس و حفظ خونسرد

 هنگام وقوع زلزله
توانند  هایی که می این نتایج مبین آن است که شهروندان به گویه     

اند و نیاز  آثار و عواقب زلزله را کاهش دهند، اهمیت بیشتري داده
اگرچه  اند. الزم به ذکر است که بیشتري را جهت آموزش احساس کرده

استرس و  تیریمداز نحوة  یآگاه ۀ مربوط بهها گوی از نظر آزمودنی
تري برخوردار است  در هنگام وقوع زلزله از اولویت پایین يحفظ خونسرد

ولیکن اغلب مشاهده ؛ دهندة آشنایی آنان با این امر باشدتواند نشان و می
شده است که به علت عدم وجود تعلیمات صحیح در این زمینه، 

شدید دستپاچگی و عدم حفظ خونسردي در زمان وقوع حادثه، باعث ت
اطالع و اگاهی از عملکرد صحیح  . البتهنتایج و عواقب حادثه شده است

در حین وقوع زلزله از میزان استرس و دستپاچگی موجود خواهد کاست 
 و به حفظ خونسردي در زمان وقوع زلزله کمک خواهد کرد. 

بندي نیازهاي آموزشی جهت آمادگی در برابر زلزله، در  در اولویت     
پذیري پس از وقوع زلزله، به استناد  هاي کاهش آسیب بخش مهارت
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 باشد: ها به ترتیب به شرح زیر می )، اولویت گویه8جدول (
اولویت اول:آشنایی با شرایط زیر آوار، کمک به افراد زیر آوار و 

 آواربرداري
 اولویت دوم:آشنایی با حفظ بهداشت و شرایط سالم روحی بعد از زلزله

با مسائل اسکان موقت و حفظ امنیت خود، اولویت سوم:آشنایی 
 خانواده و جامعۀ محلّی

هاي احتمالی  ها و آسیب لرزه اولویت چهارم: آشنایی با وقوع پس
 پس از وقوع زلزله

بندي نشانگر آن است که از نظر شهروندان پس از وقوع  این اولویت     
ار زلزله ترین مسأله نجات جان هموطنانی است که در زیر آو زلزله، مهم
ترین نیاز آموزشی  اند؛ بنابراین طبق نتایج به دست آمده، مهم گرفتار شده

پذیري پس از وقوع زلزله، آموزش شرایط زیر آوار و  جهت کاهش آسیب
کمک به افراد زیر آوار است. کامالً بدیهی است که آگاهی هر فرد 

به حفظ  تواند نسبت به شرایط زیر آوار و نحوة رهایی از این وضعیت می
جان خود فرد نیز در صورت درگیرشدن با چنین شرایطی کمک نماید. 

هاي دفاع  بندي نیز تأکیدي دوباره بر ضرورت اجراي آموزش این اولویت
 غیرنظامی جهت آمادگی در برابر زلزله در شهر تهران است.

پژوهشی  هاي سؤال توجه به نتایج به دست آمده در تمامی بخش     

نگر این مطلب است که  در هر یک از آنها به صورت موردنظر، بیا
هاي اساسی، پیشگیرانه و  جداگانه، نیازهاي آموزشی مربوط به گویه

اند؛ بنابراین در  کاربردي از اولویت باالتري جهت آموزش برخوردار بوده
ریزي و اجراي آموزش دفاع  مجموع، نتایج تأکیدي بر ضرورت برنامه

باشد.  برابر زلزله در شهر تهران می غیرنظامی جهت آمادگی در
 گیري و بحثنتیجه

دهند که نیازهاي آموزشی مورد نیاز  هاي پژوهش نشان می یافته
شهروندان تهرانی در زمینۀ دفاع غیرنظامی جهت آمادگی در برابر زلزله، 
تحت تأثیر گروه (شهروند، متخصص و مسئول)، میزان تحصیالت، 

   باشد. فراد نمونه نمیجنسیت و منطقۀ محل سکونت ا
همچنین نتایج مربوط به سؤاالت مواد آموزشی بیانگر آن است که      

%) در زمینۀ دفاع 8/19تعداد بسیار کمی از شهروندان تهرانی (فقط 
%) اطالعات خود را از 5/29غیرنظامی آگاهی دارند، که اغلب آنان (

. اکثریت شهروندان اند طریق کتاب، مجلّه، نشریه و پوستر به دست آورده
مند هستند و از  هاي دفاع غیرنظامی عالقه %) به آموزش45/67تهرانی (

نظر آنان بهترین شیوة آموزش و کسب اطالعات در زمینۀ دفاع 
هاي عملی  %) و آموزش1/30هاي تلویزیونی ( غیرنظامی، برنامه

 باشد. %) می9/21(

 نگاه اجمالی به نتایج سؤال پژوهشی. 10جدول

مقیاس 
 پژوهش

نیاز به 
 آموزش

 آموزشی به ترتیب اولویت در هر بخشترین نیازهاي  مهم
 اولویت

 ها بخش

 زلزله

ر تمامی د
موارد در 

حد باالیی 
نیاز به 
آموزش 
 وجود دارد

هاي اولیۀ ضروري، لوازم و تجهیزات امداد و نجات خانواده، نکات مهم  قبل از وقوع زلزله: آشنایی با کمک
گیري، آشنایی  کان امن در محل سکونت جهت پناهاي، شناسایی یا ایجاد یک م اي و غیرسازه سازي سازه ایمن

هاي مهم قبل از وقوع زلزله، آشنایی با نحوة قطع جریان برق، آب، گاز و سایر امکانات  ها و نشانه نشانه با پیش
اي جهت  خدماتی، آشنایی با پدیدة زلزله و آثار احتمالی آن و آشنایی با عالئم هشدار و انجام تمرینات دوره

 آمادگی

 لاو

حین وقوع زلزله: آشنایی با راهکارهاي مهم جهت جلوگیري و کاهش پیامدهاي زلزله،عملکرد عمومی و 
 گیري صحیح و آگاهی از نحوة مدیریت استرس و حفظ خونسردي در هنگام وقوع زلزله پناه

 سوم

ي، حفظ بهداشت و شرایط سالم پس از وقوع زلزله: آشنایی با شرایط زیر آوار، کمک به افراد زیر آوار و آواربردار
روحی بعد از زلزله، آشنایی با مسائل اسکان موقت و حفظ امنیت خود، خانواده و جامعۀ محلّی پس از وقوع زلزله 

 هاي احتمالی پس از وقوع زلزله ها و آسیب لرزه و آشنایی با وقوع پس
 دوم
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زلزله در پژوهش را داشته باشد، یافت نشد   مقیاس  مشابهی با خرده
هاي دفاع غیرنظامی را  که هدف اصلی آموزشولی در صورتی

ریم، نتایج این در نظر بگی "کاهش اثرات حوادث و بالیا بر جامعه"
مقیاس   نیازهاي آموزشی دفاع غیرنظامی در خردهپژوهش یعنی تأیید 

اجراي برنامۀ ریزي و  شدن ضرورت برنامه صدر پژوهش و مشخ زلزله
در میان شهروندان تهرانی، در راستاي نتایج  آموزشی مربوط به آنها

 تحقیقات آقایان 
) قرار دارد؛ زیرا  این دو 1387) و قدیري (1385هجرتی (     

اند که  یافته  مهم دست  پژوهشگر در تحقیقات خود به این نتیجۀ
پذیري ناشی از  ث و بالیا و میزان آسیبکاهش اثرات و عواقب حواد

ـ  اجتماعی و سطح فرهنگی -توسعۀ اقتصادي ها، وابسته به آن
اجتماعی مجموعۀ شهري تهران بوده و توسعه و ارتقاء این عوامل 

ترین تأثیر را بر کاهش اثرات بالیاي طبیعی در مجموعۀ  تواند بیش می
 شهري تهران داشته باشد.

هاي جانبی با نتایج پژوهش زیانی  ش در یافتهنتایج این پژوه     
 12تا  10) که در زمینۀ بررسی میزان نیاز آموزشی کودکان 1371(

ساله در رابطه با پیشگیري از حوادث انجام شده، تفاوت دارد. در 
پژوهش مذکور، میزان نیاز آموزشی کودکان در رابطه با پیشگیري از 

که در یافته است درحالی حوادث با افزایش میزان تحصیالت کاهش
ي بر نیاز آموزشی نداشته است. این پژوهش، میزان تحصیالت تأثیر

نین در پژوهش نامبرده، نیاز آموزشی پسران بیشتر از دختران همچ
بوده است یا به عبارت دیگر جنسیت بر میزان نیاز آموزشی تأثیر 

ز است؛ در حالی که در پژوهش حاضر جنسیت بر میزان نیا  داشته
توان چنین استنباط نمود که به  آموزشی تأثیر ندارد. از مقایسۀ فوق، می

هاي دفاع  علت عدم آشنایی عموم شهروندان تهرانی با آموزش
غیرنظامی در زمینۀ زلزله، میزان نیاز آموزشی در این زمینه تحت تأثیر 

 هیچ یک از عوامل نامبرده قرار نگرفته است.
عمل آمده و با توجه به نتایج پژوهش هاي به  بر پایۀ بررسی     

حاضر، موارد زیر جهت بهبود وضعیت فعلی دفاع غیرنظامی جهت 
 گردد: آمادگی در برابر زلزله پیشنهاد می

با توجه به آن که در نتایج پژوهش بر اهمیت و ضرورت رویکرد      
نوین و فراکنشی در مدیریت بحران تأکید شده و اتخاذ رویکرد 

محور مورد  به جاي رویکرد انفعالی و مدیریت بحران جامعهپیشگیرانه 
الزم است رویکرد مدیریتی بحران در  ،تأیید قرار گرفته است

هاي نوین و  هاي اجرایی کشور جهت همسوسازي با پیشرفت دستگاه
 اصالح قرار بگیرد. فراکنشی، مورد بازبینی و

می و از آن جهت که تمامی اهداف و وظایف دفاع غیرنظا     

بخشیدن به اجراي  هاي مربوط به آن در راستاي تحقق آموزش
صحیح مراحل رویکرد فراکنشی مدیریت بحران قرار دارند و در 

ها به منظور ایجاد  ترین گام حقیقت دفاع غیرنظامی یکی از مؤثر
رسانی و آموزش همگانی به جهت  اقدامات پیشگیرانه، اطالع

باشد؛ بنابراین  قابله با بحران میبهبودبخشیدن مرحلۀ آمادگی براي م
شده،  بر اساس نتایج پژوهش، تأیید تمامی نیازهاي آموزشی مطرح

بندي نیازهاي آموزشی مربوطه و نیز با در نظر  شدن اولویت مشخص
مندي شهروندان  و عالقه خیزي شهر تهران گرفتن وضعیت زلزله

گردد که  هایی، پیشنهاد می مندي از چنین آموزش تهرانی به بهره
طراحی الگوي مطلوب برنامۀ آموزشی جامع، یکپارچه و متناسب با 
شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی در زمینۀ دفاع 

سازي عموم مردم در برابر زلزله در شهر تهران  غیرنظامی جهت آماده
 صورت گیرد.

 اي، امکان آموزش تمامی که ظرفیت زمانی و هزینهاز آن جائی   

بندي این  پس اولویت ،سازد ق را تا حدودي غیرممکن میمصادی
باشد که  اندرکاران می ریزي خاص به دست مصادیق داراي پیام برنامه
ا، ترجیحات ش آنههاي درسی جهت آموز در طراحی و تدوین برنامه

 هاي آموزشی قرار گیرند. شهروندان جزء اولویت
رنامۀ آموزشی دفاع با توجه به نیاز تمامی اقشار گوناگون به ب    

غیرنظامی جهت آمادگی در برابر زلزله و از آن جهت که الزم است در 
شرایط بحرانی عموم مردم با دولت محلّی و ملّی همکاري و
هماهنگی الزم را داشته باشند، ضروري است که تعلیمات دفاع 
غیرنظامی، بر مبناي تمرکز ملّی انجام گرفته و همۀ سطوح آموزش را 

هاي غیررسمی در  عالی و نیز آموزش  لۀ مقدماتی تا آموزشاز مرح
برنامۀ آموزشی دفاع غیرنظامی جهت  شود گیرد.بنابراین پیشنهاد می بر

 آمادگی در برابر زلزله در قالب برنامۀ رسمی و غیررسمی طراحی گردد.
هاي قابل استفاده و دسترس در  توان از تمامی روش اگر چه می     

هاي دفاع غیرنظامی جهت  جامعه براي آموزش شرایط محلّی یک
آمادگی در برابر زلزله بهره برد ولیکن توجه شهروندان تهرانی به 

اندرکاران  تواند پیامی به دست هاي تلویزیونی و عملی می آموزش
هاي مذکور در آموزش باشد.  گیري از روش آموزش جهت بهره
ا، خصوصاً با توجه ه شود در طراحی این آموزش بنابراین پیشنهاد می

هاي آموزشی از  خیزي شهر تهران، استفاده از برنامه به موقعیت زلزله
هاي ایمنی و آموزشی در قالب طریق صدا و سیما، نصب پیام

آموزش عملی مدنظر قرار بگیرد.  هاي تبلیغاتی و بروشورها و تابلو
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متناسب بودن با شرایط فرهنگی، اجتماعی، اقتصادي و سیاسی 
کشورمان بایستی با استانداردهاي جهانی و دانش روز در زمینۀ 
مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی مطابقت داشته باشد، پیشنهاد 

ان این آموزش به طور مستمر از اندرکاران و مجری شود که دست می

مند گشته و نتایج  تعالیم نوین مدیریت بحران و دفاع غیرنظامی بهره
ریزان درسی این  هاي آنان در اختیار برنامه مطالعات و بررسی

 ها قرار گیرد. آموزش
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