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 چکیده

. فروبیرد  میعظی  بهتیی را در  رانیا مردم همۀ ،تهران مرکز در پالسکو مرتفع ساختمان ختنیر فرو ۀفاجع
 ةنحیو و  یشیکل  لحیا   به ،ستین ریپذ اسیق ورکیوین سپتامبر ازدهمۀ یفاجع ابعاد با هرچند واقعه شدت
 ینی یب شیپی  .کیرد  یتیداع را  آور بهیت و  وحشتناک یهمان فضا ،جهان یعموم افکاردر  ساختمان ریزش

. هید  تحیییق حاضیر    ادکیاهش د ث را وادح گونه خسارات این توان یمبا آموزش شهروندان که  شود یم
بیر   هیی بیا تک  (بیزر   یسوز آتش یها بحران) مخاطرات محیطی در یآموزش شهروند یبرا یمدل معرفی

و در حیا    افتیه ی توسیعه و  انیی بن دانیش در جوامع  یپژوهش یها تیفعال یکمّ ۀتوسعی است. گرندد تئور
از  یدیی جد کیرد یرو ازمنید ین یمختلف پژوهشی  یها روشتنوع در و مستمر است و  یدائم یروندتوسعه 
. ابزار تحییق حاضیر  استرویکرد تحییق حاضر از نوع کیفی بنابراین  .است ییاتیتحی یها مد و  ها روش

فرمانیدهان  در ایین پیژوهش    شیده  انتخیا  آوری شید. نخبگیان    جمیع که از پنیل نخبگیان    بودمصاحبه 
 صیورت  بیه نفیر   15 آنهیا  نیکه از ب بودنددر بحران ساختمان پالسکو  ریدرگدیدگان  آسیبو  ینشان آتش
آموزش و ۀ توسع طیشرا نوآوری ،شده استخراج یها میوله نیتر مهمنتایج براساس  .ندانتخا  شد یتصادف

 یامدهایپو  بزر  یسوز آتش در یآموزش یها دوره یاثربخشی، آموزش یها تیفعالت، مشارک، پیشگیری
در  تیوان  یمی آن را  لاست که حاصی  یمشارکت یندیفرا ،یطرح جامع آموزش عمومر ه یطراح. استآن 

 یآگیاه  شیو افیزا  یعمیوم شهروندی . آموزش دید قیکنتر  و حفاظت مدون در برابر حر ستمیوجود س
 ون،یی زیتلو و،یی مانند راد یعموم یها رسانه، آموزش از طریق مدت کوتاهآموزش شهروندی  قیمردم از طر

 .دانست قیحر از رانهیشگیپ یها تیفعال نمودهای نیتر مهمرا  یمحل یبروشورها و ها روزنامه
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 مقدمه

 ،حفاظیت از جیان   منظور بهاحتمالی حوادث ستیابی به محیط عاری از خطر و د ،شهری در جوامع

بوده که بشر بیرای رسییدن بیه آن پیوسیته در      یا نهیریدآرزوی  ،جامعه افراد دیگرخانواده و  ،ما 

کیه بیرای شهرنشیینان فیراهم     و رفیاهی   شیکنار آسیا تالش و تکاپو بوده است. زندگی شهری در 

. آتیش  کند یمافراد را تهدید  و ما بسیاری دارد که جان  هایث و خطردر درون خود حواد ،کرده

افیزایش   .[3]را به نابودی بکشیاند   تالش و فرهنگ او ،سرمایهممکن است در کنار خدمت به بشر، 

رشید بییش    و خاص مانند تهران یشهرهادر برخی نیاط شهری و برخی زیاد آن جمعیت و تراکم 

بالیوه از عیواملی اسیت کیه نگیرش      هایبا خطرمواجه افزایش مراکز در نتیجه  و از حد شهر تهران

[. 14] نید کن یمی احتمیالی را مطیرح    یخطرهیا میابله بیا   منظور بهبه مسائل پیشگیرانه  نانهیب واقع

ای ضیعیف ییا   هی  ییافتن زیرسیاخت  مسیتلزم   ،ایین مسیائل و مشیکالت   از  مؤثرترپیشگیری هرچه 

 و حالیت  هیا  ضیعف اقدامات احتمالی را برای کاهش  دگانرنیگ میتصمتا  بحرانی است یها تیموقع

توجیه   باید به آن است که آموزش شهروندی زمینه،گام در این  نیتر مهم .[5] بحرانی انجام دهند

مشیارکت فعیا     در آنهیا  کیه میردم   ییهیا  طیرح  ،هیا  پیژوهش و  ر تجابراساس . ای نشان داد ویژه

ین زمیانی کیه شیهروندان خیود را در امیور مربیوط بیه        عملیاتی شده است. بنابرا تر موفق اند داشته

مشیارکت و آمیوزش    یهیا  نیه یزم ۀارائی  ،مسائل ایمنی شهری شریک بداننید  ژهیو بهمسائل شهری 

 ۀچرخی مشیارکت شیهروندان در مراحیل مختلیف      یبرا ییسازوکارها .خواهد بود مؤثرترو  تر آسان

و میوارد   هیا  سیازه به موارد ایمنی در  یهتوج بی ،فرسوده شهری یها بافت .[24] فاجعه وجود دارد

 ژهیی و بیه زیادی  یها بحرانو  ها بیآسیک از آنها مستعد ایجاد  بسیار دیگری نیز وجود دارد که هر

خواهند بیود. از   یسوز آتشمانند  یعیرطبیغزلزله یا  ،بروز حوادث طبیعی مانند سیل یها زماندر 

است که شهرداری  ییها استیسجمله  از ،اتسیاست پیشگیری و کاهش خسارات و تلف ،همین رو

ایجیاد و   .[8] اخیر توجه بیشیتری بیه آن نشیان داده اسیت     یها سا شهر تهران در  ینشان آتشو 

دفاع و حفظ جان و ما  آنان  منظور بهباید ایمنی و سالمت عموم شهروندان  یها رساختیز توسعۀ

  .[4]کاری باشد  یها تیاولووسعه و ت یها شاخص نیتر یاصلاز  ها بحرانو  هادر میابل خطر

حضور ن اداوطلب) دوام با نام یا پروژه 1384شهر تهران از سا   ینشان آتشمدیریت بحران و 

 .[3]در واکنش اضطراری محالت( را در مناطق مختلف شهر تهران طراحی و اجرا کیرده اسیت   

محلیی در میدیریت    یهیا  لیپتانسی بر مفهوم اجتماع محلی و استفاده از  دیتأک ،هد  این طرح

افزایش ظرفیت و توان اجتماعات محلیی و شیهروندان در    ،مخاطرات و بحران در کالنشهر تهران

مسیتلزم آمیوزش شیهروندی     کیار امیا ایین    ،اسیت مدیریت و پیشگیری از مخیاطرات و بحیران   
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مجاهیدان و   ۀثابم بهرا  نشانان آتشمردم  ،پالسکو ۀحادثاقدامات در  گونه براساس این .[11]است

تا جان دیگیری   اندازند یمآنها خود را به خطر  ؛کنند یمحارسانی یافتند که به جان مردم توجه 

 نیتیر  مهیم . یکیی از  و فرهنیگ ایرانیی ریشیه دارد   در تیاریخ   ای را نجات دهند. چنین فیداکاری 

ای ایین  به آموزش شهروندی و نبودن الگیویی بیر   یتوجه بی ،پالسکو ۀفاجعمشکالت موجود در 

الگویی برای آمیوزش   شود یممهم تالش  ۀمسئلدر این تحییق با نگاه به این  .مسائل بوده است

 .[7]بزرگی چون پالسکو ارائه شود  یها یسوز آتششهروندی در مخاطرات 

ایین پیژوهش بیه بررسیی الگیوی میدیریت آمیوزش عمیومی          ،به اهمییت موضیوع   با توجه

هید  اصیلی پیژوهش پاسیخ بیه ایین        .پیردازد  یمزر  ب یها یسوز آتش)شهروندی( در بحران 

برای میدیریت آمیوزش عمیومی )شیهروندی( در      توان یم را  الگوی کیفی کدامکه  است پرسش

میوارد متعیددی در   بیه  تحیییق   ۀپیشیین در  ؟ دادبزر ( ارائه  یها یسوز آتشمخاطرات )بحران 

 .اشاره شده است نیز اهمیت و ضرورت تحییق زمینۀ

 میسیه دانش )خلیق دانیش، ت   تیریمد نینشان داد که ب (1400) یراستژوهش های پ یافته

 [6] بحران رابطه وجود دارد تیریدانش( و مد یساز رهیذخدانش،  یریکارگ بهدانش، 

امداد و نجات بر رفتیار   یکه آموزش شهروند ند( نشان داد1399) و همکاران شیک یصراط

 .[10]ادار دارد نمع ریتأثشهروندان  یمدن

و  یمنیییلییزوم آمییوزش اصییو  ا خییود در زمینییۀ قییی( در تحی1397و همکییاران ) یمنییبه

ی ها مهارتو در کنار  یاز کودکباید  ها آموزش گونه نیا اظهار داشتند کهبه کودکان  ینشان آتش

 یزیر برنامه ینهادها و ارائه شود آموزگارانافراد جامعه، از پدر و مادر گرفته تا  ۀهمتوسط  دیگر

 یهیا  مهیارت کسیب   برایبستر مناسب را  ،مدون و مستمر یها برنامه ۀارائ با دیبا زین یو آموزش

 .[2] کنندجامعه فراهم  یو فرهنگ یاجتماع ،یسطوح سن همۀالزم در 

بیا   یشیهروند  یهیا  آمیوزش  یاثربخشی  در زمینیۀ  یییحیت در (1396و همکاران ) یگودرز

در جامعیه   ها آموزش یاثربخشو  یمنیا آموزش تأثیر  یبه بررس ،و حوادث قیکاهش حر کردیرو

 یها آموزش یریفراگ نشان دادند که و پرداختند یو مال یکاهش خسارات جان درو بازخورد آن 

 .[13] شود میو کاهش خسارات  یمنیاارتیای و  ایالاز ب یریشگیپ سبب ،یمناسب و شهروند

 یمنی یچیالش آمیوزش ا   و ینیوآور  ت،یموفیعنوان  باتحیییی  در( 2019مونوز و همکاران )

 ردعمیل و تجربیه    است،یس یغن افقتحیق برای  ،بیو کارائ یجنوب یکایدر آمر ایمدارس و بال

 التی. تسیه 1: کننید  میی کیید  أتزیر شرح  بهجامع مدارس  یمنیا رکنسه پایۀ بر  یمدلبر ، آنجا

 .[21] یآور تا . آموزش کاهش خطر و 3و ؛ همدرس یایبال تیری. مد2 ؛منیا یآموزش

 شیافیزا  مسیبب  مشکالت تجربۀ احتما که  کردندبیان  ( در تحیییی2015لنا و همکاران )
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کیه   دادنشیان   آنان یها افتهی .است شتریفراد مسن بادر  ریوم مر و  یاز سوختگ یعوارض ناش

در طو  زمان مؤثر بوده اسیت.   یسالمندان شهر HFSدانش  شیدر افزا HFS یآموزش ۀمداخل

 یمهیم بهداشیت عمیوم    های ینگراناز  تر مسن تیدر جمع ریوم مر و  یکاهش عوارض سوختگ

 .[20] دشوتوجه  به آنو آموزش مناسب  یریشگیپ یاهبردهار قیاز طر دیاست که با

 در ینشیان  آتیش  یمنیاآموزش  یدرس ۀبرنام یاثربخشتحیییی ( در 2014چاوز و همکاران )

آتیش در   یمنی یا دانیش  ها، در پی این آموزشو دریافتند که  را ارزیابی کردند درآمد کمکودکان 

کیه   یا برنامیه  نشان داد که نیهمچن پژوهش نی. اافتیکودکان کالس او  تا سوم بهبود  انیم

 حریق و حادثیه  یریشگیپ یها وهیبر ش شود، کالس ارائه  طیو در مح دهد کودکان را هد  قرار 

 .[18] است رگذاریتأث

 تحقیقو مواد  روش 
 رویکرد پژوهش

 یرونید و در حیا  توسیعه    افتهی توسعه انیبن دانشدر جوامع  یپژوهش یها تیفعال یکمّ توسعۀ

 هیا  روشاز  یدیجد کردیرو ازمندین یمختلف پژوهش یها روشو مستمر است و تنوع در  یدائم

 .استبنابراین رویکرد تحییق حاضر از نوع کیفی . است ییاتیتحی یها مد و 

 آماری ۀجامع

نخبگیان  از پنل پژوهش  نیدر ا .بودند دیدگان آسیبو نخبگان ، شامل قیتحی نیا یآمار ۀجامع

 ریدرگ دیدگان آسیبو  ینشان آتشفرماندهان  ،در این پژوهش شده انتخا استفاده شد. نخبگان 

 .ندانتخا  شد یتصادف صورت بهنفر  15 آنها نیکه از ب بودنددر بحران ساختمان پالسکو 

 پژوهش و ابزار مواد

پژوهش در  یتوجه به مراحل اجرا بااست.  بوده نخبگان با  مصاحبهابزار تحییق حاضر  نیتر مهم

موجیود   بررسی مییدانی از  ها داده یگردآور یپژوهش برا نیامد   یطراح ندیفرا حیتشربخش 

 .[5] گرفته شدبهره 

 ها داده لیوتحل هیتجز

بیه  . گرفیت صیورت   یفیک یمحتوا لیلبا روش تح یا مصاحبه یها یبررسحاصل از  یها داده لیتحل

 لیتحل توا استفاده شد.حباز، محوری و گزینشی با استفاده از روش تحلیل م یکدگذاراین منظور از 

 یمحتیوا  یذهنی  ریتفسی  یبیرا  یپژوهش؛ روش کرد فیتعرصورت  نیابه  توان یمرا  یفیک یمحتوا

 است الگوها ای ها نهیزم ییشناساو  یکدگذار کیستماتیس یبند طبیه ندیفرا قیاز طر یمتن یها داده
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و طبیات  میمفاه :از ندا عبارت لیتحل امدیو پ دهیپدگسترده از  یها فیتوص به یابیدستهد   .[19]

است. در  یبند دسته ای یمفهوم ۀنیش، یمفهوم ستمیمد ، س کی یریگ شکل ماحصل آن که دهیپد

 یزمیان  شتریب کردیرو نیااز  .[1] شدستفاده اقیاسی  کردیرو بر دیتأکمحتوا با  لیپژوهش از تحل نیا

الزم  یا نهیزمدانش  خواهد یمو محیق  وجود ندارد دهیپد ةدربار یکافاطالعات  که شود یماستفاده 

 قیی دق یفیتوصی  ۀارائی اطالعات و  لیتیل در پی شتریب وهیش نیا .[12] کندخصوص فراهم  نیارا در 

 نیتیر  یاصیل بیه   تیی نها درتیا  کنید   میآنها را خالصه  اه دادهموضوع است محیق با رجوع به  دربارة

 توان یمرا  یفیک یمحتوا لیمراحل تحل .کند دایدست پ قیبا موضوع تحی مرتبط نیو مضام میمفاه

و  شیود  یمی  انتخیا   لیی ، واحید تحل یسیاز  آمیاده  یعنینخست  ۀ: در مرحلکرد فیتوص ترتیب نیبد

 شده یکدگذار ها داده ،یسازمانده ۀمرحلسپس در  .دابی یمدست  ها دادهاز  یکل یپژوهشگر به درک

 نیی ا .[17] ندشیو  یمی  یبند دسته ها دادهبهتر  انیو به ب شوند می داده یجا یمختلف یها گروهدر و 

و  یکل ۀدست، چند یاصل ۀدست کیاز  که یطور به ،بود خواهد مراتب سلسله کیشکل  به یبند دسته

بر این اسیاس  . دشو یم نیتدو لیگزارش تحل تینها درو  لیتشک یکل ۀدستهر  یدسته براریزچند 

 .[15] است ییاستیرا کردیرومحتوا  تحلیل از استفاده در حاضر پژوهش کردیرو

 تحقیق یها افتهی

 نیی ا بیه . ردیپیذ  یصیورت می   مرحله سهدر  ها داده لیوتحل هیتجز یچندوجه ادیبن داده یۀنظردر 

صیورت   هیا  یکدگیذار  ،شد 10 ودایک مکس افزار نرموارد  گرفته صورت یها مصاحبه متنمنظور 

 :است زیرشرح  بهها  مصاحبه لیتحل یها افتهی. شدند مرتبو  یبند دستهکدها  و گرفت

و روش  قیی تحی نید یدر فرا یریپذ بازتا  نظر دیو تجد پژوهش ۀعالقمورد  یها حوزهبازتا  

 ممکین  چگونیه  شیخص   یهیا  دگاهید، باورها و ها ارزش نکهیا فهم یبرا است یتالش، محیقکار 

 ۀعالقی مورد  یها حوزه بهباید  ،هینظر ۀتوسع ندیافر یطدر  نیبنابرارسوخ کند؛  ها افتهیدر  است

 حیصیح  ریدر مسی  پیژوهش  ینظیر و  یتجرب یریگ جهتشود تا  مراجعهمستمر  طور به پژوهش

بیر   حاکم یچندوجه ادیبن داده هینظراز  مرحله نیا گفت که توان یم بر این اساسد؛ وش تیهدا

 .است ندیافر کل

  شد:مفهوم استخراج  552در مجموع  نیبنابرا؛ استبوده چهار گام  شامل هینظر خلق

بعید از هیر    کیه صیورت   نیبید  ؛ه استبود باز یکدگذارمعاد   ییاستیرا یکدگذار یا گام او 

 هیی اول میمفیاه ، میتن  یاساسی  ۀجملی هر  به توجهو با شده  یبررس مصاحبههر  متن، ابتدا مصاحبه

 ،ینامگیذار  ، سهیمیا، مصاحبه متن قیدق ۀمطالع به ،مصاحبهاز هر  پس محیق .[16]استخراج شد 

 .دادانجام را  یبعد ۀمصاحب یکدگذارو بعد از  پرداخت ها داده یبند میولهو  یپرداز مفهوم
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ده شده استفا میمفاه یساز شفا  زمینۀتالش مستمر در  یمعنا به ،میمفاهاصالح  ،گام دوم

. ابنید ی تکامیل  یچنیدوجه  ادیبن داده یۀنظر مختلف مراحل یطدر  ممکن است میمفاه[9]. بود

؛ گییرد  یمی انجیام   هیا  میولیه  گیرفتن با در نظر  مختلف های پرسشطرح  قیطراز  میمفاهاصالح 

ارتباط  یراهنماجدو   قیطراز  میمفاهو اصالح شدند کدها ادغام  ،یسامانده منظور به نیبنابرا

 .[22] اسیت شیده   ارائیه  1آن در جیدو    جینتا که گرفت انجام (2008)اسکات و هاو   یشرط

( امید ی، پچگونهچرا،  ،یزمان چهکجا،  ،یزیچ چهآن ) ۀگان شش یاجزاهمراه  به یاصلگروه  شش

 . گرفتانجام  ییالگو یکدگذار 3جدو ، در جدو   نیا کمک به. شداستخراج 

از  کیه  یاصیل  تمییوال  نیبنیابرا ؛ است یمحور یکدگذار  معاد ییالگو یکدگذار ،گام سوم

از مید    یکدگیذار نیوع   نیا. در شوند یم مرتبط گریکدیبا  اند افتهی نیتکو ها دادهباز  یکدگذار

 نیی ا بیه . [23] ( استفاده شید 1990) نیوکورباشتراوس  جینتاو  تعامل/ عملبر  یمبتن میپارادا

راهبردهیا،   ،یعل ی  طیشیرا  ،یمرکیز  ةدیی پد برچسیب  بقالی آنها در  انیم روابطمنظور میوالت و 

بیاز   یکیدها و  اتیی جزئ نیا بیشتر نیهمچنشدند.  یبند طبیه امدی، بستر و پگر مداخله طیشرا

 ارائه راتییتغ حداقلبا  میمفاه سطحدر   code in- vivo  صورت بهشوندگان  خود مصاحبه ۀجمل

 .استشده 

 پژوهش یشرطارتباط  یراهنما .1ول جد

 (Whatچه چیزی ) یبند وهگر
کجا 

(Where) 

چه موقع 

(When) 
 (Howچطور ) (Whyچرا )

 شرایط توسعه
 گسترش رشد و

 یجیتدر
 ایران

قبل از 

 یسوز آتش

دلیل شرایط 

 فعلی
 تغییر شرایط

 شرایط مشارکت
مردم در  یریدرگ

 ها سازمان
 ایران

قبل از 

 یسوز آتش
 یساز فرهنگ دلیل فرهنگ

 یها تیفعال

 آموزشی

 سبب که ییها تیفعال

 شوند. یریادگی
 ایران

قبل از 

 یسوز آتش
 دلیل آموزش

افزایش دانش 

 تخصصی

 یها دوره یاثربخش

 یآموزش

 حد تأثیر یبررس

 اقدامات
 ایران

بعد از 

 یسوز آتش
 بهبود شرایط دلیل عملکرد

 یسوز آتشعلل 

 بزر 
 ایران عامل اتفاق

بعد از 

 یسوز آتش

 یها تیفعالدلیل 

 انسانی
 اهش ریسکک

پیامدهای 

 بزر  یسوز آتش

اثری که از یک عامل 

 .ماند یم جا به
 ایران

بعد از 

 یسوز آتش
 افزایش امنیت دلیل علل
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 میمفاهمقوله و  ۀنمون. 2جدول 

 مفاهیم مقوله نوع مقوله

 شرایط توسعه بستر حاکم

 فرهنگی توسعۀ 
 اجتماعی توسعۀ 
 اقتصادی توسعۀ 
 سازمانی فرهنگی توسعۀ 
 محیط زیست ۀتوسع 
 آموزشی توسعۀ 

 شرایط مشارکت شرایط مداخله

 یزیر برنامه 
 تبلیغات 
  محور اجتماعمدیریت 
 اجبار 

 اصلی ةپدید
 یها تیفعال

 آموزشی

  شهری یها قیحرآموزش همگانی پیشگیری در برابر 
  شهری یها قیحرآموزش ایمنی در مدارس در برابر 
  شهری یاه قیحردر برابر  ها دانشگاهآموزش ایمنی در 
 شهری یها قیحردر برابر  راکز نظامیآموزش ایمنی در م 
  شهری یها قیحردر برابر  ها سازمانآموزش ایمنی در 
 شهری یها قیحرآموزش عام در برابر  یها تیفعال 

 راهبرد
 یها دوره یاثربخش

 یآموزش

 افزایش دانش 
 افزایش مهارت 
 یانسان یروین یبهساز 

 یانسان هیسرما توسعۀ 

 یا رفهح توسعۀ 
 جدید یعملو  یفکر یها تیقابل پرورش 

 یاستانداردساز 

 شرایط علی
 یسوز آتشعلل 

 بزر 

 دخانیات 
 نشتی گاز 
 برق و وسایل برقی 
 انفجار 
  زا اشتعا  یها کپسو وجود 

 بنابودن  منینااو  یفرسودگ 

  زا اشتعا مواد 

 پیامد
پیامدهای 

 بزر  یسوز آتش

 کاهش تلفات 
 کاهش خسارات 
 یککاهش تراف 
 کاهش ناامنی 
  یرسان کمکبهبود 
  یرسان اطالعبهبود 
 بهبود آمادگی 
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 یمحور یکدگذار معادل -ییالگو یکدگذار .3جدول 

 مقوله نوع مقوله
 مربوط به شرایط توسعه است که باید در حا  حاضر در نظر گرفته شود. بستر حاکم
شرایط 
 مداخله

ه راهکارهای زش در نظر گرفته شود. در این زمینر آموشرایطی که باید برای مشارکت بیشتر شهروندان د
 مختلفی وجود دارد.

 بزر  به شهروندان ارائه شود. یها یسوز آتشآموزشی که باید برای جلوگیری و کنتر   یها تیفعال اصلی ةپدید
 آموزشی است. یها تیفعالبررسی و ارزیابی اثربخشی  راهبرد

 شده است. ها ساختمانبزر  در  یها یسوز شآت سببعللی که در تاریخ  شرایط علی
 .شود یمآموزش به شهروندان ایجاد  ۀارائبازخوردهایی است که در صورت  پیامد

 

در گرانیدد   یانتخیاب  یکدگیذار  مرحله نیا. است ینظر صیتلخ ،هینظر خلقآخر چهارم و  گام

 هیا  میوله ریزو با  افتندید بهبو مند نظام صورت بهها  میوله یمحور یکدگذاردر  اگرچه. است یتئور

 ۀمرحلی در  نیبنابرا شدند؛ یم کپارچهی یتر بزر  ینظر شیآرا لیتشک یبرا باید ،داده شدند وندیپ

خیام   یهیا  داده نیبنیابرا ؛ گرفیت ها صیورت   و بهبود میوله یساز کپارچهی ندیافر یانتخاب یکدگذار

 بیه هیا،   و میولیه  میمفیاه  قالیب در  یبنید  دسیته و  یکدگیذار از  پیس حاضر  پژوهش یها مصاحبه

 دیی ، براسیاس تأک شیهروندی  آمیوزش  یعنی ی پیژوهش  یاصیل  ةدیپد ای  یا هسته ای همیولاستخراج 

 یینهیا مید    نییتب زمینۀشد. در  یمنتهمضمون داشتند  نیا بهشوندگان  مصاحبه که یا گسترده

 .دشو یم بیان زیرشرح  به 1 شکلشده در  ارائه ییالگو یکدگذار یاجزا، پژوهش

 

 آموزش شهروندی یمفهوم یالگو .1 شکل
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 یریگ جهینت

 یها آموزش تیفیو ک تیاز تعداد، نوع، کم یخوب ۀنشان معمو طور  بهسازمان  هرسطح عملکرد 

 یآموزشی  یهیا  تیی فعالو نییش   یمنی ی. توجه بیه ا استشده به کارکنان و عموم شهروندان  ارائه

امیر   نیی مسیئو  ا  یهیا  سازمانما در سطح  است که در کشور یمسائلآن، از  نیدر تأم یفرهنگ

شیهروندان، خسیارات    یو ناآگیاه  یتیوجه  یبی در اثر  سا  هراست.  افتهین یمناسب گاهیهنوز جا

 یهیا  نیه یزم ۀارائی آمیوزش و   یبیرا  رانیی . در اشیود  یم لیبه جامعه تحم ینیسنگ یو مال یجان

کنتیر    ۀنی یزممیولیه در   نیتر مهم عنوان بهجهان  یاز کشورها یاریمشارکت که امروزه در بس

اقیدامات   گونیه  چیهی  شود یمبه آن توجه و مخاطرات  یهرش یها قیحرو از جمله  یسوانح شهر

در و  یمنی یاز فرهنگ ا نبودن آن را در برخوردار ۀجینتانجام نگرفته است و  چشمگیریمدون و 

 کیی  یطراحی  رینیوآو  مشاهده کرد. توان یمو سوانح  ها بحرانهنگام  بهمردم  یآن سردرگم پی

 کیی در وجیود   تیوان  یمی آن را  لاست که حاص یمشارکت یندیفرا ،یطرح جامع آموزش عموم

میردم از   یآگیاه  شیو افیزا  ی. آموزش عمومدید قیکنتر  و حفاظت مدون در برابر حر ستمیس

 توانید  یمی  یمحلی  یو بروشیورها  هیا  روزنامیه  ون،یی زیتلو و،یی ماننید راد  یعموم یها رسانه قیطر

 باشد. قیحر رانهیشگیپ یها تیفعال ۀجنب نیتر مهم

 ها شنهادیپ

 ،یخیدمات   سیازمان اسیت. انیواع    قیرفتار درست در برابر حر دیکل ،و مشارکت جامعه یآگاه .1

 قیی در برابیر حر  یمنی یآمیوزش ا  توسعۀدر  توانند یمو مؤسسات  ها شرکتجوانان،  یها سازمان

 ۀیی تخل نیه یدر زم یمحلی  میییاس در  ییها مهبرنا توانند یم ینشان آتش یها سازمانکمک کنند. 

 یمنیا یها برنامهو  قیحر یاطفاو  یمنی، اها خانه یبازرس ،یدود یها کنندهآشکارمناز ، نصب 

را در  قیی در برابیر حر  حیرفتار صیح  دیو سالمندان برگزار کنند. آموزش و پرورش با ها بچه یبرا

  ؛مختلف به دانش آموزان آموزش دهد یها دورهقالب 

 یتجیار  یها گروهو  یا حرفه ،یخدمات ،یصنعت ،یآموزش یها گروه مانند خاص یها گروه .2

جداگانیه و   یهیا  برنامیه حیا    نیعی عامه مردم دارند، اما در  یازهایمشابه با ن یاطالعات یازهاین

 ؛الزم دارند زین قیاز حر یریشگیپ ۀنیزمدر  یفرد منحصربه

 ،یهمیاهنگ  جیاد یا اش فیه یوظکیه  ایجاد شود  یاننش آتش یها سازمانمستیل در  یدفتر .3

سازمان و عموم  نیروابط ب یبرقرار منظور به ها رسانهاطالعات، ارتباط با مردم و استفاده از  ۀارائ

 ؛مردم باشد
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آمیوزش   نیفیراهم کیردن بهتیر    دیی با ینشیان  آتشآموزش سازمان  یها برنامه همۀهد   .4

سیطوح   ۀهمی افیراد در   ۀهمی او باشید تیا    یطبیات هر شهروند، بدون توجه به سطح یممکن برا

 ؛واکنش و عملکرد را در هنگام بحران داشته باشند نیبتوانند بهتر

 ،یآموزش و مشارکت شهروند موضوعات در خصوص یمتعدد ینارهایو سم ها کنفرانس .5

 .برگزار شود ینشان آتش یها سازمانتوسط 
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لیزوم آمیوزش ایمنیی و    » (.1397، سارا؛ و بهنام، بهروز )تندهوش ؛محمدصادق، بهمنی [.2]

اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی آتیش نشیانی و   ، «ی به کودکاننشان آتش
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بروز  طیدر شرای مسلح روهاین فیوظابحران و  تیریمد(. »1393) اکبر یعل، رحیم پوری [.3]

 .25-35ص ، 14شمارة  ،1ة دور ، سنگر،«یعیطب و حوادث ایبال

نییش آمیوزش و مشیارکت شیهروندان در     ». (1396کریمی، هیادی ) و تیوایی، مسعود؛  [.4]

 ،رافیاییفضای جغ ،«و مدیریت بحران شهری یزیر منظور برنامه شهری به یها قیحرکنتر  

 .25-46 ص ،36شمارة  ،11دورة 

نیت خطوط مو ا یریپذ بیآسواکاوی »(. 1398) محمدی، حسینو  مجید؛ ،خانمحمدی [.5]

 ،6ة دور، )دانش مخاطرات سیابق(  مدیریت مخاطرات محیطی ،«ان زنجانق در استبرانتیا  

 .67-81ص ، 1 ةشمار

بحیران در سیازمان    تیریدانیش و مید   تیریمید  نیبی  ۀرابطی  یبررس». (1397) محسن ،راستی [.6]

 .ی مدیریت نوین حسابداری ایرانالملل نیب کنفرانس، ششمین «استان فارس ینشان آتش

ارزییابی کیارکرد   ». (1392)سمیراالسیادات   ،پورحسیینی و  ؛علیی  ،اردالن ؛علیی  ،ربیعی [.7]

، ص 2، شیمارة  16دورة  ،حکیم ،«مسئو  در مدیریت بالیای طبیعی یها سازمانهماهنگی 

118-107. 

ص  ،0شیمارة   ،11 ةردو ،دانیش میدیریت  (، مدیریت بحیران،  1396سعادت، اسفندیار ) [.8]

30-20. 

 ،0 ةردو ،تیریمید  یرسان اطالع ،«نبحرا طیدر شرا تیریمد. »(1395) رضایعل ،انیصالح [.9]
 .94-96 ص ،33شمارة 

بررسی ارتباط ». (1399) آرش ،نعمتیو  ؛نیالد جال  ،لطفی عیدویه ؛آذر ،صراطی کیش [.10]

 ۀمؤلفی بیر   دیی تأکبیا   ینشیان  آتشسازمان  یها آموزشذاری متیابل رفتار شهروندان و و اثرگ
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