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 تبیین نقش و جایگاه آموزش و پرورش در کاهش خطرپذیری از بالیای طبیعی

 *احمد غالمی1

 دانشجوی کارشناسی ارشد و آموزگار دبستان رسالت منطقه سرچهان
Ahmad66431@yahoo.com 

 **علیرضا بخشایش
 ته روان شناسی دانشگاه یزددانشیار رش

 ***محمدجاودانی

 استادیار دانشگاه فرهنگیان شیراز

 

 چکیده

 از امروز پذیرآسیب و فردا سازآینده قشر عنوانبه نوجوانان و کودکان آموزش طبیعی، مخاطرات انواع معرض در ایران گرفتن قراربه توجه با

 کودکان آموزش که داده نشان تجربه. بینجامد طبیعی بالیای از ناشی خسارات کاهش به یچشمگیر طوربه تواندمی که است مهمی بسیار موارد

 تروسیع بعد در والدین به کودکان از هادانسته انتقال امکان و گرددمی جوامع در ایمنی فرهنگ افزایش موجب اخص طوربه پایین سنین از

 طبیعی بالیای از پذیری خطر کاهش در پرورش و آموزش جایگاه و نقشتبیین  با طهراب در که حاضر مروری درمقاله سازدمی فراهم را جامعه

 بحران، مدیریت بر حاکم های دیدگاه طبیعی، بالیای از خطرپذیری کاهش با رابطه در باالدستی اسناد و قوانین از هایی نمونهبه  .کند می بحث

 آموزشی روشهای طبیعی، بالیای از خطرپذیری کاهش در پرورش و آموزش هجایگا طبیعی، بالیای در آمادگی بحران، مدیریت مختلف سطوح

پژوهشهایی در رابطه با کاهش خطرپذیری از بالیای طبیعی در آموزش و پرورش کشورهای مختلف  آموزان و دانش برای نجات و امداد فرهنگ

به منظور کاهش آسیب پذیری از  ) آموزش و پرورش(وزارتخانهیکی از اقداماتی که این مرور این مطالب نشان می دهد که،  پرداخته شده است.

انجام دهد، بحث آموزش که یکی از مولفه های آمادگی است، می باشد. که این آموزش ها می توانند در قالب محتوای  می تواند بالیای طبیعی

 .بالیای طبیعی انجام گیرد کتب درسی و فعالیت های فوق برنامه درسی با همکاری دیگر ارگان های امدادگر در امر

 

 آموزش، کاهش خطرپذیری، بالیای طبیعی: واژه ها کلید

 

 

 

 

 

                                                           
 .این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد دانشجو می باشد - 1
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 مقدمه -1
 ارتقا او تدبیر و عقل یاری به هرروزه سیستم این. داراست را خارجی دفاعی و ایمنی سیستم باالترین و تریندقیق انسان موجودات، میان در

 نظام این دیگر،عبارتبه. کندمی تعیین و تعریف را خلقت نظام هایپدیده بودن آفت یا نعمت هک است بشری دفاع نظام همین درواقع. یابدمی

 همین به. کندمی تلقی نعمت را زندگی با سازگار و موافق هایپدیده و آوردمی حساببه آفت را انسان حیات با معارض پدیدهای طورمعمولبه

 برخی و شوندمی تلقی "مصیبت" یا "1بال" عنوانبه زلزله و سیل مانند، عالم شناختیزمین و یکیفیز رویدادهای و وقایع برخی معموالً دلیل،

 ما نبود یا بود اساس بر عالم، هایپدیده بندیدسته در نگرش و نگاه نوع این گمانبی. شوندمی خوانده رحمت یا "نعمت" باد یا باران مانند دیگر

 2طبیعی بالیای و مترقبه غیر حوادث گفت باید .(16: 1393عنبری،) است گرفتهشکل"راهبردی عقل" ایهپ بر شناختیجامعه تعبیر به یا و

  حداقل دنیا در اخیر دهه دو در. شوند می بسیاری مالی و انسانی تلفات موجب ساله هر طبیعی بالیای. دارد بشر حیات در ای ویژه جایگاه

 در دنیا سراسر در نفر12800  از بیش سال هر در کلی طور به آماری نظر از. اند گرفته قرار بیعیط بالیای و حوادث تاثیر تحت نفر میلیون800

 کل از %83 و است بوده طبیعی بالیای به متعلق بحرانها، از ناشی میر و مرگ کل %88حدود گذشته دهه در. میرند می طبیعی بالیای اثر

 می وارد خسارت دالر میلیارد 87 سالیانه متوسط طور به چنین هم طبیعی بالیای. اند بوده آسیایی اند، شده فوت بالیا این اثر در که افرادی

 مهر 17 با مصادف اکتبر 8 (WHO)بهداشت جهانی سازمان پائیزه تقویم به دلیل اهمیت این موضوع در (.1394 مهرآئین، و کاظمی،کارنما)کنند

 آسیا در ایران، گفت بایددر رابطه با کشور ایران  (.1387 رضائیان،) است گرفته شده امن طبیعی بالیای کاهش برای المللی بین روز عنوان به

 بالیای مورد 40 از گفت، توانمی آمار طبق. است داده اختصاص خود به طبیعی حوادث وقوع آمار ازنظر را ششم مقام دنیا در و کشور چهارمین

 دستیابی جهت در بیشتر تالش برای عاملی چنین بحرانی خود وجود (.1388 احمدزاده،) پیونددمی وقوع به ما کشور در آن مورد 31 طبیعی،

 شجاع)است رخدادهایی چنین آمیز فاجعه ابعاد رساندن حداقل به در منطقی برخورد و مقابله جهت منسجم راهکارهایی و روشها به عملی

 آحاد جامعه به خصوص قشر دانش آموز می باشدیت بحران بحث آمادگی یکی از این راهکارها در علم مدیر(. 1390ضیائیان، و توالیی عراقی؛

 که در این مقاله سعی شده به اهمیت نقش آموزش و جایگاه سازمان آموزش و پرورش در کاهش خطرپذیری از بالیای طبیعی پرداخته شود. 

 اصل مقاله  -2

 کلیات و مفاهیم*
 "مصیبت جمعی"، پرویز پیران مفهوم"فاجعه"فهوم به کار برده اند. ژاله شادی طلب مفهوم در ایران، محققان، واژه های مختلفی معادل این م

را به کار برده اند. بیشتر محققان حوزه مهندسی نیز مفهوم  "سانحه"، سید حسین بحرینی مفهوم  "بدآمد جمعی"،فریبرز رئیس دانا لفظ 

 "بالیای طبیعی"برخی نوشته ها مانند مکتوبات و گزارش های جغرافیایی، از واژۀ را معادل این واژه استفاده کرده اند. همچنین در "بحران"

 (.60: 1393عنبری،)کنیم می استفاده "بحران"و "طبیعی بالیای"تفاده می شود. در این تحقیق ما از اصطالحاس "بحران"و

 ناگهانی طور به روزمره زندگی شیرازه وضع این در و ندک می ایجاد انگیز فاجعه وضعی که شدتی چنان با است طبیعت از عملی: طبیعی بالیای

 ضرورتهای سایر و بهداشتی و پزشکی مراقبتهای و سرپناه پوشاک، غذا، به نتیجه در و شوند می درماندگی و رنج دچار مردم و شود می گسیخته

 (.1384بهنودی،)گردند می محتاج محیط نامساعد شرایط و عوامل مقابل در محافظت به و زندگی

 به را مشقتی و سختی و آید وجود بـه فزاینـده صـورت بـه یـا ناگهانی طور به بشر، ی وسیله به یا طبیعی طور به که است رویدادی: بحران

 (.1390 بیات، و یگانگی)باشد العاده فوق و اساسی اضطراری، اقـدامات بـه نیـاز آن کـردن برطـرف برای که کند تحمیل انسانی جامعه
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   1طبیعی بالیای خطرپذیری از ه هایی از قوانین و اسناد باالدستی در رابطه با کاهشنمون*

   طبیعی بالیای اثرات کاهش ملی کمیته تشکیل قانون
 16/5/1370 تاریخ در و تصویب اسالمی شورای مجلس هفتاد و سیصد و هزار یک ماه مرداد نهم مورخ چهارشنبه روز علنی جلسه در قانون، این

 مطالعه، اطالعات، مبادله منظور به« طبیعی بالیای اثرات کاهش ملی کمیته» قانون این موجب به. است رسیده نگهبان شورای ییدتأ به

 مسئولین و وزرا عضویت و کشور وزیر ریاست به طبیعی، بالیای اثرات کاهش و پیشگیری جهت منطقی راهکارهای کردن پیدا و علمی تحقیقات

 سازندگی، جهاد وزارت پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت کشاورزی، وزارت نیرو، وزارت کشور، هواشناسی زمانسا عضویت و سازمانها

 احمر، هالل جمعیت ژئوفیزیک، مؤسسه شهرسازی، و مسکن وزارت زیست، محیط حفاظت سازمان بودجه، و برنامه سازمان ترابری، و راه وزارت

 ضرورت حسب کمیته این ریاست که نظامی یا و انتظامی نیروهای و نهاد مؤسسه، وزارتخانه، هر و رگانیباز وزارت مراتع، و جنگلها سازمان

 طبیعی بالیای روی بر دار دامنه تحقیقات و مطالعات انجام جهت طبیعی بالیای اثرات کاهش ملی کمیته. گردد می بداند،تشکیل مصلحت

 تشکیل نیاز مورد فرعی های کمیته خسارتها، جبران یا مقابله نحوه و اضطراری وضعیت عالما برای همچنین و آگاهی پیش آنها، تاریخچه کشور،

 در باشد نشده بینی پیش مربوطه دستگاههای توسط که را کمیته این طرحهای نیاز مورد اعتبار است موظف بودجه و برنامه سازمان. داد خواهد

 (43:1392آقابابایی، و زمان بنی بهتاش؛ فرزاد)نماید تصویب مربوط دستگاه مصوب طرحهای قالب

 قانون جامع امداد و نجات کشور
طرح جامع امداد و نجات که با هدف غالب آمدن بر خالءها و محدودیت های قانون های قبلی مربوط به مدیریت حوادث غیرمترقبه، تدوین شده 

سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی ایران در  نون برنامهقا 44ت هالل احمر به استناد ماده شنهاد جمعیاست؛ بنا به پی

 (.247: 1393عنبری،)ماده واحده است 57به تصویب هیئت وزیران رسید. این قانون شامل  17/1/1382تاریخ

یریت بحران همکاری کنند که می توانند در زمینه مسائل آموزشی با ستاد مداین قانون به معرفی وزارت خانه ها و سازمان هایی  33در ماده 

 که در اینجا به پاره ای از کارکردهای این سازمان می پردازیم: پرداخته شده است. یکی از این وزارت خانه ها، وزارت آموزش و پرورش می باشد.

ر کتب درسی و انتشارات الف: گنجاندن آموزش های مستقیم و غیرمستقیم آشنایی با بالیای طبیعی شایع در ایران، ایمنی و مدیریت بحران د

 کمک آموزشی دوره های مختلف تحصیلی؛

 ب: گنجاندن اصول و مفاهیم ایمنی و مدیریت بحران در فعالیت های فوق برنامه درسی؛

 : برگزاری مانورهای ساالنه در مدارس کشور، با هماهنگی ستاد؛پ

 آموزش همگانی دانش آموزان؛ ت: تشکیل شورای ایمنی در مدارس کشور با هماهنگی ستاد برای ساماندهی

موظف کردن واحد تألیفات کتاب های درسی برای اجباری کردن مطالعه مطالب مربوط به حوادث غیر مترقبه و بالیای طبیعی در کتب ث: 

 (.254: 1393عنبری،)درسی

 

 اسناد باالدستیکاهش خطرپذیری از بالیای طبیعی در *

 سند یوکوهاما

بر این اساس می باشد که  ( یک راهبرد یکپارچه برای مدیریت بحران است. مأموریت اصلی در این راهبرد1994)ی ژاپن مصوب یوکوهاما سند

رسیدن به اهداف کاهش آسیب پذیری، تالش برای پیشگیری از بحران و آمادگی در برابر آن الگویی مناسب تر از مقابله با بحران است. پس 

 :می باشندذیری در برابر بالیای طبیعی است و اولویت های این راهبرد به شرح ذیل هدف اصلی در این راهبرد بر کاهش خطرپ

 تغییر الگو از مقابله با بحران به ایجاد فرهنگی جهانی برای پیشگیری از بحران 

 باال بردن اعتماد ملی کشورها در اتخاذ سیاست های کاهش آسیب پذیری 

 موزش پیشگیری و آمادگی در برابر بحران از طریق آ

 توسعه و تقویت منابع انسانی و باال بردن ظرفیت و توانایی ها و منابع مالی
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 حضور و مسئولیت آحاد مردم و همکاری فعاالنه در فرایند مدیریت بحران

 در اولویت قرار دادن ارتقا رویکردهای اجتماعی مربوط به کاهش آسیب پذیری 

 مشارکت سازمان های غیردولتی

 وری اسالمی ایرانسند چشم انداز جمه

هجری شمسی، جامعه ایران جامعه ای امن، برخوردار از سالمت و رفاه و بهره مند  1404بر اساس سند چشم انداز ایران، الزم است تا در سال 

 .(1393، از محیط زیست مطلوب باشد)جعفری

 بحران مدیریتدیدگاه های حاکم بر *

 شویم:  می روبرو بحران با برخورد در تفاوتم کامال دیدگاه دو با بحران مدیریت بررسی در

 .ردگن می موردی صورت به و بحران وقوع از پس رسانی کمک و نجات و امداد مساله به تنها بحران مدیریت دیدگاه این در: سنتی دیدگاه( الف 

 نوع تجهیزات، نوع واقعه، نوع چون نگرش نوع این در مسلما. شود می آغاز حادثه وقوع از پس بحران مدیریت اصلی کار که معنی این به

 و امداد نیروهای رسیدن ی لحظه تا بنابراین است نشده اجرا موقع به و بینی پیش قبال حادثه، با شدن مواجهه برای خاص آموزش و سازماندهی

 از پس و نیست مطرح حادثه از پیشگیری و آموزش دیدگاه این در. شود می وارد جامعه به زیادی مادی و انسانی های خسارت و صدمات ،نجات

 .شود می سپرده فراموشی به چیز همه بحران هر افتادن اتفاق

 جدید های سبک و مدیریت دستاوردهای ویژه به فنی های پیشرفت و علمی های نظریه کلیه از گیری بهره با جدید نگرش: نوین دیدگاه:(ب

 با بحرانی، هر وقوع از قبل و کرده منتفی را آمادگی عدم و غافلگیری وضوعم پشتیبانی، و هدایت ریزی، برنامه دهی، سازمان ریزی، طرح

 حوادث دقیق شناخت و گذشته از گرفتن درس و آموزش و پیشگیری با که است این دیدگاه این بنیادی فرض. رود می آن با مقابله به آمادگی

 مدیریت از منظور تحقیق این در (.1393زاده، نعیم و شاهی مرزی،فرا)داد کاهش حداقل به را بحران از ناشی خسارات توان می ها بحران و

 .است طبیعی بالیای برابر در آمادگی و پیشگیری منظور به نوین دیدگاه به توجه بحران

 

 

 (.1391حیدری، و صادقی شهانقی؛)اثرات کاهش و پیشگیرى ریزی،برنامه نگرش با بحران مدیریت جامع چرخه. 1نمودار

 

                                                          

 

 

 

 

 

 با آن تعامل تا است شدهگرفته قرار الگو مرکز در اثرات کاهش و پیشگیری مرحله ، بحران مدیریت نوین و جامع چرخه در که است ذکر به الزم

 که است هاییفعالیت مجموعه پیشگیرى، از منظور الگو این در .شود دهدا نشان مراحل سایر امور تسهیل در آن کلیدی نقش و برنامه ابعاد سایر

 دنبال به هم پیشگیرى دیگر،عبارتبه. شودمی انجام آن پیامدهاى کاهش یا وقوع احتمال کاهش طریق از مخاطرات ریسک کاهش منظوربه

 دارد غیره و طبیعت انسانى، جوامع بر را خود خاص أثیراتت سانحه هر. است آن منفى اثرات کاهش دنبال به هم و حادثه وقوع احتمال کاهش

 .طلبدمی پیشگیرى جهت را خاصی هایفعالیت مجموعه که

 :شودمی تقسیم ایسازه غیر و ایسازه پیشگیرانه هایفعالیت دودسته به پیشگیرانه هایفعالیت

 فیزیکى هایمحیط در ایجاد طریق از که باشندمی هاییفعالیت از دسته نآ ایسازه پیشگیرانه هایفعالیت: ایسازه پیشگیرانه هایفعالیت( الف

 این کههنگامی. شوندمی اعمال هابحران اثرات یا وقوع احتمال کاهش راستاى در مهندسى، هایروش وسیلهبه وسازهاساخت نحوه در الزاماتى و

 پیشگیری و کاهش آثار

 برنامه ریزی

 آماده سازی بهبود

 واکنش
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 تهیه سازی،مقاوم: شامل اقدامات این. نامندمی( انسان توسط طبیعت کنترل) ار آن شود گرفته کار به طبیعى بالیاى با مقابله براى هافعالیت

 نگهدارندِه سیستم ساخت و مخاطرات شناسایى سیستم ساخت اجتماعى، هایپناهگاه ساخت ،(مجدد یابیمکان) جابجایى وساز،ساخت راهنماى

 .باشندمی

 رفتار تغییرات طریق از که باشندمی هاییفعالیت از دسته آن اى غیرسازه رانهپیشگی هایفعالیت: اى غیرسازه پیشگیرانه هایفعالیت( ب

 این. شودمی اعمال مخاطرات پیامدهاى یا وقوع احتمال کاهش راستاى در مهندسى سازوکارهاى از استفاده بدون طبیعى فرایندهاى یا هاانسان

: باشندمی موارد این شامل نمونه عنوانبه که شودمی برده نام طبیعت با انسان دادن وفق جهت هایى مکانیزم عنوانبه گاهى هافعالیت

 (.1391همان،...)و رفتارى تعدیالت کنترل، و تنظیمى ابزارهاى از استفاده اجتماعى، سازیآگاه و آموزشى هایبرنامه

 بحران مدیریت مختلف سطوح*

 .است بندی تقسیم قابل رانبح از بعد و حین قبل، سطح 3 در زمانی لحاظ از بحران مدیریت

 .آمادگی حفظ و پیشگیری :بحران وقوع از قبل

  .شود می انجام آن بار زیان آثار کاهش یا مخاطرات وقوع از جلوگیری هدف با بحران وقوع هنگام از پیش که است اقداماتی مجموعه: پیشگیری

 شامل آمادگی. دهد می افزایش بحران مدیریت مختلف مراحل انجام در را مردم و دولت جامعه، توانایی که است اقداماتی مجموعه: آمادگی

 .است مانور و تمرین منابع، تامین مدیریتی، ساختارهای ایجاد، ریزی برنامه، پژوهش آموزش، اطالعات، آوری جمع

 نجات. و امداد مقابله و بحران: وقوع حینعملیات 

 مواد کنترل آتش، مهار فاضالب، دفع جامد، زائد مواد دفع تدفین، ،ارتباطات ترابری، یت،امن تامین درمان، بهداشت، نجات، امداد، شامل مقابله

 .است هشدار و رسانی سوخت خطرناک

 .ساماندهی و سازیزبابحران:  وقوع از پسعملیات 

 ضوابط کلیه و پایدار وسعهت های ویژگی گرفتن نظر در با عادی شرایط به بحران از پس دیده آسیب منطقه یک شرایط بازگرداندن: سازیزبا

 (1395شبیری، و پور روحی)است ایمنی

 طبیعی بالیای در آمادگی*

 ها زندگی روش این.باشد مختلف های ملت ای توسعه های برای سیاست صرفه به مقرون برنامه یک عنوان بهباید  طبیعی بالیای اثرات کاهش

 می اشاعه و ترویج را طبیعی بالیای مقابل در سریع العمل عکس.کند می محافظتسرمایه  و دام ، غذا ارزشمند منابع از و کند می حفظ را

 یادآور موضوع این و شود می ارائه کشورها به بحرانی و اورژانسی مواقع در فقط دوستانه بشر های دنیای امروزکمک در که دانیم می همگی.کند

 ایالت شناسی زمین سازمان .کنند اقدام ها زیرساخت ایجاد طریق از یعیطب بالیای اثرات کاهش راهبرد از باید ها همه دولت که شود می

 دهه در دالر بیلیون280حدود طبیعی خطر بالیای کاهش راهبرد روی دالری بیلیون40گذاری سرمایه که کردند اعالم جهانی بانک و متحده

 بدان این شود حاصل سود دالر13.38 متوسط طور به تا باعث شد برنامه این اجرای هندوستان کشور در.است داشته اقتصادی صرفه1990

 در روش این کارگیری به جهانی سرخ صلیب های بررسی طبق.دارد دالری13.38بخش سود این در گذاری سرمایه دالر یک هر که معناست

 مدیریت چرخه دریای طبیعی باید گفت یکی از راهکارهای کاهش اثرات بال(.1393است)علی پور،  اقتصادی داشته منفعت درصد15 حدود نپال

 اینکه علیرغم .شودمی محسوب آن زیربناهای از آموزش که گرددمی تلقی مهم اقدامات از یکی عنوانبه آمادگی بحث آمادگی می باشد.بحران،

 در دنیا کشورهای اکثر در اما است؛ طبیعی بالیای مختلف انواع برابر در هاآن جامعه آمادگی میزان کشورها، توسعه در مهم هایشاخص از یکی

 همین و کنند کار هم از جدا بحران و توسعه ریزان برنامه که است مرسوم غالباً. شودمی هابحران و اضطراری شرایط به کمی توجه توسعه برنامه

 و مخاطرات مدیریت جامع نامهبر دارای که کشورهایی از کمی تعداد تنها و است شده بحران و توسعه ریزیبرنامه امر در ناهماهنگی باعث امر

 عسکری) است شده معطوف بحران در مقابله فاز به توجهات بیشتر و اندنموده توجه آمادگی فاز به هستند خود توسعه برنامه در طبیعی بالیای

 نوجوانان و کودکان آموزش بیعی،ط مخاطرات انواع معرض در ایران گرفتن قراربه توجه با و راستا این در (. 1389ظهور، و قرائی نیا محمد ؛زاده

 بالیای از ناشی خسارات کاهش به چشمگیری طوربه تواندمی که است مهمی بسیار موارد از امروز پذیرآسیب و فردا سازآینده قشر عنوانبه
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 امکان و گرددمی جوامع در ایمنی فرهنگ افزایش موجب اخص طوربه پایین سنین از کودکان آموزش که داده نشان تجربه. بینجامد طبیعی

 .(1382حشمتی، و ایزدخواهاستوار  زاده؛ پارسی) سازدمی فراهم را جامعه تروسیع بعد در والدین به کودکان از هادانسته انتقال

 جایگاه آموزش و پرورش در کاهش خطرپذیری از بالیای طبیعی*
 می آن پیامدهای و آثار با موثر مقابله به جامعه افراد آحاد ترغیب و میعمو های آموزش طبیعی بالیای اثرات کاهش در موثر های روش از یکی

 بسیار نقش طبیعی بالیای از پس نامالیمات رفع برای و بگیرد عهده بر را موثرتری نقش تواند می پرورش و آموزش خانواده زمینه این در و باشد

 داشته امدادگر یک حداقل خانواده هر در بتوانیم باید نمود اشاره پیش چندی احمر هالل مسوالن از یکی.رساند ظهور منصه به را اهمیتی حائز

 تقریبا مردم از عظیمی قشر با که پرورش و آموزش سازمان کار دستور و سرلوحه در تواند می که است مهمی مسئله همان این قطعا و باشم

 که ای جامعه و شهروندان پذیری آسیب کاهش های برنامه گنجاندن فهد این به دستیابی برای .گیرد قرار است ارتباط در ها خانواده تمامی

 ،یادگیری مردم مال و جان از حفاظت حقیقت در.دارد ضرورت مدارس آموزشی های طرح در هستند طبیعی بالیای و مخاطرات معرض در

 تلقی پرورش و اموزش سازمان های طرح از ناپذیر جدایی بخش باید..  و صنعتی و تولیدی ابراز موجود های مهارت و دانش های گنجینه

 .(1392فرامرزی،  و سخاوتی الطافی،)گرد

به طور یقین درکشور ما که زلزله و سیل هر چند ماه یکبار، خسارت های عظیمی به جای می گذارند، ضرورت اهتمام جدی دولت، به مراتب 

ن کشور، توجه به موضوع بالیای طبیعی و لزوم تخصیص بودجه کافی بیش از کشورهای دیگر احساس می شود. بنابراین در برنامه ریزی کال

 (.165: 1393عنبری،)برای ایجاد ساختار و مدیریت کارا برای کاهش خسارت های ناشی از بالیای طبیعی بسیار مهم و ضروری است

 ستاد این در تأثیرگذار هایارگان از یکی که. اندنموده بحران مدیریت ستاد تشکیل به اقدام ایران خصوصبه کشورها، تمامی جهت همین به

 .باشدمی وپرورشآموزش وزارت

 .(1383زلزله، از ناشی خطرپذیری کاهش و معیارها تدوین فنی، امور تردف)کشور بحران مدیریت تشکیالتی ساختار
 

 

 

 

 

 

 

 

 دارد عهده بر را کشور بهغیرمترق سوانح و حوادث ریاست بحران، مدیریت امور معاون

 

 

 رئیس جمهور

 

 تحقیقات و فناوری علوموزارت 

 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی

 ستاد مدیریت بحران شهر تهران

 وزارت دفاع

 معاون امور مدیریت بحران

 ستاد حوادث غیر مترقبه دبیرخانه مدیریت بحران

 وزارت نیرو

 وزارت ارتباطات

 وزارت راه  وترابری

 وزارت آموزش و پرورش
 کار گروههای تخصصی

 وزارت جهاد کشاورزی

وزارت  بهداشت،درمان وآموزش 

 پزشکی

 وزارت کشور
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اما با آمادگی برای  "است رممکنیغحذف فاجعه "احتمال وقوع بالیای طبیعی در کشور ما وجود دارد پس باید گفت، هرلحظه کهییازآنجا

هی، دانش، زندگی کردن در مناطق در معرض خطر بالیای طبیعی، آگا شکیبکاست.  هاآناز شدت  توانیمرویارویی با چنین رخدادهایی 

ی برای آموزش زیربرنامهی زندگی انسان در این مناطق است. این امر جز با هاضرورتکه از  طلبدیمشناخت و درک ژرف از این حوادث را 

 وپرورشآموزشی اساسی و زیر بنایی علمی و آموزشی در ساختار هایگذارهیسرما. در این خصوص الزم است شودینممناسب در مدارس میسر 

بنیادی انجام پذیرد. بدون تردید پژوهش یکی از راهکارهای اساسی در نیل به این هدف  صورتبهمجموعه آموزشی کشور  نیتربزرگ عنوانهب

 (.1385به نقل از وزیری و جهانی، 1375مهرمحمدی،است )

 های سرمایه رفتن بین از باعث که طبیعی های بحران به نسبت تواند نمی جامعه در آموزش امر متولی عنوان به پرورش و آموزش سازمان

 پذیرتریــن آسیب از یکـی آموزان دانش که است آن مبیّن گذشته طبیعی بالیای تجارب طرفی از. باشد تفاوت بی شود می مالی و انسانی

 را آن با رویارویی جهت الزم آمادگیهای و دهد رخ مدرسه در آنان حضور ساعات در ای زلزله چنانچه و شوند می محسوب جامعـه قشرهای

 عمیق قشــر این دانش و آگاهـی سطح افزایش راستای در ریزی برنامه چنانچه لذا، بود؛ خواهد جبران غیرقابل تلفات، شک بی باشند، نداشته

 است ایمن شوریک ساختن که نهایی به هدف رسیدن و پایدار توسعه به دستیابی و بود خواهد تر ملموس جامعه سطح در آن بازتاب باشـد تر

 برابر در را الزم آمادگی بتوانند پایدار و مستمر های آموزش با باید آنها. هستند جامعه فردای اولیای امروز آموزان دانش. گردید خواهد میسّر

 (.1393 زاده، نعیم و شاهی فرامرزی،) دهند خود نشان از را مناسبی رفتار بتوانند بحرانی شرایط در و کنند کسب بحران

 آگاهی کنندمی زیست آن در که شرایطی و محیط از که فعال شهروندانی عنوانبه آموزان، دانش سازیآماده ژاپن کشور در که است ذکر به الزم

 آموزش کشور این در. است آموزشی نظام و مدرسه وظایف جز شوند، آماده محیط از برخاسته هایچالش و حوادث برای و باشند داشته کامل

 وزیری) است جریان در مدرسه و ها خانواده مشارکت با طبیعی حوادث با ابلهمق برای آموزان دانش سازیآماده بر تأکید با شهروندی ایهمهارت

 وضعیت بهبود نیز و وسیع گستره در متفاوت رفتارهای سوء بهبود جهت در هاییکالس نیز ترکیه کشور در سان همین به(. 1385جهانی، و

 مطالعات اساس بر که گیردمی صورت شوندمی طبیعی بالیای از ناشی جسمی هایمعلولیت یا و شدید روانی هایضربه دچار که کسانی

 از است عبارت چالش ایران کشور در(. 1385جهانی،) است بوده مثبت و خوب سال هفت تا یک هایبچه برای هابرنامه این نتیجه شده،انجام

 شهر دیدهآسیب آموزان دانش به نگاهی با. شودمی عرضه طبیعی بالیای وقوع با رابطه در هاآن به که آنچه و آموزان دانش نیازهای تطابق عدم

 برای آمادگی جهت در ضروری هایمهارت نیز و زلزله به راجع آگاهی و دانش متعارف سطح از آموزان دانش این که رسدمی نظر به چنین بم

 سازیآماده و آموزش در تربیت و تعلیم نظام رسمی هایبرنامه نارسایی و توجهیبی از حکایت نقیصه این و اندنبوده برخوردار زلزله با رویارویی

 در ضروری هایبخش از یکی خطر، معرض در افراد آموزش اساس این بر. دارد طبیعی بالیای و هابحران با مؤثر مقابله و مواجه برای شهروندان

 منجر افراد مهارت و نگرش دانش، در تغییر به که شوند طراحی ایگونهبه باید هاآموزش این. رودمی شمار به یابال برابر در آمادگی برنامه

 (.1385جهانی، و وزیری)شوند

 آموزان دانش برای نجات و امداد فرهنگ آموزشی روشهای*

 در ایران نجات و امداد نمونه ای از طرح های آموزش فرهنگ( 1

 .گردید برگزار کشور سراسر در(1390 آذرماه مانور این دورۀ نهمین) ایران در مدارس سطح در ایمنی و زلزله ریسراس مانور برگزاری

 و امداد سازمان توسط حوادث و سوانح برابر در خانواده آمادگی ملی طرح قالب در خاص سنی اقشار برای مصور آموزشی کتب تولید و تدوین

 .ایران احمر هالل جمعیت نجات

 خارج از کشور در نجات و امداد فرهنگ آموزش های طرح از ای مونهن( 2
  .شود می تعریف فدرالی نیز و ملی صورت به آمریکا متحده ایالت در امداد فرهنگ و طبیعی سوانح حوزه آموزشی های برنامه

 آموزشی های دوره و ها برنامه طبیعی، وانحس زمینه در فرهنگ بهبود و آموزش منظور به متحده ایالت 1فدرال اضطراری مدیریت سازمان: الف

 یافته سازمان رویکردی با طرح این. است کرده طراحی جامعه مختلف گروههای و قشرها برای« 2آموزش ملی طرح» عنوان تحت ای ویژه

                                                           
1- FMEA 

2- NEP  
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 آموزش. کند می ارائه بحران از پس و حین قبل، مراحل برای کشور، سراسر در مرتبط افراد سایر و مسئوالن به را بحران مدیریت آموزش

 صفحه، این در. گیرد می صورت فدرال اضطراری مدیریت سازمان سایت در ویژه های صفحه طریق از سوانح، زمینة در نوجوانان و کودکان

 بازی، یقالبها در جذاب ای گونه به سوانح، این برابر در آمادگی و غیرطبیعی و طبیعی سوانح زمینه در آموزشی مختلف مفاهیم و موضوعات

 .است شده طراحی غیره و داستان

 و طراحی1ردنو شهری منطقة امنیت طرح توسط که ها دوره این در: آمریکا در نوجوانان و کودکان ویژه روزه چند آموزشی اردوهای برگزاری: ب

 به تریاژ و اولیه نجات و وجو جست نی،روا اولیة کمکهای عالوه به راهنمایی آموزان دانش برای اولیه کمکهای همچون مهارتهایی شود، می اجرا

 برگزاری شود، می ارائه سوانح برابر در آمادگی آموزشهای حداقل مدارس، در که آنجا از. شد داده آموزش دبیرستان مقطع آموزان دانش

 شده، گفته آموزشهای کناردر تا شود می سعی مذکور های دوره در. گردد می واقع آموزان دانش زیاد استقبال مورد امر این ویژه اردوهای

 آموزان دانش در نیز ارزیابی و اظهارنظر قدرت تشخیص، قدرت نفس، به اعتماد مناسب، انتخابهای مهارت پرورش ارتباطات، همچون مهارتهایی

 .یابد ارتقاء

 تفریحی های جنبه ها، بچه به اهیممف بهتر انتقال منظور به تا شده سعی کودکان برای شده گرفته نظر در آموزشی های برنامه در ژاپن، در 

 ایجاد جهت ژاپن، کشور در تاکنون که اقداماتی جمله از. کنند تفریح هم و ببینند آموزش هم همزمان طور به کودکان و شود حفظ نیز برنامه

 :نمود اشاره ذیل موارد به توان می است گرفته صورت آموزش و ایمنی فرهنگ

 در آمریکا، در آموزش ملی طرح برنامة مشابه قشر، هر برای ویژه های برنامه تعریف و مختلف اقشار سازیجدا: تخصصی و همگانی آموزش. الف

 تعریف آموزشی طرحهای درازمدت در آنها از یک هر برای و اند شده دیده مختلف اقشار آن در که جامع ای برنامه. خورد می چشم به نیز اینجا

 .شود می

 اصطالح به روشهای از صرفا را آموزشی های طرح ژاپن در. تحصیلی کتب در علمی متون گنجاندن با سوانح زمینة در آگاهی و دانش انتشار:  ب

 نسبت بیشتری اهمیت از حتی و شود می دنبال حوزه این در نیز درسی کتابهای قالب در و رسمی آموزشهای بلکه کنند، نمی دنبال غیررسمی

 اجتماعی فرهنگ بر حاکم انضباط و نظم رسد می نظر به. است برعکس متحده لتایا در موضوع نای. است رداربرخو غیررسمی روشهای به

 دنبال عمومی، آموزش نظام شدۀ تعریف آموزشی های دوره در رسمی آموزش قالب در را آموزشها این که کشانده سو این به را آنها ها، ژاپنی

 .کنند

 از که ژاپن مختلف شهرهای در خوانند، می ژاپنی نوجوانان و آموزان دانش که رسمی متون نارک در: طبیعی سوانح آموزشی های موزه ایجاد. ج

 شده دیده تدارک زلزله ویژه به طبیعی سوانح حوزۀ در ویژه آموزشهای برای پیشرفته هایی موزه کرد، اشاره کوبه شهر به توان می جمله آن

 .است دیده خود به ژاپن در را ها لزلهز ترین سهمگین از یکی 2کوبه شهر اینکه توضیح. است

 تخصصی سمینارهای و نمایشگاهها برپایی. د 

 مختلف مکانهای کارکنان یا ساکنان ویژۀ خاص دورهای مانورهای و تمرینها انجام. هـ

 تصویری و مکتوب از اعم ها رسانه از استفاده. و 

 از و بوده استانی آنها از تعدادی که اند یافته زیادی بسیار توسعة ژاپن در شانین آتش آموزش مراکز: نشانی آتش مراکز امکانات از استفاده. ز 

 و گیرند می قرار نشانی آتش سازمانهای آموزشی پوشش تحت داوطلب، افراد ژاپن، در. شود می برداری بهره مردم عمومی آموزش جهت آنها

 دارند بحران مهار برای بیشتری آمادگی

 دسترسی سهولت دلیل به ویدئویی های برنامه:   تایلند در زمین لغزش مقابل در آمادگی و آموزش منظور به ویدئویی یها برنامه از استفاده -3

 مخاطب در انگیزه ایجاد رسانی اطالع هدف با و مختلف تحصیالت سطح با زیادی افراد برای بودن درک قابل و استفاده قابل همچنین و عموم

 .است بوده

                                                           
1- Denver 

2-Kobe 
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 و راهنمایی آموزان دانش قشر در یادگیری نشاط ایجاد و اطالعات انتقال هدف با طبیعی سوانح سازی شبیه بازی و تاشو عکس بسته از استفاده

 تصویر دارای و رنگارنگ کمیک، صورت به که را هایی آموزش و دارند کتاب مطالعه به کمی عالقه اندونزیایی نوجوانان.  اندونزی در دبیرستان

 می استقبال بیشتر نشاط، ایجاد علت به شود می انجام مشارکتی و گروهی صورت به که آموزشهایی از همچنین. دهند یم ترجیح باشد زیاد

 (.1392 مثنوی، و صالحی سمیعی،)کنند

 مختلف کشورهای پرورش و آموزش در طبیعی بالیای از خطرپذیری کاهشپژوهش هایی در رابطه با *

 بررسی هدف با که «ترکیه کشور در ابتدایی دوره مدارس درسی برنامه در بالیا از خطرپذیری کاهش» نعنوا تحت پژوهشی در( 2015) 1ایلماز

 اهداف: شامل حیطه چندین در عمده مسائل تعیین منظور به و ترکیه کشور ابتدایی دوره درسی برنامه در طبیعی بالیای آموزش اخیر وضعیت

 در طبیعی بالیای آموزش: که دریافت. داد انجام مربوطه اسناد تحلیل روش با که طبیعی بالیای آموزش محتوای و آموزش اجرای یادگیری،

 می اجرا... و فناوری و علم زیستی، علوم اجتماعی، مطالعات قبیل از ابتدایی، دوره سطح در درسی موضوعات به کردن وارد طریق از ترکیه کشور

 دیده، آموزش معلمان کمبود قبیل از طبیعی بالیای با مرتبط موضوعات آموزش راه رس بر چندی موانع رسد می نظر به وجود، این با. شود

 معلمان اغلب. دارد وجود... و والدین های مشارکت کمبود آموزشی، مواد کمبود مدارس، رسمی درسی برنامه به یافته اختصاص زمان کمبود

 می آموزش را بالیا با مرتبط موضوعات آنها که است حالی در این است کافینا آموزش مورد محتوای با رابطه در آنها دانش که کنند می احساس

 هدایت منظور به یادگیری فعالیتهای و مواد از استفاده و تربیت و تعلیم دانش و محتوا بر تمرکز با معلمان آموزش به نیاز رو، این از. دهند

 کاهش مبحث در خصوص به درسی، برنامه بودن پربار دلیل به این بر وهعال. است شده منعکس قبلی مطالعات در یادگیری درفرایند معلمان

 مدارس سراسر در آموزش روش ترین رایج. نیست زیاد مدارس رسمی آموزش به یافته اختصاص زمان پیشگیری آموزش و بالیا از پذیری خطر

 برای شده داده اختصاص زمان نبودن کافی با تلفیقی یکردرو این نزولی سیر. است درسی موضوعات در بالیا با مرتبط موضوعات تلفیق طریق از

 مرتبط دارند، اهمیت با درسی مواد با موضوعات این ارتباط ایجاد در مشکالتی معلمان که واقعیت این با آن ارتباط و بالیا با مرتبط موضوعات

 از محدودی تعداد اگرچه نیست، اصلی توجه مورد درسی موضوعات دیگر میان در طبیعی بالیای با مرتبط موضوعات براین، عالوه. است

 در طبیعی بالیای آموزش که کند می مشخص پژوهش پیشینه مرور. دارد وجود مدارس درسی برنامه درون شده انجام یادگیری فعالیتهای

 .است نشده توجه آن به باید که آنگونه و شده گرفته کم دست ترکیه کشور ابتدایی مدارس درسی برنامه

 مطالعه یک:  برنامه فوق های فعالیت و درسی برنامه طریق از مخاطرات آموزش بر مبتنی مدارس» عنوان تحت پژوهشی در( 2014) ازایلم

 آن در که( الف) مدرسه در هشتم تا پنجم پایه آموزان دانش میان از آموز دانش 251 مطالعه این در کنندگان شرکت که «ای مقایسه -موردی

 ششم پایه از آموز دانش 95( ب) مدرسه آموزان دانش میان از و شد اجرا برنامه فوق فعالیتهای و درسی برنامه روش دو هر از مخاطرات آموزش

 ساختار نیمه مصاحبه و ساخته محقق پاسخ باز پرسشنامه از ها داده آوری جمع برای دیدند آموزش درسی برنامه روش با تنها که هشتم پایه تا

 برنامه) فعالیت دو هر طریق از که آموزانی دانش که داد نشان نتایج پایان در شد، استفاده معلمان از نفر شش و آموزان دانش از نفر سه با یافته

 آگاهی بودند، دیده آموزش درسی برنامه طریق از تنها که آموزانی دانش با مقایسه در بودند دیده آموزش( برنامه فوق فعالیتهای و درسی

 بودند شده شناخته آموزان دانش این توسط خوبی به ایمنی با مرتبط حیاتی اقدامات و کردند پیدا مخاطرات با مرتبط وضوعاتموردم در باالتری

 طریق از اموزش اینکه بر دارند داللت نتایج. بود شده اتخاذ بیشتر زلزله خصوص به بحران برابر در پیشگیری اقدام و ها خانواده عمده آمادگی و

 پی در را والدین -کودک بین ارتباط تشویق و منزل در آمادگی فردی، آمادگی آگاهی،: قبیل از فوری های پیامد درسی برنامه قفو فعالیتهای

 .دارد

 جزیره ساله 13 تا 11 آموزان دانش روی بالیا از پیشگیری آموزش اثرات» عنوان تحت پژوهشی در( 2014) 2هایاشی هیرو تک و تاسوادی

 همچنین. بود شده بالیا این با برخورد نحوه نیز و طبیعی بالیای از آموزان دانش آگاهی افزایش به منجر آموزشها این که دریافت« 3جاوا

 تأکید نکته این بر پژوهش این های یافته. بود شده ها پدیده این با برخورد در آنان مطلوب عملکرد به منجر نیز مدارس در آموزشی مانورهای

                                                           
1-Yilmaz  

2- Tuswadi, T., Takehiro Hayashi, T 

3-The island of Java 

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 خسارات کمترین وقوع زمان در تا کرد آشنا طبیعی بالیای با مواجه نحوه و خطرات با را آموزان دانش تخصصی موزشهایآ با توان می که دارد

 .شود وارد جامعه بر

 دانش میان در سونامی برابر در آمادگی بر مختلف طبیعی بالیای آموزش های برنامه اثر» عنوان تحت پژوهشی در( 2012) 1کانگا و آدیوسو

 مدرسه در کودکان آمادگی و آگاهی خطر، ادراک دانش، بر مختلف بالیای آموزش های برنامه اثر بررسی منظور به که« اندونزی شورک آموزان

 که یافتند در شد، آوری جمع اندونزیآچه  در ابتدایی مدرسه سه در( نفر 72=2 گروه و 98=1 گروه) آموز دانش 169 از نظر مورد های داده که

 که کند می فراهم را شواهدی پژوهش این همچنین و دارد وجود مدارس آمادگی و فردی آمادگی خطر، ادراک دانش، از وجهیت قابل اختالف

 .است بوده اثربخش طبیعی، بالیای آموزش بر مبتنی درسی برنامه

 اثرات تعیین هدف با «بستانید پیش کودکان برای والدین مشارکت با زلزله آموزش برنامه یک» عنوان تحت پژوهشی در( 2010) 2گوالی

 3دنیزلی استان در والدین از نفر 31 و کودک 93 مشارکت با که والدین توجه جلب اهمیت و ساله 6 تا 5 کودکان روی بر زلزله آموزش برنامه

 تجربی گروه زلزله انشد نمرات میانگین که دریافت اجراشد کنترل گروه یک و آزمایشی گروه دو در( ترکیه در خیز زلزله منطقه یک) ترکیه

 مشارکت بدون ها فعالیت آن در که دوم تجربی گروه از باالتر توجهی قابل طور به شد اجرا والدین مشارکت با زلزله آموزش برنامه آن در که اول

 مشارکت با که زلزله وزشآم برنامه که داد نشان نتایج این. بود باالتر کنترل گروه نسبت به گروه این نتایج همچنین و شد می اجرا والدین

 .است بوده تر اثربخش شده اجرا والدین

 پژوهش این در که «مدارس مدیران دیدگاه از طبیعی بالیای با مقابله برای مدارس آمادگی سطوح» عنوان تحت پژوهشی در( 2006) 4اوزمن

 تمام شامل پژوهش نمونه و است؛ شده گرفته تلیکر طیف با ساخته محقق پرسشنامه یک از استفاده با مدارس معلمان و مدیران نظرات

 ها داده. دادند پاسخ پرسشنامه به نفر 598 مجموع در. است شده واقع ترکیه آناتولی منطقه مشرق در که 5االزیغ شهر مرکز در ابتدایی مدارس

 که داد نشان نتایج پایان در. است شده حاسبهم ناپارامتری یا پارامتری های وضعیت به توجه با و ANOVA افزار نرم و t آزمون از استفاده با

 وجود افراد های دیدگاه بین در ای مالحظه قابل تفاوت و نیست مناسب آینده به مربوط طبیعی بالیای با مواجه برای مدارس آمادگی سطح

 نبوده اثربخش الزم میزان به آینده های زلزله با مواجه برای مدارس آمادگی باالی سطح به یابی دست در مدارس مدیران دیگر، عبارت به دارد؛

 .اند

 های محیط در آن پذیری تاثیر ارزیابی و مدارس در آموزشی نوین رویکرد بحران، مدیریت» عنوان تحت را پژوهشی( 1394) حاتملوی

 دختر آموزان دانش روی بر زلزله بحران مدیریت دوره اجرای از بعد و قبل مرحله دو در آموزان دانش آگاهی و رفتار مقایسه منظور به «آموزشی

 اصولی مدیریت آموزشی دوره انجام که داد نشان نتایج پایان در. داد انجام تبریز شهر مناطق تمام در اول متوسطه مقطع مدرسه 15 پسر و

 اثرات دیگر از. بود واهدخ آن مخاطرات و محیط به نسبت آموزان دانش های آموزه و آگاهی سطح افزایش باعث امر ابتدای در مدارس در بحران

 اصولی، عملکرد دانش افزایش و زلزله هنگام در صحیح روش انتخاب و خونسردی نفس، به اعتماد سطح رفتن باال بحران، مدیریت آموزشی دوره

 از ها خانواده تحمای و تشویق و آموزشی سیستم صحیح و مدون ریزی برنامه صورت در نتایج این تمام که طوری به. است زلزله وقوع از بعد

 سیستم در امر مسئوالن و منزل در ها خانواده بین بیشتری هماهنگی اگر شد؛ خواهد حاصل بحران مدیریت اصول فراگیری در فرزندان

 باشد، برقرار محیط قوانین تمام با آشنا و خالق استعداد، با فرزندانی تربیت جهت بحران، بهتر چه هر مدیریت در جامعه حتی و مدارس آموزشی

 و خانواده بین همکاری یعنی مهم این که آنجا از کرد، تضمین کامل اطمینان با زلزله چون هایی بحران برابر در را آنها آینده سالمت توان می

 نهاد شآموز جهت در بایستی ظرفیت این از ا لذ است، آمده نیز مربیان و اولیا انجمن به مربوط های العمل دستور و ها نامه آیین در مدارس

 در باال پذیری مسئولیت با نسلی تربیت همانا که پرورش و آموزش سیستم دوم رسالت تحقق جهت در گامی و نمود استفاده مدرسه و خانواده

 .برداشت است، ساخت انسان و طبیعی های بحران مدیرت جمله از شهری و اجتماعی مسائل قبال

                                                           
4- Adiyoso & Kanega 

2- Gulay  

3- Denizli 

4-Ozmen  

5- Elazig  
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 در که «پرورش و آموزش در زلزله برابر در آمادگی آموزش و بحران مدیریت» عنوان تحت را پژوهشی( 1393) زاده نعیم و شاهی نیا، فرامرزی

 و مدیران با یافته سازمان نیمه مصاحبه پرورش، و آموزش سازمان مدارک و اسناد کیفی بررسی شامل) ترکیبی روش با و اهواز شهرستان

 اجرا آموزشی های فعالیت و مانورها خصوص در آموزان دانش یادگیری شسنج منظور به ساخته محقق پرسشنامه و سازمان این کارشناسان

 آموزش نبود و آموزشی مانورهای فعالیتها، اجرای در عدیده مشکالت رغم به که داد نشان نتایج پایان در. دادند انجام( مدارس وسیله به شده

 مراحل در را مناسب فعالیتهای و رفتارها توانستند آموزان دانش راکث مدارس، در زلزله بحران مدیریت زمینه در کیفیت با و مستمر اصولی،

 .بگیرند فرا بحران مدیریت مختلف

 با «اصفهان استان مدارس در بحران مدیریت آموزشی های دوره اثربخشی ارزیابی» عنوان تحت را پژوهشی( 1393) همکاران و احمدی پور

 در بحران مدیریت آموزشی های برنامه اگر که داد نشان نتایج پایان در. دادند انجام آموزان نشدا با پرسشنامه و مصاحبه ابزار با و ترکیبی روش

 و اطالعات و آگاهی سطح در معناداری تغییرات باشد، همراه ها خانواده تشویق و حمایت توجه، با و الزم پویایی و استمرار شرط با مدارس

 اظهار دوره پایان در مطالعه مورد آموزان دانش درصد 87.22 مجموع در. داشت خواهد لهزلز وقوع هنگام در آموزان دانش عملکرد همچنین

 سطح ارتقای با که است بدیهی. است یافته دست شده تعیین آموزشی اهداف به زیادی حد در بحران مدیریت آموزش ی دوره که اند داشته

 آمادگی، توان می مدارس در بحران مدیریت آموزشی های برنامه استمرار و تأکید همچنین و زلزله مورد در آموزشی مطالب بازنگری آموزش،

 راهکارها واقع در و نموده تقویت کند، می تهدید را آنها زندگی و تحصیل محیط که خطراتی و زلزله از را آموزان دانش صحیح ادراک و شناخت

 .داد آموزش آنها به را زلزله خطرات کاهش و کنترل ایمنی های روش و

 در بحران تبعات و تلفات کاهش راستای در گامی کشوری و شهری مانورهای اجرای» عنوان تحت را پژوهشی( 1394) همکاران و روزندهف

 خواهد مفید بالیا کاهش برای زمانی کشوری و شهری مانورهای که داد نشان نتایج پایان در. دادند انجام( ای کتابخانه -اسنادی) روش با «بالیا

 شده دیده تدارک شهرداری و احمر هالل همچون ربط ذی های نهادی سوی از جامعه مختلف اقشار برای همگانی آموزشهای ماحت که بود

 و ضعف نقاط شناسایی و مانور زمان در درمانی مراکز ارزیابی و باشند دیده آموزش بحران مدیریت زمینه در پرسنل و مدیران همچنین. باشد

 زنجیره داشتن امدادی، های سازمان پاسخگویی سرعت. شود منجر بحران زمان در خدمات ارائه بهبود به تواند می خدمات ارائه در آنان قوت

 زمان در بالیا با برخورد زمینه در مهارت با و دانش با و دیده آموزش بهداشتی خدماتی پرسنل و امدادی پرسنل داشتن پذیر، انعطاف تأمین

 به اولیه های کمک رایگان های آموزش رسد می نظر به اینکه ضمن. نماید کمک بالیا در بحران مدیریت به دتوان می که است مواردی از بحران

 ها شهرداری و احمر هالل سازمان طریق از دانشجویان، به دانشگاهها آموزان، دانش به مدارس در پرورش و آموزش طریق از جامعه اقشار تمامی

 .باشد بالیا وقوع زمان در بحران مدیریت تایراس در گامی تواند می مردم عامه به

 میزان تعیین و امداد فرهنگ زمینه در نوجوانان به آموزش های روش انواع» عنوان تحت را پژوهشی( 1392) مثنوی و صالحی سمیعی،

. دادند انجام مشهد شهر رد 91-92 تحصیلی سال در اول متوسطه مقطع مدارس پسر و دختر آموزان دانش از نفر 240 روی بر «آنها اثربخشی

 یک برگزاری -2 آموزشی کتابچه طریق از آموزش -1:گرفتند قرار آموزش شیوه چهار تحت مساوی گروه چهار در آموزان دانش پژوهش این در

 های داده. آموزشی چهکتاب توزیع با همراه آموزشی مانور برگزاری -4 آموزشی مانور برگزاری -3 آنان به آموزشی کتابچه ارائه با همراه کارگاه

 چهار هر که داد نشان نتایج درپایان. شد آوری جمع آزمون پس -آزمون پیش صورت به ساخته محقق پرسشنامه یک از استفاده با نظر مورد

 عرصه رد آگاهی افزایش میزان بیشترین میان این در اما است؛ شده آموزان دانش آگاهی میزان افزایش سبب معناداری طور به آموزش، روش

 .است بوده چهارم روش آن از پس و دوم روش از امداد فرهنگ و طبیعی سوانح

 از استفاده با «بم زده زلزله شهرستان دبستانهای آموزان دانش نیاز مورد شهروندی مهارتهای» عنوان تحت را پژوهشی( 1385) جهانی و وزیری

 نشان نتایج درپایان. داد انجام آموز دانش از نفر 94 و والدین از نفر 117 معلمان، از نفر 33 شامل ای نمونه روی بر ساخته محقق پرسشنامه سه

 و ایمنی نکات بردن کار به خودآگاهی، استرس، و هیجان با مقابله اجتماعی، موثر روابط گیری، تصمیم مسأله، حل: مهارتهای آموزش که داد

 خالق، تفکر بودن، مسئول شهروند مانند مهارتهایی آموزش به نیاز همچنین. شد هداد تشخیص نیاز مورد آموزان دانش برای زندگی امور اداره

 .است نشده داده تشخیص ضروری خیلی آموزان دانش در اطالعات آوری فن و همدلی
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 جمع بندی و نتیجه گیری*
لتها سعی می کنند در برنامه ریزی های از آنجایی که بالیای طبیعی ساالنه عوارض سنگین جانی و مالی بر دولتها تحمیل می کند. تمامی دو

. و خود به این مسئله توجه خاصی داشته باشند. یکی از اقداماتی که دولتها در این زمینه انجام داده اند تشکیل ستاد مدیریت بحران می باشد

آن آماده سازی دانش آموزان برای ، که یکی از مسئولیت های یکی از ارگان های تأثیرگذار در این ستاد، وزارت آموزش و پرورش می باشد

زندگی در جامعه است. یکی از اقداماتی که این وزارتخانه به منظور کاهش آسیب پذیری از بالیای طبیعی انجام می دهد، بحث آموزش که یکی 

برنامه درسی با همکاری  و فعالیت های فوقمحتوای کتب درسی از مولفه های آمادگی است، می باشد. که این آموزش ها می توانند در قالب 

در پایان باید گفت که محقق به عنوان یک آموزگار در پایه ابتدایی اظهار می دارد که  بالیای طبیعی انجام گیرد. ر در امرگامداد دیگر ارگان های

کمتر به مبحث آمادگی در برابر س وجود دارد. یعنی در مدارمتأسفانه بین نظریه و عمل در رابطه با کاهش خطر پذیری از بالیای طبیعی فاصله 

، وبیشتر به عنوان یک زنگ مانور زلزله)بدون بالیای طبیعی پرداخته می شود. و آنچنان که بایسته و شایسته است به آن اهمیت داده نشده

       در مدارس به آن توجه می شود. آموزشهای قبلی مناسب(

 

 منابع      

 و خود آمادگی میزان روی بر ساله 10 پسر آموزان دانش به زلزله با مقابله آموزش تأثیر بررسی(. 1388).مصطفی احمدزاده، -

 .بخشیتوان و بهزیستی علوم دانشگاه پرستاری، ارشد کارشناسی نامهپایان. گرگان شهر در هایشانخانواده

 آموزش رویکرد با گذشته حوادث در هآمد بدست تجربیات و گزارش (. ارائه1392و فرامرزی،حسین.) مهرداد؛ سخاوتی، اقبال. الطافی -

 مدیریت و صنایع حیاتی، شریانهای در HSE و بحران مدیریت ملی کنفرانس بالیا، در مربوط هایسازمان نقش بحران در دیگران به
 .http://www.civilica.com: سایت در دسترس قابل ،(15/9/1395) تاریخ در بازیابی شده .شهری

 ، تهران: انتشارات بشری.روی خط زلزله(. 1384بهنودی، زهرا.) -

کشور.  کودک مهدهای در زلزله برابر در آمادگی آموزش (. لزوم1382پارسی زاده، فرخ؛ استوار ایزدخواه، یاسمین و حشمتی، ویدا. ) -

commagi.سایت در دسترس قابل ،(15/9/1395) تاریخ در شده بازیابی .چهارمین کنفرانس زلزله شناسی و مهندسی زلزله ran. 

http://www. 

 در بحران مدیریت آموزشی هایدوره اثربخشی (. ارزیابی1393)علی، نبی اهلل. و یار شهرام؛ عبادی، تقی؛ اردشیر، عبداهلل پوراحمدی، -

 در دسترس قابل ،(25/7/1395) تاریخ در شده بازیابی. لهستان کشور زیست،محیط و هنر مهندسی، المللیبین کنفرانس مدارس،

 .http://www.civilica.com: سایت

 مدیریت المللی بین ششمین کنفرانس آوری، تاب و حوادث خطرپذیری کاهش برنامه های (. چالشهای1393 جعفری، مرتضی.) -
 دسترس قابل ،(16/9/1395) تاریخ در شده بحران، بازیابی جامع مدیریت المللی بین کنفرانس دائمی دبیرخانه مشهد، بحران، جامع

 .http://www.civilica.com: سایت در

 در گامی کشوری و شهری مانورهای (. اجرای1394 معصومی، غالمرضا و وحید دستجردی، معصومه.) اردالن؛ علی فروزنده؛ جنت، -

 کنفرانس دائمی دبیرخانه تهران، ،بحران جامع مدیریت المللیبین کنفرانس هفتمین بالیا، در بحران تبعات و تلفات کاهش راستای

 .http://www.civilica.com: سایت در دسترس قابل ،(25/7/1395) تاریخ در شده بازیابی بحران، جامع مدیریت المللیبین

 .(س) الزهراء دانشگاه ارشد، ارشناسیک نامهپایان ،(بم شهرستان موردی مطالعه) بحران مدیریت(. 1385).شیوا جهانی، -

 اولین آموزشی، هایمحیط در آن تأثیرپذیری ارزیابی و مدارس در آموزشی نوین رویکرد بحران، (. مدیریت1394فریبا. ) حاتملوی، -
 در دسترس ابلق ،(25/7/1395) تاریخ در شده بازیابی ،اردبیلی محقق دانشگاه اردبیل، پاک، انرژی و فضا زمین، المللیبین کنگره

 .  http://www.civilica.com :سایت
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 ژاپن تبادل و ایران مشترک کارگاه مقاالت مجموعه(. 1383زلزله.) از ناشی خطرپذیری کاهش و معیارها تدوین فنی، امور دفتر -
 ر.کشو ریزی برنامه و مدیریت سازمان تهران: انتشارات زلزله، در خطرپذیری کاهش و ایمن زندگی برای تجربیات

 . 145 -146، شماره سوم، صفحاتمجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره هفتم(. فقر و بالیای طبیعی، 1387رضائیان، محسن.) -

 در طبیعی بالیای با مقابله چگونگی و بحران مدیریت تطبیقی (. مطالعه1395روحی پور، زهره الزهرا و شبیری،سیدمحمد.) -

 .http://www.civilica.com سایت در دسترس قابل ،(15/9/1395) تاریخ در شده چین، بازیابی ایران و کشورهای

 و امداد فرهنگ زمینة در نوجوانان به آموزش هایروش انواع(. 1392).محمدرضا مثنوی، و اسماعیل سمیعی، محمدجواد؛ صالحی، -

-81 صفحات ،12 سال ،47 شماره ،موزشیآ نوآوری فصلنامه. مشهد راهنمایی مدارس: موردی مطالعه هاآن اثربخشی میزان تعیین

67. 

 با بحران مدیریت پشتیبانی پایگاه های بهینه مکان یابی(. 1390ســـیمین و ضیائیان، پرویز) مهناز؛ تـــوالیی، شجاع عراقـی، -

 سال ه ای،منطق و شهری های پژوهش و مطالعاتتهران(.  شهرداری 6منطقه موردی جغرافیایی)مطالعه سیستم اطالعات از استفاده

  .41-60دهم، صفحات شماره سوم،

 از ناشى بروز بحرانهاى از پیشگیرى راهبردهاى اولویت بندى و (. شناسایى1391مجید.) منا و حیدرى، صادقى، کامران؛ شهانقى، -

شماره چهارم، دوره دوم،  بحران، مدیریت و پیشگیری دانش فصلنامه. فازى سلسله مراتبى روش از استفاده با تهران شهر در زلزله

 .275-287صفحات

 راستای در محیطی مخاطرات و بالیا مدیریت ریزیبرنامه(. 1389)مجتبی. سهراب و ظهور، محمدنیاقرائی، محمد؛ سید زاده، عسکری -

 .1-16 صفحات زاهدان، ،اسالم جهان دانانجغرافی المللیبین کنگره چهارمین مقاالت مجموعه. پایدار توسعه

 محیط مهندسی المللی بین کنفرانس اولین ،پذیر آسیب اقشار و کودکان روی طبیعی بالیای اثرات (. کاهش1393علی پور، امین.) -
: سایت در دسترس قابل ،(25/7/1395) تاریخ در شده پایدار. بازیابی توسعه به دستیابی راهکارهای مرکز تهران، ،زیست

http://www.civilica.com. 

 .تهران دانشگاه انتشارات: تهران. ایران در سوانح و حوادث پیرامون علمی کندوکاوی: فاجعه ناختیشجامعه(. 1393).عنبری، موسی -

 وپرورش،آموزش در زلزله برابر در آمادگی آموزش و بحران مدیریت (.1393زاده، امین.) و نعیم ضرغام؛ شاهی،سکینه نیا، فرامرزی -

: سایت در دسترس قابل ،(25/7/1395) تاریخ در شده بازیابی. مبین گیفرهن سفیران موسسه تهران، ،مدیریت المللیبین همایش

http://www.civilica.com. 

بحران،  مدیریت بین المللی و ملی مقررات و (. قوانین1392فرزاد بهتاش، محمد رضا؛ بنی زمان، فرهاد و آقابابایی، محمدتقی. ) -

 اسناد. مرکز و اطالعات فناوری مدیریت تهران:

 ی پدیده برابر در مدارس آمادگی ابعاد بندی اولویت و (. شناسایی1394دی؛ خواهنده کارنما، اسد اله و مهرآئین، زهرا.)کاظمی، مه -

 در دسترس قابل ،(25/7/1395) تاریخ در شده . بازیابیای، تبریز لرزه مهندسی ژئوتکنیک و المللی بین کنفرانس دومینزلزله، 

 .http://www.civilica.com :سایت

 فصلنامه بم، زدهزلزله شهرستان هایدبستان آموزان دانش موردنیاز شهروندی هایمهارت(. 1385).شیدا جهانی،وزیری، مژده؛  -
 .163-182 ،5 سال ،17 شماره ،آموزشی هاینوآوری

 آزاد دانشگاهشهری،  عمران ملی کنفراس سومینعامل،  غیر افندپد شهری و بحران (. مدیریت1390بیات، الهام.)یگانگی، کامران و  -

 : http://www.civilica.com. سایت در دسترس قابل ،(15/9/1395) تاریخ در شده واحد سنندج. بازیابی اسالمی
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