
  

  

  

  

  

  آموزان دانشمهارتهای شهروندی مورد نیاز 
  دبستانهای شهرستان زلزله زده بم 

  

  ∗ دکتر مژده وزیری
  ∗∗شیدا جهانی

  یدهکچ
های آموزشی  وظایف نظام نزاتری ی از مهمترین و چالشکت شهروندی یتربی
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ن زمینه در ایران ه در ایک، اما آن چه دهد مییل کهای مسئوالن آموزشی را تش دغدغهاز 

افی به مسائل آموزش شهروندی و از سوی دیگر ک سو توجه ناک از یشایان توجه است
  . ـ محور برای تربیت شهروندی در شرایط بحران استمسئلهرد کفقدان نگرش و روی

به ه بر آنان کان زلزله زده بم و مصائبی کودکزی ویژه بر روی کمقاله حاضر با تمر
شده تنظیم   ضروری برای مقابله با حوادث بحرانی رفته است مهارتهای فقدان واسطه

 موردنیاز آنان پس از مهارتهایه خود برخاسته از پژوهشی ویژه برای شناسایی ک
  . فاجعه زلزله بم است
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  مقدمه
زمره بالیای طبیعی قرار  ه در طول تاریخ بشر داشته است درکپدیده زلزله به دلیل آثار مخربی 

 سبب هکسازهای بشر است   تخریب ابنیه و دست،گرفته است و عمده عوارض ناشی از این پدیده
  .شود  الت اجتماعی میکخانمانی و دیگر مش مرگ و میر، جراحات شدید، بی

ه آنچه از این کندارد، بله خودی خود نتایج نامطلوبی در بر پدیده طبیعی بکزلزله به عنوان ی
ه ک به هر صورت، مادامی. عدم آمادگی جهت مقابله با عواقب آن است سازد می فاجعه کپدیده ی

زیان بارو  منتظر عواقب افی نیابد، بایدکایمنی انسان، جامعه و زیستگاهش در مقابل زلزله تضمین 
  .)1370علیدوستی (ساز آن بود بحران

ه به طور طبیعی و یا توسط بشر به طور ناگهانی یا به صورت تدریجی کای است  بحران حادثه
ردن آن نیاز به که برای برطرف ک نماید میالتی را به جامعه انسانی تحمیل ک و مشآید می وجود  به

 ک شهر به صورت یدهد می روی ای زلزله وقتی ).1974آندرو،  (است العاده فوقاقدامات اساسی و 
 این سیستم نه تنها های مؤلفهبه عبارت دیگر عناصر شهری  به عنوان . پذیرد میسیستم از آن تاثیر 

   ).1992ناکامرا،  (پذیرند میثیر أه از سایر عناصر شهری تک بلگیرند میان زلزله قرار کتحت تاثیر ت
 به فوت، جراحت، از توان میه از جمله ک دارد به دنبال مختلفی بروز بحران معموالً پیامدهای

های اجتماعی،  ادن سرپرست، از دست دادن پناهگاهدست دادن منبع درآمد و یا شغل، از دست د
بروز چنین بحرانهایی به دنبال رخدادهایی همچون زلزله و  .اشاره نمود... ابتال به بیماری، ضعف و 
 اجتماعی و ای مسئله طبیعی باشد، ای فاجعهه کزلزله بیش از آنیت  ماه.سیل و آتشفشان است

 و برخی دیگر هنوز از مقابله  اند آموختهه برخی جوامع شیوه حل و مقابله با آن را کمدیریتی است 
 همواره شاهد وقوع ،شور ایران به دلیل قرار گرفتن در منطقه خاصک ).2001پریور،  (با آن عاجزند

اجتماعی و  از سوی دیگر به دلیل ساختار اقتصادی،. خرب و شدید بوده استهای م  لرزهزمین
عدم  ها،از زمین لرزه به دلیل سوء مدیریت ناشی خسارتهایم بر آن گاهی شاهد تشدید کفرهنگی حا

  .آموزش و ناآگاهی مردم در شرایط بحران بوده است
از نظر . شور در برابر زلزله استکی ه در قرن بیستم اتفاق افتاده بیانگر آسیب پذیرکیی ها زلزله

شور ایران کدر .ه در صدر جدول قرار گرفته است کشورهایی است کتلفات جانی، ایران از جمله 
 شاهدی بر ،فاجعه شهر بم.  رخ داده است بحران بزرگی را در پی داشته استای زلزلهه کهر زمان 
   .ستاین ادعا

  در مقیاس3/6 زمین لرزه با بزرگی کوقوع ی شهر تاریخی بم با 1382ماه  روز پنجم دی
  . نفر قربانی این فاجعه شدند 40000سان شد و حدود ک یکریشتر با خا
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 پدر و مادر خود را از دست کودک 18000طبق آمار به دست آمده از یونیسف در زلزله بم 
 ثانیه با خانه  12 طی کودک 2000. اند دادهی از والدین خود را از دست ک نیز یکودک 5000داده و 

 2000 دانش آموز  و 8000.  شدندروزی شبانهز کردند و راهی بهزیستی و مراکامن خود وداع 
  .)1382، رمانکاستانداری (د معلم جان خود را از دست دادن

: هکاز جمله این بعد از فاجعه زلزله بم سئواالتی مطرح شد تلفات جانی گسترده،  این به دنبال
توانست به یک خبر محلی  میری و اقدامات پیشگیرانه این فاجعه جهانی آیا در صورت هوشیا

 یپذیر  آسیب،بحرانهاییه در هنگام بروز چنین ک؟ این فاجعه به سادگی نشان داد تبدیل شود
نون بدین منظور تهیه و تدوین شده است که تاک هایی برنامهه کاست و اینشور ایران به چه میزان ک
  . اند داشتهشور ایران کنونی کای با نیازهمتر تناسبی ک

بینی از نیروهای طبیعی و یک رخداد  د که زلزله یک جنبه غیرقابل پیشمحققان معتقدن
گاهی  وبه الگوهای سکونترسانی آن نه تنها بسته  سیبه میزان آکناپذیر بوده  اجتناب

تماعی مردم نیز ثر از فعالیتهای اقتصادی و ارتباطات اجأه متکسازی متفاوت است بل ساختمان
 زندگی را به عنوان وضعیت عادی و به دور از ،رد غالب در مورد زلزلهکه رویکدر صورتی  .هست

رسان وضعیت  ک خطر غیرمنتظره و آسیبه در آن این پدیده به عنوان یک کند میسانحه تلقی 
ر ارتباط است  با مفهوم سانحه د خطر مستقیماً).1989ماسکری،  (دهد میثیر قرار أعادی را تحت ت

وامل اقتصادی لیه عکماند و  ای میجک سانحه بره پس از یکلیه آسیبها و خساراتی است کو شامل 
  ).1974آندرو،  (دهد میثیر قرار أو اجتماعی را تحت ت

های افزایش  تولید اضافه بر نیاز، نبود فرصت نابرابری افراد در،های غیر شهری گاه تکوندر س
های شهری، وجود آسیبهای محیطی ناشی از استفاده بیش  گاه کونتبه سدرآمد، مهاجرت اجباری 

  ).1989ماسکری،  (پذیری زلزله است ابع طبیعی از ویژگیهای دیگر آسیباز حد من

ان آسیب دیده از این پدیده است مثل بروز کودکبعضی از اثرات اجتماعی زلزله، اثرات روانی 
 مثل ترس بی مورد، ییهانشهای عاطفی، رفتارکی، واکنشهای فیزیولوژیکگرا، وا پسوارفتارهای 

انی  بیش از اندازه، عصبکگیری، تحر و گروههای بازی، آرام شدن و گوشهدوری از جمع دوستان 
  .)1382اخوان،  (شدن و زودرنجی است
ه به آنها بعد از ک و آنچه آموزان دانشهای ست از عدم تطابق نیاز ا عبارتچالش اصلی بحران

 رسد میدیده شهر بم چنین به نظر  آموزان آسیب دانشبا نگاهی به تعداد  .شود له عرضه میوقوع زلز
در  ضروری مهارتهایو نیز  از سطح متعارف دانش و آگاهی راجع به زلزله آموزان دانشه این ک

  .)18همان منبع، ص  (جهت آمادگی برای رویارویی با زلزله برخوردار نبودند
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نحوه دیده در خصوص  آموزان آسیب دانشعدم آگاهی ار شد کگان آشهمآنچه در ابتدا برای 
اگر افراد .ز زلزله استه ایجاد این آگاهی مستلزم آموزش قبل اکحفظ جان خود و خانواده آنها بود 

 توانایی ، پس از زلزله،سان مقابله با زلزله و شرایط بحران را دیده بودندکهای مدون و یآموزش
ائل ثانویه زلزله رپناه موقت در مراحل اولیه پس از زلزله و فائق آمدن بر مسمین سأت ایجاد امنیت،

ار بردن مسائل بهداشتی را به خوبی انجام کگیری مقابله با استرس و هیجان به  مثل قدرت تصمیم
  .می دادند

 کان بمی تجربه مشابهیودکان و والدین آنها مجهز به مهارتهای الزم بودند باز هم کودکآیا اگر 
ان و نوجوانان پس کودکان آواره، گستردگی تلفات کودک قربانیان زلزله، کآمار وحشتناداشتند؟  می

 این پرسش اند شدهه با حوادثی نظیر حادثه بم مواجه کهایی کاناز زلزله در شهر بم و احیاناً سایر م
در تربیت ته ز رسمی و سازمان یافکآموزش و پرورش به عنوان مره ک کنند میرا به ذهن متبادر 

ه الزمۀ زندگی موفق و کدر آموزش مهارتهای اجتماعی و عاطفی به چه میزان شور کدر شهروندی 
ی را آموخته مهارتهایو نوجوانان ان کودکاین  موفق بوده است؟ آیا باشد میسالم در شرایط بحران 

  ...نند ؟ وکالت دست و پنجه نرم کبودند تا بتوانند به طور موفقیت آمیز با مش
 نوع سانحه 43شورهای حادثه خیز در جهان است و از که ایران از جمله کبا توجه به این 

وضعیت . )1385جهانی،  ( در ایران سراغ گرفتتوان می نوع آن را 32شناخته شده در جهان 
ندگی جمعیت، تنوع و فراوانی خسارات بالیا را افزایش کزیست محیطی و پرا جغرافیایی، شرایط

 شهر در معرض خطر 349ن و شهر سازی کز تحقیقات وزارت مسکبنا بر گزارش مر .داده است
رج کشهر از جمله شهرهای تهران و  57زلزله قرار دارند و در این میان احتمال وقوع زلزله در 

ن و شهرسازی، کوزارت مس (م بر آورد شده استکخیلی زیاد و در سایر شهرها متوسط و یا 
1379(.  

شورمان رخ دهد کد برای هر شهر دیگر از توان می فاجعه نیز همراه بوده است ه باک این رخداد 
 رویارویی با چنین  اما با آمادگی"کن استممحذف فاجعه غیر". دیگر بیافریندای فاجعهو 

خیز، آگاهی، دانش،  کردن در مناطق زلزله زندگی کبی ش. استکتوان از شدت آن  رخدادهایی می
. های زندگی انسان در این مناطق استکه از ضرورت طلبد می زلزله را  ژرف از خطرکشناخت و در

ان باید با آن کودکه کریزی برای آموزش مناسب در مدارس  شود مگر با برنامه  امر میسر نمیاین
هایی اساسی و زیر بنای علمی و آموزشی در  گذاری  این خصوص الزم است سرمایهدر. آشنا شوند

شور به صورت بنیادی انجام که عنوان بزرگترین مجموعه آموزشی ساختار آموزش و پرورش ب
د به همان اندازه  عرصه از حیات بشری، پیچیدگی قائل باشیم، بایکه برای یکبه هر میزان .پذیرد 
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بدون تردید . عقالنی دور نگاه داریمگیریهای مقطعی، احساسی، توهمی و غیر آن را از تصمیم
   .)1375 ،مهر محمدی (ی در نیل به این هدف استهای اساسارکی از راهکپژوهش ی

در ژاپن سطح متعارفی از دانش و  .شود در مدرسه مربوط می فعالیتهایبه مقابله با بحران 
 مدرسه آموزان دانشاً شور خصوصکآگاهی از زلزله و زندگی در شرایط بحرانی در میان مردم این 

 سازی آماده اساساً .ر مدرسه ایجاد شده استناکاز طریق آموزش فعال در خانواده و جامعه در 
 آگاهی کنند میه در آن زیست که از محیط و شرایطی ک، به عنوان شهروندانی فعال آموزان دانش

های برخاسته از محیط آماده شوند، در زیر وظایف داشته باشند و برای حوادث و چالشامل ک
سازی  آمادهید بر ک شهروندی با تأهایمهارتشور ژاپن آموزش کدر . مدرسه و نظام آموزشی است

 ها و مدرسه در جریان است و به کت خانوادهآموزان برای مقابله با حوادث طبیعی و با مشار دانش
یفزاییم، آمار تلفات ناشی از سازی بافت شهری را به آن ب کرد مقاومه رویکمین خاطر هنگامی ه

السهایی در جهت کنیز یه کسان در تر همین به).2002اسلو،  (شور بسیار پایین استک در این زلزله
های روانی  ه دچار ضربهکسانی کهای متفاوت در گستره وسیع و نیز بهبود وضعیت بهبود سوءرفتار

ه نتیجه این که بر اساس مطالعات انجام شده ک گیرد میهای جسمی صورت شدید و یا معلولیت
این در حالی . )1385جهانی، (ه است تا هفت سال خوب و مثبت بودکهای ی ای بچهبرنامه بر

 و به گیرد میجدی مورد توجه قرار نبه طور ه آموزش شهروندی در مدارس ایران هنوز کاست 
گیری فات و اتالف منابع را به طور چشمد آمار تلتوان میاین دلیل سوانح طبیعی و حوادث دیگر 

موزش و نه تربیت و پرورش افرادی نه از نظر محتوای آمتأسفانه اقدامات قابل توجه . افزایش دهد
ه بایستی به طور الزامی در زمینه آمادگی و پیشگیری زلزله آموزش دیده و ماهر باشند به عمل ک

های فاجعه اخیر ه طی سالهای اخیر در مورد پیامدکهایی است دلیل این مدعا پژوهش. نیامده است
 سلسله کشود با انجام ی سعی میدر شرایط بحران .و حوادث غیرمترقبه دیگر انجام شده است

ز و بسیار کهای متمر گیری ه معموال مبتنی بر تصمیمکنده ک دستوری و پرا، قالبی،اقدامات فوری
دیده و با  های مردم آسیب نار از شرایط زندگی و خواستهکبر  ساالرانه است،  و دیوانکراتیکبرو
ر مسائل اجتماعی همانند مسائل فنی از  دای فاجعه در هر  متأسفانه.شودت آنها حل کمترین مشارک

افتاده ر این ک و در همان حادثه به فدهد می رخ ای حادثه. شود میاستفاده روش آزمون و خطا 
 به وسیلهه آموزش و پرورش ک رسد میاز این رو ضروری به نظر رد؟ ک توان میار که چه کشود  می

در اختیار یی را در قبل و بعد از حادثه هاخالقیتها و توانمندیپرداختن به مهارتهای شهروندی 
پرورش .  قرار دهداند شده...ترس همیشگی، ه بعد از بحران دچار اضطراب، عدم امنیت،کهایی  بچه

آموز نسبت به خود و نیز بهبود روابط وی  وزش آنها موجب افزایش آگاهی دانشها و آماین مهارت
  .شود  با دیگران می
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ان و نوجوانان سبب شده تا محققان کودک شهروندی به ایمهارتهاهمیت و ضرورت آموزش 
 پس از زلزله بم را مورد بررسی قرار آموزان دانش شهروندی مهارتهایدر پژوهش حاضر شناسایی 

 مختلف شهروندی مورد بحث قرار های مؤلفهمختصر ابعاد و  به طوردر ادامه مقاله ابتدا . دهند
  .ش عرضه خواهد شد و نتایج عمده پژوهروش و سپس گیرد می

  

  مفهوم شهروندی
 تعلیم و تربیت های نظامثر کهای ا مشغولی ی از مهمترین دلکگمان تربیت شهروندان خوب ی بی

شورهای کهای انجام شده در بسیاری از مطالعات و پژوهش. شورهای دنیاستکاز در بسیاری 
شورها با عزمی کیت در این ه مسئوالن تعلیم و تربک دهد مییافته و در حال توسعه نشان  توسعه

 آموزشی متنوع، تربیت شهروند مناسب را در صدر اقدامات و های برنامهراسخ و با تدوین 
مطالعه تربیت شهروندی ه در گزارش اخیر کطور برای مثال همان. اند داده خود قرار فعالیتهای

معاصر دارای این آمده است، تمامی جوامع » المللی ارزشیابی و پیشرفت تحصیلی انجمن بین«
ه چگونه نوجوانان و جوانان خود را برای زندگی شهری و کمشغولی عمیق هستند  نگرانی و دل

توبیاس،  (ت در مسائل اجتماعی را به آنها بیاموزندکنند و راه و رسم مشارکشهروندی آماده 
وهشگران  سند معتبر برای بسیاری از محققان و و پژکه به عنوان یکدر این گزارش، ). 1997

، تربیت شهروندانی 1990 ه در دههکشود، تصریح شده است  سراسر دنیا مورد استفاده واقع می
   شور استرالیا بوده استک درسی های برنامهلیدی در کهای مهم و ی از هدفکثر یفعال و مؤ

ی ترین وظایف نظامی از مهمک شهروندی یتانادا نیز تربیکشور کمین سان در  ه به).1997کندی، (
   ).1999سیرز ایتال، (شود  آموزشی است و از طرق گوناگون برای تحقق آن تالش می

  

  تعریف شهروندی 
. دار است مسئله تاریخ طوالنی است، اما هنوز هم مبهم و کمفهوم شهروندی اگر چه دارای ی

ای از ارتباطات عمدی بین مردمی است  شهروندی در حقیقت مجموعهه ک کند مییونگ استدالل 
صورت منزوی، فقیرانه و حیوانی جریان ه ه زندگی بکیعنی حالتی » حالت طبیعی«خواهند از  ه میک

ه هدف اصلی آن ارتقاء کاز این رو شهروندی، نوعی قرار داد اجتماعی است . دارد، اجتناب ورزند
ه باید  جامعه چگونکه افراد یکپردازد  است و ضرورتاً به این امر میرفاه و امنیت در سطح جامعه 

ثر  اگر جامعه به شهروندان مفید و مؤ بنابراین).2003ایوان،  مک (نند تا به این هدف برسندکرفتار 
 ،تساب مهارتهاکهایی برای اه این شهروندان از طریق فرصتکنیاز دارد، پس باید مطمئن شود 

   ).2002اسلو، (شوند  میها و اطالعات ضروری تربیت  توانایی
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 هر فرهنگی نیز .استشور و جامعه ک  خاصد زیادی وابسته به شرایطمفهوم شهروندی تا ح
شور به معنای استقالل اقتصادی، برای ک کجامعه مدنی برای ی. طلبد میشهروند ویژه خود را 

برای مثال این . شور دیگر به معنای استقالل سیاسی ـ اجتماعی یا دارا بودن حق آزادی بیان استک
شور ک این دو در و شهروندباشد میت مدنی کایی به معنای مشارکو آمریامر برای مردمان انگلیسی 

در ارتباط ...) ها و ها و سازمان نظیر انجمنها، گروه(های اجتماعی  هکه شبکشود  سی گفته میکبه 
 گفت؛ شهروندی توان میلی ک برداشت کها و در ین تفاوت اما با فروگذارد).1999پریور،  (هستند
، کراتیک جامعه دموکها قادر باشند در یه آنکرد افراد به نحوی کط با نحوه عملای است مرتب مقوله

   ).1996ون، ابر (محیط خود و محیط اجتماعی سایرین را به نحو مثبت و بارزی متأثر سازند
  

  های شهروندی ویژگی
های  ها و خصیصه هروندی با آن مواجه هستیم، ویژگیه در مقوله شکشاید دشوارترین سئوالی 

جانبه و عمیق در فرهنگ  اش همهکنک و پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی و  استشهروند خوب
ها ه از جمله آنک در این راستا مطالعات متعددی انجام شده. و روح زندگی در هر جامعه است

بر اساس . استدر ایران » فتحی«در آسیا و » لی«انادا، کدر » براون«در استرالیا، » پرابور«مطالعه 
ند  شهروبرایزیرویژگیهای ،  شور استرالیا انجام شدهکه توسط وارن پرایور در ک ای ویژهمطالعه 

   ).2000پریور، ( مطلوب در جامعه استرالیا احصاگردیده است
شامل عالقه و نگرانی نسبت به رفاه و آسایش : مشغولی اجتماعی  مرتبط با دلهای ویژگی .1
  . تنوعن، رفتارهای اخالقی و پذیرشدیگرا
ای خانوادگی، توانایی هشامل ایفای مسئولیت:  عملی-تیکهای مشار  مرتبط با جنبههای ویژگی .2

درسه یا ت رد مسائل مکها و عقاید مختلف، توانایی اتخاذ تصمیمات معقوالنه و مشار بررسی ایده
  .جامعه محلی

ادهای جاری جامعه شامل آگاهی از حوادث و روید:  و فهم مدنیک مرتبط با درهای ویژگی .3
  .رد دولتکو جهان و آگاهی از عمل

 زیر را برای شهروند مطلوب ویژگیهایانادا انجام شده است، کشور که در کپژوهش دیگری 
  :رده استکخاطر نشان 

دادن سازنده  ت با دیگران، احترام به تفاوتها و تضادها، گوشکره و مشارک توانایی برای مذا.1
و بیان عقاید ) لسات عمومیتابخانه، اینترنت، جکاز (دست آوردن اطالعات ه به دیگران، توانایی ب

  .ها و ایده
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ل، عمل مستقالنه و ردن، داشتن عقاید مستقکنشی عمل کاطمینان و جرات برای فرا. 2
  .مسئولیت پذیری

و محلی، رد دولت ملی کیافتن جامعه، نحوه عمل نش درباره اموری چون نحوه سازمان دا.3
  شور، ایدئولوژی و فلسفه سیاسی کهای اساسی احزاب سیاسی عمده  عقاید و دیدگاهآگاهی از 

   ).1996براون، (
 شهروند خوب برای ویژگیهایه در ایران انجام گرفته، کو باالخره در پژوهش جدیدتری 

بر اساس این . شور ایران از طریق مطالعات نظری و میدانی مورد بررسی قرار گرفته استک
های  ر سه حیطه با قلمرو دارای صالحیتهروند مطلوب برای جامعه ایران باید د شکپژوهش ی

  :ه عبارتند ازکمعینی باشد 
  و فهم مدنیکها، اطالعات و در ای از آگاهی عبارت است از مجموعه» شناخت مدنی «.1
حوه دست آوردن اطالعات، آگاهی از ساختار و نه ه عبارتند از آگاهی از نحوه بکهای آن  مولفه
شور، آگاهی از حوادث و رویدادهای جامعه، کهای احزاب عمده  رد دولت، آگاهی از دیدگاهکعمل

  .المللی ماعی و آگاهی از حقوق شخصی و بینآگاهی از قوانین و مقررات اجت
ه هر فرد کهایی  ها و توانمندی عبارت است از مجموعه از مهارتها، قابلیت: »توانایی مدنی «.2

های آن عبارتند از   به آنها نیاز دارد و مؤلفهکند میه در آن زندگی کای  جامعهبرای زیست در 
ا به دیگران، توانایی اتخاذ تصمیمات کت با دیگران، توانایی انجام امور بدون اتکتوانایی مشار

  .منطقی و توانایی رفتار بر اساس اصول اخالقی و مذهبی مطلوب
ه برای کهایی  ها، باورها و دیدگاه ای از طرزتلقی عهه عبارت است از مجموک: »نگرش مدنی «.3

ثر در جامعه و کهای آن عبارتند از، پذیرش تنوع و ت  شهروند خوب ضروری است و مولفهکی
پذیری، دارا بودن حس  قل، داشتن روحیه مسئولیتهای مسترام به آن، داشتن اعتقادات و باوراحت

اشتن روحیه انتقادپذیری، دارا بودن روحیه پرستی، داشتن روحیه بردباری و تحمل، د وطن
   ).2003فتحی، (قدرشناسی نسبت به میراث فرهنگی و هویت مذهبی ملی 

 ویژگیهای احصا شده در خصوص ویژگیهایشود شباهت زیادی بین  ه مالحظه میکطور همان
 است ها آنلیه این پژوهشکته شایان توجه در کهای مختلف وجود دارد اما نشهروندی در پژوهش

 شهروندانی برای مقابله با شرایط بحرانی کرد ناظر بر بحران و تدارکه این مطالعات عمدتاً با رویک
ه در ادبیات غنی حوزه شهروندی تا حد زیادی کتر آن چه  به عبارت روشن. صورت نگرفته است

رانی ه شرایط بحکی است آموزان دانش شهروندی برای های ویژگی، بررسی رسد میغایب به نظر 
  . اند ردهکنظیر زلزله را تجربه 
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ته اجتماعی را در فرد به  شهروندی مبنای رفتار شایسهای مهارتاز سوی دیگر آن دسته از 
 سالگی، دبستان 11 تا 6 از .شوند میبندی   زمانکودکه بر اساس فرآیند رشد کآورند  وجود می

 کدر. ماند ای بزرگسالی برجامیه ه تأثیر و نفوذ آن تا دورهکای حساس و حیاتی است  تجربه
ه وی در دوره دبستان از خود نشان داده کهایی دارد ارزشهای خود بستگی تام به قابلیت از کودک

ه بتوانند به بهترین نحو اثر بخش باشند باید همپای ک اجتماعی برای آن های مهارتپرورش . است
گیری بهتر  برای نتیجه. شد او ارائه شوندا رهای جدید و متناسب ب در قالبآموزان دانش کتغییر ادرا
اسر دوران مدرسه ادامه در سر. ردکها را از سنین پایین شروع  شهروندی باید آنمهارتهایاز برنامه 
  . ار بستکهای فرا گرفته شده را در مدرسه، خانه و جامعه به داد و درس
 زلزله و نیز ضرورت دیده از ان آسیبکودک شهروندی مهارتهای اهمیت پرداختن به کبا در

 سنی آنان، پژوهش حاضر در قالب سئواالت زیر تدوین و به ویژگیهایردن مشخصات و کلحاظ 
  :مرحله اجرا درآمد

  ؟باشد میان در شرایط بحران چه کودک شهروندی مورد نیاز مهارتهای -1
  ها از اولویت و اهمیت بیشتری برخوردار است؟دام دسته از مهارتک آموزش -2
  

  ژوهشروش پ
گیری و حیطه مورد نظر  ه با توجه به بررسی قبل از نمونه، جامعۀ مورد مطالعپژوهش حاضردر 

 انکودکه سرپرستی کشخصی (ه به سه طبقه معلمان، والدین ک نفر برآورد شد 4000تحقیق حدود 
ی ا گیری تصادفی طبقه  در تحقیق حاضر از نمونه. تقسیم شدندآموزان دانشو ) را به عهده داشت

به منظور برآورد حجم دقیق نمونه از فرمول زیر . جهت انتخاب نمونه موردنظر بهره گرفته شد
  .استفاده شد

n ≥ z2NPy (1 – Py) / (N – 1)ε2Py
2+z2 Py(1 – Py) 

نسبت نامعلوم  Py اندازه جامعه، N ضریب قابلیت اطمینان، z حجم نمونه، nدر فرمول باال 
بدین ترتیب در تحقیق حاضر . باشد میشده خطا توسط محقق  مقدار خطای تعیین εجامعه، و 

  :ل نمونه عبارت است ازکحجم 
244 = 25/0 × 962/1 + 25/0 × 12162/0 ) 1 – 4000 / (25/0 × 4000 × 962/1 ≥ n 

در تحقیق حاضر به منظور تقسیم نمونه در طبقات مختلف از اختصاص متناسب استفاده شد 
  :رد انتخاب از هر طبقه به صورت زیر محاسبه شددر این روش تعداد نمونه مو



  1385 سال پنجم، پائیز ،17شمارۀ  فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی،  

                               

 

172

Nh = nNh/N 
تعداد افراد  Nhل مورد انتخاب از جامعه مورد مطالعه، ک تعداد نمونه nه در این فرمول ک

ل افراد ک تعداد N ام و در نهایت h تعداد نمونه مورد انتخاب از طبقه nh ام، hجامعه در طبقه 
 نفر 33 از طبقات جامعه مورد بررسی تعداد ک باال و حجم هر یبا توجه به فرمول. باشد میجامعه 

  . به نسبت انتخاب شدندآموزان دانش نفر از 94 نفر از والدین و 117از معلمان، 
در این تحقیق برای جمع آوری اطالعات مورد نظر از سه پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد 

اما سئواالت داشن آموزان با توجه به سطح .  بودسانکیه سؤاالت معلمان و والدین از نظر محتوا ک
  . تری بیان گردید فهم تی آنان با زبان ساده و قابلرشد شناخ

 در های گسترده در مبانی نظری و با استفاده از ادبیاتهای موردنظر بر اساس بررسی پرسشنامه
 ,Fathi & Kamkari, 2003; Fathi, 2001; Prior;دسترس در حیطه آموزش شهروندی

1998, 1999, 2000, 2001; Kennedy, 1997, 1998; Houdson etal, 2000; 
Holden, 1992; Cogan etal, 1998; Dynneson, 1992; Benn, 2000; Dee, 
2004; Tobia, 1997; Sears etal, 1999; Wing on, 1999, 1998; McEvan, 

2003; Deutsch, 2002  و نیز ادبیات در دسترس در حیطه مدیریتی بحرانی و زلزله برای مثال 
Carter, 2002; Maskery, 1999; Ergunary, 2004; Suzuki & Mitsumori, 

2002; Sears and Vronne, 2005; Nakumara, 2002های  پرسشنامه.  تدوین گردید
بود ) آموزان دانش مورد برای 34 و  مورد برای والدین معلمان38(تهیه شده دارای سئواالت بسته 

موزش شهروندی و بحران در نظران حوزه آ  نفر از صاحب10های ذیربط در ابتدا توسط  پرسشنامه
 و بررسی ررکـ پژوهشی مورد بررسی و پس از اصالحات متعدد و م ز علمیکها و مرا دانشگاه

های آلفای  ابزارها از آزمونر بررسی اعتبارمنظوه ب. روایی صوری آن، مورد تأیید قرار گرفت
، پرسشنامه 9125/0عمل آمد و مقدار محاسبه شده برای پرسشنامه معلمان ه رانباخ استفاده بک

 پرسشنامه معلمان و دهد میه نشان ک باشد می 7233/0 آموزان دانش و پرسشنامه 9117/0والدین 
شایان . قبولی برخوردار بود قابل از اعتبار آموزان دانشوالدین از اعتبار بسیار خوب و پرسشنامه 

  . محقق صورت گرفتکمک با آموزان دانشمیل پرسشنامه که تکر این کذ
سؤاالت مربوط به معلمان و والدین و منظور تجزیه و تحلیل نتایج، بعد از بررسی ه ب
 به منظور تعیین نیاز یا عدم نیاز به ، و مقایسه نظرات آنان به صورت توصیفیآموزان دانش
ها از  نیاز به مهارتبندی میزان   استفاده شد و به منظور اولویتtای   نمونهکتهای از آزمون تمهار

دار استفاده  مترین تفاوتهای معنیکگانه به روش های چند راری و آزمون مقایسهکهای ت آزمون اندازه
  در موردآموزان دانش و والدین ، منظور بررسی تفاوت نظرات معلمانشد و در نهایت به

 .استفاده شد   همراه با آزمونهای پیگیری طرفهکهای مختلف از آزمون تحلیل واریانس ی مهارت
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  ی پژوهشها یافته
نها، پس بندی آ  شهروندی و اولویتهای مهارتشناسایی (حول محور سؤاالت اصلی پژوهش 

های  از آزمونمورد تفسیر قرار گرفت وها  لیه آنها، دادهکآوری اطالعات و تحلیل توصیفی  از جمع
منظور جلوگیری از طوالنی شدن بحث، نتایج ه ب. عمل آمده استنباطی مرتبط برای تحلیل استفاده ب

  :گردد میعمده بدست آمده از تحلیل استنباطی حول محور سئواالت اصلی به شرح زیر ارائه 
  

   زلزله زدهآموزان دانش شهروندی ضروری برای مهارتهای
نتایج بدست آمده در قالب جدول تحلیل استنباطی با استفاده از ، مهم ترین موضوعدر این 

  : به شرح زیر است(ANOVA) طرفه ک نمونه ای و آزمون تحلیل واریانس یکآزمون ت

  
   نمونه ایک تt تحلیل استنباطی داده ها با استفاده از آزمون - 1 جدول

   شهروندییمهارتهانظر جامعه مورد بررسی در رابطه با نیاز یا عدم نیاز به 

   نمونه ایکت  انحراف استاندارد  میانگین  مهارت مورد نیاز
  نیاز یا عدم نیاز  اطمینان% 99با 

6738/2  مسئلهمهارت حل   9676/0  194/3-   استموردنیاز  
8224/2  مهارت تصمیم گیری  8842/0  173/3-   مورد نیاز است 
8801/2  روابط مؤثر اجتماعی  6462/0  898/2-   موردنیاز است 

3128/3  رت همدلیمها  1189/1  366/4-   نیستموردنیاز  
3919/2  مهارت مقابله با هیجان و استرس  9615/0  878/9-   مورد نیاز است 

583/3  ار بردن بهداشتکب  0888/1  704/3   نیستمورد نیاز  
8627/2  مهارت خودآگاهی  0304/0  081/2-    استموردنیاز 

0963/2  ر انتقادیکتف  5221/1  274/9-   استموردنیاز  
0660/3  ر خالقکتف  7518/0  371/1   مورد نیاز نیست 

0338/3  شهروند مسئول بودن  8052/0  656/0   مورد نیاز نیست 
2686/2  شهروند جهانی بودن  4048/1  133/8-   موردنیاز است 

3953/2  ای حرفه مهارتهای  7101/0  430/10-   موردنیاز است 
5553/2   ادارۀ زندگیمهارتهای  2924/1  375/5-   دنیاز استمور 

9486/2  مهارت فن آوری اطالعات  1910/1  674/0-   موردنیاز نیست 
5270/1  ات ایمنیکار بردن نکمهارت   3396/1  176/17-   ز استموردنیا 

6033/2   والدینیمهارتهای  3239/1  680/4-   موردنیاز است 
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  آموزان دانش موردنیاز مهارتهایهای متفاوت در مورد  نظر گروه - 2جدول 
  آموزان دانش طرفه از دیدگاه معلمان، والدین و کزمون تحلیل واریانس ینتایج آ

 Fمیزان   
معلمان، والدین و (های مختلف جامعه آماری  نظر گروه

  )آموزان دانش
  )اطمینان% 99با بیش از (

F(2.241)=9.192  مسئلهمهارت حل 
Sig=0….5 

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و 
  .متفاوت است

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و    گیری  تصمیممهارتهای
  .متفاوت است

 F=4.378  روابط مؤثر اجتماعیمهارتهای 
Sig=0.014 

دیگر تفاوتی ندارد و نظر معلمان ک و والدین با یآموزان دانشنظر 
  )طمینانا% 95با بیش از (با سایر گروه ها متفاوت است  

 F=2.129   همدلیمهارتهای
Sig=0.121 

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و 
  تفاوتی ندارد

 مقابله با هیجان و مهارتهای
  استرس

F=24.145 
Sig=0.0005 استمیزان نیاز به این مهارت از دیدگاه سه گروه متفاوت .  

 F=8.643   بهداشت جسمیمهارتهای
48.116 

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و 
  .متفاوت است

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و     خودآگاهیمهارتهای
  .متفاوت است

 1.21976  ر انتقادیک تفمهارتهای
 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و 

  .متفاوت است

 8.006  ر خالقک تفمهارتهای
 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و 

  .متفاوت است

 23.531  شهروند مسئول بودنمهارتهای
Sig=0.0005 

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و 
  .متفاوت است

 5.574  شهروند جهانی بودنمهارتهای
Sig=0.007 

 آموزان دانش این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و میزان
  .متفاوت است

 5.013  ای  حرفهمهارتهای
Sig=0.0005 

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و 
  .تفاوتی ندارد

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و  1.3396   اداره زندگیمهارتهای
  .اوت استمتف

ات کار بردن نک به مهارتهای
  ایمنی

10.843 
Sig=0.0005 

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و 
  .متفاوت است

 0.441  آوری اطالعات  فنمهارتهای
Sig=0.644 

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و 
  .تفاوتی ندارد

 آموزان دانشمیزان این مهارت از دیدگاه معلمان و والدین و  Fمیزان    والدینمهارتهای
  .متفاوت است
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 مهارت حل مسئله مورد )آموزان دانشمعلمان، والدین و (از دیدگاه سه گروه جامعه آماری، 
افی در که مهارت کبودند   بیش از معلمان و والدین معتقدآموزان دانش.  استآموزان دانشنیاز 

 به آموزان دانشه کهمچنین سه گروه مورد مطالعه معتقد بودند . سئله دارا هستندزمینه حل م
میزان نیاز به این مهارت از دیدگاه معلمان، والدین، و . گیری نیاز دارند یمفراگرفتن مهارت تصم

می به مهارت ک تسلط خیلی آموزان دانشبه اعتقاد معلمان و والدین، .  متفاوت بودآموزان دانش
ریزان  جزا با سه گروه متخصصان و برنامهه به صورت مکتحقیقات دیگری . نتقادی داشتندر اکتف

گیری را از دید آنان جزء  گرفته مهارتهای حل مسئله و تصمیمآموزان صورت  درسی و دانش
ر است کالزم به ذ). 1381اسفندیاری، ( مهارتهای مورد نیاز در شرایط عادی شناسائی نموده است

 اند شدههارت از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت و معلمان مورد نیاز شناخته ه این دو مک
گیری و حل مسئله چه در شرایط عادی  ه مهارت تصمیمک رسد مینظر ه چنین ب). 1382داوودی،(

ریزان درسی  این مهم باید مدنظر برنامه  وباشد می آموزان دانشو چه در شرایط بحران مورد نیاز 
  .قرار بگیرد

ه تحقیقات کثر اجتماعی نیزجزء مهارتهای مورد نیازی هستند ؤ خودآگاهی و روابط مارتهایمه
و معلمان مورد نیاز  ریزی درسی ارشناسان برنامهکدیگر از دیدگاه متخصصان تعلیم و تربیت، 

 این آموزان دانشدر پژوهش دیگری  متخصصان و معلمان و ). 1382داوودی،  (اند دادهتشخیص 
این دو مهارت نوعی از ). 1381اسفندیاری،  (اند دادها مورد نیاز بزرگساالن نیز تشخیص ها رمهارت

ه پرداختن به آنها برای وضعیت موجود ضروری نبوده اما برای کنشی هستند کمهارتهای فرا
ه از نظر نمونه کر خالق کهمین شرایط در مورد مهارت تف. وضعیت مطلوب الزم خواهد بود

  .باشد مینیز مورد نیاز تشخیص داده شده است صادق آماری این پژوهش 
ه جزء مهارتهای که هر سه گروه آزمودنی معتقد بودند ک بود مهارتهاییشهروند جهانی بودن از 

ه در شرایط بحرانی شهر بم و با حضور افراد بسیاری ک رسد میچنین بنظر .  استانکودکمورد نیاز 
این  به کمکمذاهب گوناگون، همه به قصد  ها وبانشورهای مختلف جهان و با زکه از جانب ک

های  های این پژوهش در برقراری ارتباط با آنها به دلیل ضعف مهارتشهر آمده بودند؛ اما آزمودنی
  . نیاز مهم عنوان شده بودکاند، ی ل بودهکالزم دچار مش

های  گروه از دید آموزان دانشهای مورد نیاز  مهارت اطالعات و فناوری از دیگر مهارت
ه در همین منطقه و در شرایط زمانی مشابه کتحقیق دیگری . ننده در این پژوهش بودک تکشر

جهانی، (دانستند  امپیوتر را برتر از هر نیازی میک داشتن آموزان دانشه کصورت گرفته  نشان داد 
در افق انداز انسان مطلوب  ه در سند چشمکامپیوتری از جمله مهارتهایی است کسواد ). 1385

ریزی درسی دوره عمومی مورد توجه  ان عنوان شده و باید در برنامهکودکبیست ساله مورد نیاز 
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ه بتوانند با دنیای کدر عصر اطالعات برای پرورش فرزندانی ). 1384فتحی واجارگاه، (قرار گیرد 
ع آن استفاده انات بسیار وسیکان جوامع پیشرفته از امکودکرده و همپای کاطالعات ارتباط برقرار 

  .ریزی درسی مورد توجه قرار گیرد امپیوتر باید در برنامهکنند، سواد ک
ان از مراحل اولیه کودکچنانچه . مهارت مورد نیاز شناخته شد ای دیگر های حرفه تمهار

 خود را بشناسند و متناسب با آن رشته تحصیلی خود را ای حرفهتحصیل عالئق و استعدادهای 
  .گیر جامعه ایرانی است حل خواهد شد ه امروز دامنکاز معضالتی برگزینند بسیاری 

ر نشده است اما کهای زندگی ذ ار در زمره مهارتکهای والدینی به طور آش آموزش مهارت
ه ناچار از انجام ک کودکپژوهشگران به دلیل شرایط خاص بم و بی سرپرست ماندن چندین هزار 

ه منجر به مورد نیاز کی را در این ارتباط مطرح نمودند یها ها بودند پرسش بسیاری از آن مهارت
ریزان درسی به  چنانچه والدین، معلمان، و برنامهه ک رسد مینظر ه ب. شناخته شدن این مهارتها شد

های احتمالی آماده  ن را برای مواجهه با چنین موقعیتاکودکاین مورد توجه الزم را داشته باشند و 
  . خواهد شدنند زیانی متوجه آنها نک

 ه فورأ باید در برنامه درسیک است هایی مهارته مهارت بهداشت جسمی از جمله کعلیرغم آن
ز شناخته نشده و حتی دارای  نیاکعنوان ی ه، در این پژوهش ب)2003واجارگاه، فتحی(گنجانده شود 

ظاهری با توجه به وضعیت .  مهارت مورد پرسش تشخیص داده شد15ترین اولویت در بین  ینیپا
 راجع به عادات آموزان دانشه حتی اگر کرسید  ر شد، چنین بنظر میکه ذک در شرایطی آموزان دانش

دیدند و  د را ملزم به رعایت آن عادات نمیمطلوب بهداشتی آگاهی داشتند، تحت آن شرایط خو
شرایط ه در کپژوهش دیگری . ردندک یدی بر این موضوع نمیکعالوه بر آن مدارس نیز هیچگونه تأ

به این  .کند میئید ارفته بود، نتایج تحقیق حاضر را تمشابه در شهر بم با همین گروه سنی انجام گ
های بعدی قرار داده وآموزش صول ایمنی و بهداشت را در اولویت آموزش اآموزان دانشه کمعنی 

ید پیشین بر کأه به دلیل تکآموزگاران اظهارنظر نمودند . دانستند موضوعات درسی و ورزش را برتر
  .  ردندک میافی نسبت به موضوع داشته و بنابراین احساس نیاز نک آگاهی آموزان دانشها،  این مهارت

ی مورد نیاز رده و جزء مهارتهاکسب که در پژوهش حاضراولویت آخر را کمهارت همدلی 
در این ). 1382داوودی، اسفندیاری ( دیگر مورد نیازشناخته شده بود های شناخته نشد در پژوهش

ها، به  م در زمان پاسخ دادن به پرسشنامهه در شرایط بحرانی موجود در بک رسد مینظر ه مورد ب
 آموزان دانشهای مادی و معنوی از اقصا نقاط دنیا، کمکدلیل حضور روانشناسان متعدد و دریافت 

  .رده و خود را بی نیاز از مهارت همدلی بدانندکخالء چندانی حس ن
:          از در مقطع زمانی و شرایط یادشده عبارت بودند آموزان دانشهای مورد نیاز  مهارتبنابراین 

مهارت مقابله ) 4مهارت روابط موثر اجتماعی، ) 3مهارت تصمیم گیری، ) 2مهارت حل مسئله، ) 1
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، ای حرفهمهارت ) 7مهارت شهروند جهانی بودن، ) 6مهارت خودآگاهی، ) 5با هیجان و استرس، 
  .ر انتقادیکمهارت تف) 10آوری اطالعات،  مهارت فن) 9 مهارت اداره زندگی، )8

  

  . 1نمودار 
در مورد میزان نیاز ) ،والدین و معلمانآموزان دانش(بررسی نظرات سه گروه آماری 
  ها  به مهارتآموزان دانش

  
تسلط بیشتر  معتقد به آموزان دانشها، در اکثر موارد  همچنین با فرض عدم هماهنگی واریانس

 نسبت آموزان دانشد ناشی از عدم آگاهی توان میها نسبت به والدین و معلمان بودند که  در مهارت
 نیستنداند که در مرحله اجرا توانا   آموزشهایی را دیدهآموزان دانش یا اینکه.های خود باشد یبه توانای

اند آنها را درونی   نتوانستهآموزان دانش، که ستها  و این دلیلی بر ضعف در آموزش این مهارت
معلمان  دار بین نظرات آنها و والدین واین اختالف معنا.ایشان نشان دهندعملکرده در کرده و

 .مشاهده نشد

  ؟باشد میان در اولویت کودک برای هایی مهارته چه کدر پاسخ به پرسش دوم پژوهشی 

 



  1385 سال پنجم، پائیز ،17شمارۀ  فصلنامۀ نوآوریهای آموزشی،  

                               

 

178

های  اندازهتهای زندگی بر اساس آزمون بندی مهار اولویت -3جدول شماره  
چندگانه های ایسهقراری  و مکت  

  اولویت  میانگین  مهارتهای زندگی
 اول 5270/1 فن آوری اطالعات

 دوم 0963/2 ر انتقادیکتف

 دوم 2686/2 شهروند جهانی

 سوم 3919/2 مقابله با هیجان و استرس

 سوم 3953/2 ای حرفه مهارتهای

 سوم 5553/2  اداره زندگیمهارتهای

 سوم 6033/2 لدینیمهارت وا

 چهارم 6783/2 مسئلهحل 

 چهارم 8224/2 تصمیم گیری

 پنجم 8627/2 خود آگاهی

 پنجم 8801/2 روابط مؤثر اجتماعی

 سوم 9486/2 ات ایمنیکار بردن نکب

 ششم 0338/3 ل بودنسئوشهروند م

 ششم 0660/3 ر خالقکتف

 پنجم 2582/3 بهداشت جسمی

  هفتم 3128/3  همدلی

 حائز باالترین اولویت بوده اه آوری اطالعات در بین تمامی مهارت ه مهارت فنک گفت باید
ه با توجه به شرایط وقت در شهر بم نتیجه بدست آمده بررسی و تحقیق بیشتری را کاست 

  .طلبد می
د متخصصان تعلیم و تربیت، ه از دیکشهروند جهانی بودن دومین اولویت شناخته شد در حالی 

مثل  هایی ویژگیهمچنین  . این مهارت اولویت اول بوده استآموزان دانش و زان درسیری برنامه
پذیری، احترام به حقوق متقابل و التزام عملی به قانون به بیشترین  مدنی، مسئولیتهای  ییتوانا

  .)1380فتحی واجارگاه، ( قراردارندر اولویت دید کمیزان تأ
، اداره ای حرفه های مهارت. ویت سوم قرار گرفتمهارت مقابله با هیجان و استرس در اول

  .مهارت والدینی نیز در همین ردیف قرار گرفتند  وزندگی
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ها از دید گروه این مهارت. هستنداولویت چهارم  گیری و مهارت حل مسئله در مهارت تصمیم
ندیاری، اسف(رده بودند کسب ک نیز اولویت آخر را آموزان دانشریزان درسی و  متخصصان و برنامه

 والدین و برنامه ریزان درسی نیز اولویت مشابهی را برای این دو مهارت قائل شده ،معلمان). 1382
  ). 1382داوودی، (بودند 

ثر اجتماعی را در اولویت پنجم قرار ؤ خودآگاهی و روابط مهای مهارترکتحقیقات فوق الذ
  .کند میئید اه نتایج پژوهش حاضر را تکداده بودند 

  

  خرالم آک
 آموزان دانشنیاز د  مورهای مهارتشود، بر اساس مطالعه انجام شده،  ه مالحظه میکطور همان

ر انتقادی، کهای مختلف نظیر مقابله، استرس و هیجان، تف  از حادثه زلزله بم در عرصهپس
. ات ایمنی و مانند آن قابل توجه بوده استکار بردن نکه  اداره امور جاری زندگی، بهای مهارت

یل داده است عبارت است از ایجاد نوعی که هدف اصلی مقاله حاضر را تشکساساً آن چه ا
سو برای  ک از یآموزان دانشنیاز   موردمهارتهایحساسیت و دغدغه فزونتر برای پرداختن به 

 های مهارت آنان جهت مواجهه با شرایط بحرانی و از سوی دیگر ضرورت آموزش سازی آماده
ه کامید آن . کند میه شرایط ویژه و غیرطبیعی را تجربه کی آموزان دانشه از ضروری برای آن دست

د حادثه، ه از بکی باشد آموزان دانشالت کساز مطالعات بیشتر بر مسائل و مش این تالش زمینه
  .اند ردهک شرایط تلخی را تجربه 
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