پژوهش و گردآوری:
کارگروه پژوهش کمیته پدافند غیرعامل
وزارت آموزش و پرورش

بسم اهلل الرحمن الرحیم
مقدمه
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دفاع جزیی از هویت یک ملت زنده است ،هر ملتی که نتواند از خود دفاع بکند
زنده نیست ،هر ملتی که به فکر دفاع از خود نباشد و خود را آماده نکند در واقع
زنده نیست ،هر ملتی هم که اهمیت دفاع را درک نکند به یک معنا زنده نیست.

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

"مقام معظم رهبری
حضرت آیت اهلل العظمی امام خامنهای(مدظله)"
هوالمعين
دفاع به عنوان يك س��نت الهي در مراتب گوناگون حيات جاري است و به
ميزان��ي كه موجود ،در مرحله باالتري از وجود قرار ميگيرد از اين س��نت
اله��ي بهطور خاص بهرهمند ميش��ود .به همين دليل دف��اع در گياهان به
نس��بت حيوانات و در حيوانات به نس��بت انس��ان از تنوع و تكلف كمتري
برخوردار اس��ت چرا كه بِ َ
س��اطت و پيچيدگي دفاع با مرتبه حيات و وجود
كام ً
ال نس��بت مس��تقيم دارد .از اين روي عاليترين ش��كل دفاع مربوط به
ّ
عاليترين ش��اكله وجود يعني انسان اس��ت و براي علو آن همين بس كه
خداوند جهت نش��ان دادن عمق و اوج دفاع از حيات ،حيثيت ،ش��رافت و
كرامت انسان ،خود را به صفت دفاع م ّتصف فرموده آنجا كه ميفرمايد" :ان
اهلل يدافع عن الذين آمنوا" يعني خداوند دفاع ميكند از كس��اني كه ايمان
آوردهان��د .در اين آي��ه خداوند خود را در خط مقدم دفاع از ايمان و دفاع از
مومن معرفي ميفرمايد و جامعه انس��اني نيز بايد با اس��تعانت از اين رسم
خدايي ،از روح بيداري و پايداري در دفاع از انس��ان و انس��انيت تموج پيدا
كن��د و د راين موضوع هر چقدر هدف از دفاع باالتر و انگيزههاي مدافعين
واالتر باش��د دفاع از تقدس بيش��تري برخوردار ميگردد و در نهايت دفاع
قدسي و بلكه "مق ّدس" ميشود درست مثل دوران هشت سال دفاع مقدس
ك��ه ملت ايران از آرمان و ايمان و امنيت اين س��رزمين دفاع كردند و چه
زيبا كه همواره در طول همه اين سالها "گران واژهي دفاع" و از "گلواژهي
مقدس" ناگسس��تني شد چرا كه ماهيت و مس��ير و مقصد دفاع ملت ايران
كه دفاع از آرمان و ايمان و امنيت كش��ور آن هم ذيل واليت يك رهبري
الهي اس��ت آن را "مق ّدس" نمود و امروز نيز همان مس��ير و همان مقصد با

حمیدرضا حاجی بابایی
وزیر آموزش و پرورش

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

"نما و نمودهاي" تازهاي پيش روي ماس��ت .از اين رو اگر چه دوران دفاع
مق ّدس تمام ش��ده است اما دوران دفاع از مقدس�ات هرگز تمام نميشود
و تاريخ انقضا نميپذيرد اين مقدس��ات الزم الدفاع ،از س��طوح آغازين آن،
كه حفظ مرزهاي ميهني ،حفظ امنيت آحاد مردم ،حفظ س��رمايههاي ملّي،
حفظ تأسيسات حياتي اس��ت تا حفظ استقالل علمي ،اقتصادي ،سياسي و
در رأس آن فرهنگ��ي ،همه و همه حجم عظيم مس��ئوليت ما را ميس��ازد
تا بتوانيم آرمانها و دس��تاوردهاي ش��هيدان را كه با گذش��تن از آخرين
ي اس��ت ،به ما س��پردند ،حف��ظ نمایيم فلذا
خاكريز وابس�تگي كه تن خاك 
امروز اهتمام بر آگاه سازي و ف ّعال سازي همه مديران براي تحقق مراحل
گوناگون مديريت علمي دفاع نرم و پدافند غيرعامل و بويژه آمادگي تام در
مديريت بحران از مرحله تحليل مخاطرات و آس��يبپذيري تا مراحل اقدام
پيشگيرانه ،پيشبيني احتماالت و آمادگي و پاسخگويي و در نهايت بازيابي،
الزم است به عنوان يك فريضه ترديد ناپذيري در دستور كار ما قرار گيرد
و روش��ن است كه هرگونه غفلت در برنامهريزي و رخوت در اجرا ميتواند
آثار گزندهاي را تا ح ّد دستيازي دشمن به همراه داشته باشد و امروز خدا را
به صد زبان شاكريم كه در راستاي تحقق امر مهم دفاع نرم و همه جانبه،
وزارت آموزش و پرورش با درك درستي به اقدامات اساسي پرداخته است
و مبتني بر ظرفيت عظيم و رسالت بزرگ خود در راستاي تحول بنيادين به
فرهنگ سازي درنس��ل نونهال و نوجوان و جوان اين كشور مشغول است
تا با تربيت ديني و علمي دانشآموزان بتواند به س�رآمدترين نوع دفاع كه
تربيت مدافعان مومن و بصير و اس��توار اس��ت ،نائل گردد .باشد كه خداي
منان ما را بيش از پيش در اين رسالت بزرگ ياري فرمايد.
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تعريف مفاهيم و اصطالحات:
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بحران چيس�ت؟ بح��ران فرآيندي از بروز مش��کالت اس��ت كه در
نتيجه يك س��ري عوامل طبيعي و غير طبيعي شامل :انفجار ،زلزله ،فوران
آتشفشان ،سونامي ،زمين لغزش و  ...كه اتفاق افتاده و سبب به خطر افتادن
جان انس��انها ش��ده و نيازمند پاسخگويي جدي و هماهنگ از طرف ساير
ارگانهاي مرتبط در اين زمينه ميباشد را تعریف میکنند.

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

انواع بحران:
 .1بحرانهاي ناش��ي از تهديدات هستهاي و شیمیایی (تركيبات تاول
زا -مواد شيميايي صنعتي سمي -تركيبات اعصاب -راديولوژيك)
 .2بحرانه��اي ناش��ي از تهديدات بيولوژيكي (س��ل -س��ياه زخم-
طاعون -آلودگي غذا -بيماريهاي مسري بين انسان و دام)
 .3بحرانهاي ناش��ي از تهديدات حوادث طبيعي (زلزله -سيل -تندباد
دريايي -آتشسوزي)
 .4بحرانهاي ناشي از تهديدات حمالت دشمن (بمباران -بمبگذاري-
تروريسم)
 .5بحرانهاي ناشي از تهديدات سایبری (اختالل درهوشمنديسازی
مدارس -سيستم رايانهاي -نرمافزارهای قابل استفاده در دستگاهها
و توسط مردم)
مديريت بحران :علمي اس��ت كاربردي كه با مش��اهده سيس��تماتيك
بحرانها و تجزيه و تحليل محيطهاي داخلي و خارجي آنها ،در جستجوي
يافتن تدابيري اس��ت كه با اعمال آن از بروز بحرانها پيشگيري شود و يا
در صورت بروز آن در خصوص كاهش اثرات آن آمادگي الزم ،امداد رساني
سريع و برای بهبودي اوضاع اقدام گردد.
تهديد :تهديد خطری بالقوه و بالفعل است به عبارت ديگر تهديد مفهومي
به كلي انتزاعي اس��ت به صورتي كه تعيي��ن زمان و چگونگي مورد تهديد
واقع شدن به سادگي امكان پذير نميباشد.
امنيت ملي :امنيت ملي حالتي است كه ملتي فارغ از تهديد از دست دادن
تمام يا بخشي از جمعيت ،دارايي و يا خاك خود به سر ميبرد.

آمادگ�ي برای مقابله با بحران :مجموعه اقداماتي اس��ت كه توانايي
جامعه را در انجام مراحل مختلف مديريت بحران افزايش ميدهد .آمادگي
ش��امل جمع آوري اطالعات ،پژوه��ش ،برنامهريزي ،ايجاد س��اختارهاي
مديريتي ،آموزشي ،تأمين منابع ،تمرين و مانور است.
اس�تراتژي مقابل�ه با بحران :عبارتاس��ت از هنر ،علم و توس��عه به
كارگي��ري متوازن نيروهاي سياس��ي ،اقتصادي ،فرهنگي و نظامي ملت در
جنگ و صلح ،به منظور تأمين حداكثر پش��تيباني از سياس��ت ملي به قصد
افزايش آمادگي و كسب نتايج مطلوب براي پيروزي و تقليل احتمالي شكست.

مراكز حياتي :مراكزي هس��تند كه انهدام كل يا قسمتي از آنها موجب
بروز بحران ،آسيب و صدمات قابل توجه به نظام سياسي ،هدايت و كنترل
و فرماندهي ،توليد و اقتصاد ،پش��تيباني ارتباط��ي و مواصالتي ،اجتماعي،
دفاعي در سطحي تأثيرگذار در سراسر كشور شود.
دفاع :تدابير و اقداماتي كه براي مقاومت در برابر حمالت سياسي ،نظامي،
اقتصادي ،اجتماعي ،رواني ،سایبری و يا تكنولوژي توسط يك يا چند كشور
متحد اتخاذ ميشود و توانايي دفاعي بازدارندگي را تقويت ميكند.
مدیریت بحران در مدرسه
مدیر مدرس��ه در ش��رايط بح��ران در حقیقت همان مدیر تش��خیص و
پیشبینی بحرانها و تأثیر آن بر مدرس��ه است .مدیریت بحران در مدرسه
مجموعه اقداماتي است که به منظور ایجاد آمادگی جامع و کامل در تمامی
عناصر موثر در مدرس��ه برای کاهش اثرات مخرب ناشی از بالیای طبیعی
و یا غير طبيعي (انسان ساخت) انجام میگیرد.
مدرس��ه در شرايط بحرانهاي ناشي طبيعي و غير طبيعي ،یک پایگاه امن
محلی اس��ت که عالوه بر انجام وظایف مدرس��های در شرایط اضطرار به
عنوان یک مرکز امید و نشاط در محله مورد توجه است.

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

جنگهاي س�ايبري :جنگ س��ايبري به هرگونه عم��ل خصمانه بر عليه
سيستمهاي رايانهاي ،شبكههاي رايانهاي ،پايگاههاي داده رايانهاي دشمن
اطالق ميشود كه با هدف كاهش كارآيي يا ناتوان سازي صورت پذيرد.
حمالت س��ايبري ،سيستمهاي هدف را غيرقابل استفاده و كارآيي آنها را
كم ميكند و با تزريق اطالعات غلط ،دقت تصميمگيري كاربران را كاهش
ميدهد و حتي منجر به سرقت اطالعات ميشود.
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ساختار مدیریت بحران ناشی از تهديدات در مدرسه
الف) شورای سیاستگذاری و تصمیمگیری

تشكيالت مقابله با بحران در مدرسه
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مدیرمدرسه

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

نماینده
معاونان

نماینده
معلمان

نماینده تشکلهای
دانش آموزی

نماینده انجمن
اولیا و مربیان

نماینده
بسیج

تشكيالت مقابله با بحران در محله
مدیر بحران محله
رئیس آموزش و
پرورش منطقه

نیروی
انتظامی

شهردار
محله

فرمانده بسیج
محله

مسئول
شورای محله

 .1مدير بحران محله (نماينده فرماندار یا بخشدار ناحيه/منطقه)
 .2رئيس آموزش و پرورش منطقه
 .3نیروی انتظامی محل
 .4شهردار محله
 .5فرمانده بسیج پایگاه محله
 .6مسئول شوراي محله
در شرایط بحران برای هماهنگی و تسهیل در انجام امور افراد یک جامعه
در دستههای مختلف گروهبندی میشوند.
گروهه�ا :عبارتند از افراد داوطلب كه آموزشهاي پايه را براي آمادگي و
انجام اقدامات مناس��ب در رويارويي با بحرانها به عنوان گروههاي پيشرو
در هنگام وقوع بحران س��ازماندهی ش��دهاند ش��كل ميگيرد .اين گروهها

ب) گروههاي مداخله در بحران در كالس

ممكن اس��ت حادث��ه در زماني رخ دهد كه دانشآم��وزان در كالس درس
حضور داشته باشند ،فلذا بايستي معلم كالس بعنوان مدير مقابله با بحران
(زیر نظر مدیر مدرسه) و ارشد كالس بعنوان معاون و دستيار ايشان انتخاب
و براي تك ت��ك دانشآموزان بصورت گروههاي دو تا چهار نفره وظايفي
به شرح ذيل تعريف شود:

 .1گروه انجام خدمات اضطراري
انجام وظايفي از قبيل :شناس��ايي راههاي خروج ،پيشبيني براي روشنايي،
كنترل قطع ،پيشبيني وسايل گرما و سرما برق و  ،...در شرايط اضطراري
 .2گروه كمكهاي اوليه
انجام وظايف��ي از قبيل :تهيه جعبه كمكهاي اولي��ه براي كالس ،انجام
كمكهاي اوليه اضطراري به حادثه ديدگان
 .3گروه امداد و نجات
انجام وظايفي از قبيل :شناس��ايي مجروحان ،نجات آنان از زير آوار ،انتقال
مجروحان ،كمك به افراد ناتوان

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

براس��اس اولويتهای زير در محله ،با تاکید بر محوریت مدرس��ه تش��كيل
ميشوند.
 .1سازماندهی (ساختار)
 .2مديريت صحنه
 .3نيازهاي اساسي
 .4بحرانها
 .5حفاظت از زيرساختها
 .6تداوم خدمات دهي
 .7پشتيباني منابع
 .8برنامههاي آموزشي همگاني
 .9برنامههاي آموزشي تخصصي
 .10برنامههاي پژوهشي
 .11تمرين و آمادگي اجرايي رزمايش (مانور)
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 .4گروه اطالع رساني و فرهنگي
انجام وظايفي از قبيل :اطالع رس��اني ،تبليغات و آموزش روشهاي مقابله
با بحران ،برگزاري مانورهاي كالس��ي -عمليات رواني -افزايش روحيه-
تأمين سامانه اعالم خبر -اطالع رساني به اوليا
8

 .5گروه جستجو

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

انجام وظايفي از قبيل :بررسي كالس از نظر نشت گاز ،قطع برق ،شكستن
پنجرهه��ا و  ، ...جس��تجو براي يافتن مجروحان ،حض��ور و غياب اعضاي
كالسها.
 .6گروه آتشنشان
انج��ام وظايفي از قبيل :دور كردن م��واد آتشزا از كالس ،خاموش كردن
سريع آتش
 .7گروه تغذيه
انج��ام وظايفي از قبيل :تهيه فهرس��تي از غذاهاي ك��م حجم و انرژيزا،
بررس��ي چگونگي تهيه آب و غذاي مورد نياز در ش��رايط اضطراري براي
همكالسيها
 .8گروه اعالم وضعيت :اطالع رس��اني مناسب و اعالم وضعيت براي
انواع اقدام در شرايط حمله و بحران بطور مثال:
 -1عالمت سفيد 3 :آژير ممتد هر  1دقيقه (وضعیت عادی)
 -2عالمت زرد 3 :دقيقه آژير ممتد (وضعیت احتمال بروز حادثه)
 - 3عالمت قرمز :آژیر ممتد 10ثانيه (وضعیت بروز حادثه)
 .9گروه اطالعات و امنيت :اين گروه براي پيش��گيري از مشكالت و
خسارات جاني ،مالي و امنيتي و اطالعاتي تشكيل ميشود و وظايفي را از
قبيل :حفاظت و حراست از اموال و اطالعات ،دستيابي به اطالعات مناسب
براي تصميم گيري بر عهده دارد.

ج) گروههای مداخله در بحران در مدرسه

ممكن اس��ت حادثه در زماني رخ دهد كه دانشآموزان در محوطه مدرس��ه
حضور داش��ته باش��ند و يا كار مداخله در بحران كالسها به اتمام رسيده

باش��د .مدیر به عنوان مدیر بحران مدرس��ه و در هر گ��روه از یک معلم یا
مربی مرتبط بعنوان مسئول استفاده میشود و یکی از اعضای انجمن اوليا
و مربیان بعن��وان معاون و  5تا  7نفر از دانشآموزان بعنوان اعضای گروه
تعيين ميشوند.

1

روابط
عمومي و
تبليغات

تهيه فهرس��ت تمام��ي تلفنهاي ض��روري و مهم-
تهيه فهرس��ت تمامي حوادث طبيع��ي و غيرطبيعي و
اطالعرساني و تبليغات پيرامون چگونگي مقابله با آنان-
كنترل سيستم بلندگوي مدرسه براي اطالع رساني
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آموزش و
پژوهش

تهيه فهرست آموزشهاي الزم براي مقابله با بحران در
مدرسه -برگزاري دورههاي آموزشي -تهيه كتب و منابع
الزم براي كتابخانه مدرسه

3

امداد و
نجات

تهيه فهرس��ت مراكز آتشنش��اني ،ني��روی انتظامي
و  -...انتقال مجروحان به مراكز درماني -روحيه دادن
به بيماران

4

فوق برنامه و پيشبيني امكانات براي ورزشهاي مناس��ب در زمان
تربيت بدني بحران -برنامهريزي براي اوقات فراغت در زمان بحران

5

كمكهاي
اوليه

تهيه فهرس��ت از نزديكترين مراكز امدادي و درماني-
تهيه جعبههای كمكهاي اوليه

6

تغذيه و
تداركات

تهيه نقش��ه كامل مدرسه -تهيه فهرست وسايل مورد
نياز گروهها -پيشبيني ،تهي��ه و توزيع مواد غذايي در
شرايط بحران

7

فناوري

مراقبت از سيس��تمهاي رایانهای -تهيه فهرس��ت
كام��ل رایان��های از كليه اطالعات مدرس��ه (بانك
اطالعاتي)

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

رديف

گروه

نمونه وظايف

9

8

ارتباطات
برون
مدرسهاي

شناس��ايي تمام��ي مراك��ز حياتي و مه��م اطراف
مدرسه -شناسايي تمامي تخصصهاي مورد نياز به
هنگام بحران از بين اوليا دانشآموزان

9

جستجو

بررس��ي س��اختمان از نظ��ر نش��ت گاز ،قطع برق
و شكس��تن لولههاي آب -جس��تجو ب��راي يافتن
مجروحان

10

آتشنشان

بررسي ساختمان از نظر احتمال آتشسوزي -خاموش
كردن آتش

11

امنيت

حفاظ��ت از امكانات مدرس��ه -جلوگيري از ورود و
خ��روج افراد متفرقه به مدرس��ه -حفاظت از مراكز
حساس مدرسه ،مانند آزمايشگاه
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وظايف گروههاي مداخله در بحران در مدرسه (قبل
از بحران):
 .1تشكيل ستاد هماهنگي
 .2تعيين ظرفیتها و امكانات و اماکن امن
 .3تعيين تجهيزات عمومي و شخصي
 .4پيش بيني آموزش
 .5ساختار سازي مجازي
 .6تمرين اجرا براي آمادگي
 .7توافق با مسئولين مربوطه
 .8استقرار واحدهاي امداد و نجات
 .9تهيه برنامههاي عملياتي براي هر يك از ش��رايط بحران (تهديدات
هستهاي -تهديدات بيولوژيكي -تهديدات طبيعي -تهديدات هوایی
و نظامی دشمن -تهديدات سايبري)
وظايف گروههاي مداخله در بحران در مدرسه (حين
بحران):
 .1فعالسازي و آماده باش كليه گروهها براي عمليات مطابق با وظايف كلي

 .2مديريت ،هماهنگي و نظارت بر گروهها
 .3هماهنگي با ستادهاي بحران خارج از مدرسه
 .4اطالع رساني به ستادهاي بحران خارج از مدرسه
 .5اطالع رساني به خانوادههاي دانشآموزان براي كاهش خسارات
 .6نظ��ارت بر اج��راي دقيق برنامههاي پيشبيني ش��ده و دس��تورات
مديريت بحران محله متناسب با هر يك از شرايط بحران (تهديدات
هستهاي -تهديدات بيولوژيكي -تهديدات طبيعي -تهديدات هوایی
و نظامی دشمن -تهديدات سايبري)
وظايف گروههاي مداخله در بحران در مدرسه (بعد
از بحران):

وظایف و ویژگیهای مدیریت بحران در مدرسه
 .1آمادگی کامل برای هرگونه پیشآمدی را دارد.
 .2مطالعات محیطی را به طور کامل انجام داده است.
 .3بانک اطالعاتی روزآمد برای اس��تفاده در ش��رایط اضطراری را در
اختیار دارد.
 .4از سیستمهای هشدار دهنده در بخشهای مختلف استفاده مینماید.

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

 .1فعال سازي و تقويت گروه جستجو و ساماندهي نيروها
 .2فعال سازي و تقويت گروه امداد و نجات
 .3شناسايي مكانها و افراد و تجهيزات آسيب ديده
 .4هماهنگي با ستادهاي امداد و نجات بحران محله
 .5بررسي محیطی براي كاهش خسارات و تلفات
 .6اجراي برنامههاي پيش بيني شده مطابق با هريك از شرايط بحران
 .7سازماندهي و بازسازي
 .8برقراري نظم و آرامش
 .9ايجاد امنيت و حراست از امكانات ،تجهيزات و اطالعات
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 .5واحدهای امداد رسانی و عملیاتی را در محیط با تفکیک وظایف در
اختیار دارد.
 .6شبکهها و ش��ریانهای حیاتی در محیط مدرسه شامل  :آب – برق
– سوخت – ارتباطات و  ...را ایمنسازی نموده است.
 .7تمامی بخشهای تحت پوشش را بیمه نموده است.
 .8از طریق جلس��ات انجمنهای اولی��ا و مربیان افکار عمومی را آگاه
نموده است.
 .9وقوع انواع بحرانها و تأثیر آن در محیط مدرسه را شناسایی نموده است.
 .10ش��بکههای ارتباطی و چگونگی اطالعرس��انی در زمان بحران را
مشخص نموده است.
 .11چگونگی استفاده از رسانهها را در زمان بحران میداند.
 .12گروهها و تش��کلهای مختلف برای مقابله با بحران را در مدرسه
سازماندهی نموده و مدیریت میکند.
 .13تمهیدات الزم را برای پیش��گیری از وقوع بحران پیشبینی کرده
است.
 .14ب��ا روشهای مختلف مداخل��ه در بحران آش��نایی دارد و آنها را
رتبهبندی نموده است.
 .15روشهای سالمسازی محیط را میداند و آنها را به کار میبندد.
 .16آس��يبهاي مختلف مدرسه را در شرايط بحران شناسايي نموده و
راههاي مقابله با آنها را ميداند.
 .17روشهای استفاده بهینه از منابع موجود را در زمان بحران میداند.
 .18توانمندی تبدیل مدرس��ه به یک��ی از کانونهای امن محله را در
شرایط بحران دارد.
 .19در زمان بروز بحران از مدرسه به عنوان یک پناهگاه چند منظوره
با قابلیت خدمات رسانی به محله استفاده میکند.
 .20هماهنگي الزم با سایر ارگانها را بعمل آورده است.
 .21در جلسات شوراي مديريت بحران محله شركت ميكند.
 .22توانمن��دی س��ازماندهی دانشآموزان ،معلم��ان و کارکنان را در
شرایط بحران برای خدمترسانی به مردم دارد.
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ایمنس�ازی محی�ط مدرس�ه یعنی چ�ه؟ (مدارس
امن)
 .1ب��رای جلوگیری از ریزش احتمالی شیش��هها ،جل��و پنجرهها ،پرده
پارچهای بلند یا پرده کرکره نصب شود.
 .2میز و نیمکت دانشآموزان از پنجره فاصله داشته باشد.
 .3چراغها ،آویزها ،تابلوها ،تخته سیاهها ،کمدها ،قفسهها در جای خود
با بست مناسب محکم شوند.
 .4کلید ،پریز و س��یم کش��یهای برق ،لولهکش��ی گاز ،آب و شیرهای
اصلی آنها بررس��ی و نواقص احتمالی توس��ط متخصصین برطرف
شود.
 .5در آزمایشگاه ،مواد شیمیایی ،سمی یا قابل احتراق داخل قفسههای
قفلدار و طبقات پایین قرار داده شوند.
 .6در آزمایش��گاه و کتابخانه ،قفسهها با بس��تهای  Lمانند به دیوار
محکم شوند.
 .7رایانهها ،دستگاههای چاپ و تکثیر و نظایر آنها با بستهای مناسب
محکم شوند.
 .8راهروها ،راه پلهها و راههای خروجی از وس��ایل غیر ضروری مانند
گلدان ،سطل زباله و  ...خالی شوند.
 .9کپسول آتشنشانی بررسی و با اطمینان از سالم بودن آنها ،در جای
مناسب و قابل دسترس قرار داده شوند.
 .10در مس��یرهای خروج و محل اس��تقرار معلمان و دانشآموزان ،از
نصب تابلوهای سنگین ،آینه و  ...پرهیز شود.
 .11در مواقع اضطراری قطع برق و آب ،شبکه برق اضطراری و منابع
آب آشامیدنی و بهداشتی پیشبینی شود.
 .12ساخت و استفاده از پناهگاههاي ايمن در مدارس
 .13تجهی��زات الزم برای امداد و درم��ان اولیه و مجموعههای کامل
کمکهای اولیه فراهم گردد.
 .14مکان مناسب برای نگهداری وسایل و آذوقه در شرایط اضطراری
پیشبینی گردد.
 .15ایجاد حداقل ی��ک طبقه زیرزمین با کارکرد دو منظوره که عالوه
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بر پناهگاه در شرایط بحران ،در شرایط عادی نیز بعنوان نمازخانه و
تاالر اجتماعات مورداستفاده قرار گیرد.
 .16محوطهس��ازی و حی��اط مدرس��ه باید در جهت ایمنی و آس��ایش
دانشآموزان طراحی و احداث شوند.
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عالو بر اقدامات عمومي كه مديريت بحران در مدرس�ه و ايمن سازي
مدرس�ه بايد انجام ش�ود ،ب�ا توجه به ان�واع تهدي�دات ،فعاليتهاي
تخصص�ي و وي�ژهاي نيز باي�د انجام گيرد ك�ه در ذيل به ش�رح آنها
ميپردازيم:

الف -اقدامات ويژه براي مقابله با تهديدات هستهاي
و شیمیایی:
 .1تش��كيل كميت��ه تخصص��ي ،آمادگي قب��ل و بعد از تهدي��د و تهيه
دستورالعملها و فهرست اقدامات مرتبط در خصوص تركيبات تاول
زا ،گازهاي اعصاب -راديولوژيكي و ...
 .2پيش بيني مكان امن براي دوري از تشعشعات
 .3تهيه امكانات اوليه اقامت در پناهگاه
 .4آموزش ويژه معلمان و دانشآموزان در اين موضوع
 .5هماهنگي با ستادهاي فرماندهي محله
 .6اطالعرسانی به موقع
ب -اقدامات ويژه براي مقابله با تهديدات سايبري:
 .1تش��كيل كميته تخصصي آمادگي قب��ل ،حين و بعد از تهديدات
س��ایبری و تهيه دستورالعملها و فهرس��تها و اقدامات مرتبط در
خصوص ويروسها و نرمافزارهاي ضد امنيتي
 .2شناس��ايي دانشآم��وزان و معلم��ان مس��تعد در حوزه س��ايبري و
سازماندهي آنها
 .3تهي��ه نرمافزاره��ا ،امكانات و تجهيزات مناس��ب ب��راي مقابله با
تهديدات سايبري و بدافزارها
 .4آموزش ويژه معلمان و دانشآموزان در اين موضوع
 .5برنامهريزي براي فعال نگهداش��تن مدارس هوش��مند ،سيس��تمهاي
رايانهاي ،نرمافزارهاي آموزشي مناسب و شبكههاي آموزشی مطلوب

 .6هماهنگي با ستادهاي فرماندهي محله
 .7اطالع رسانی به موقع
ج -اقدامات ويژه براي مقابله با تهديدات بيولوژيكي:
 .1تش��كيل كميت��ه تخصصي آمادگي قب��ل ،حين و بع��د از تهديدات
بيولوژيك��ي و تهيه دس��تورالعملها و فهرس��تها و اقدامات مرتبط
در خصوص بيماريهاي س��ل ،س��ياه زخم ،طاع��ون ،آلودگي غذا،
بيماريهاي واگير و بيماريهای بين انسان و دام و ...
 .2تهيه تجهيزات اوليه مقابله با تهديدات بيولوژيكي
 .3آم��وزش ويژه معلمان و دانشآموزان در اين موضوع و س��اماندهي
دانشآموزان
 .4هماهنگي با ستادهاي فرماندهي محله
 .5اطالعرسانی به موقع

ه -اقدامات ويژه براي مقابله با حوادث طبيعي:
 .1تش��كيل كميته تخصصي آمادگي قبل ،حين و بعد از حوادث طبیعی
و تهيه دس��تورالعملها ،فهرس��ت و اقدامات مرتبط در مقابل زلزله،
سيل ،طوفان
 .2اطالع رساني به موقع

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

د -اقدامات ويژه براي مقابله با تهديدات دشمن
 .1تش��كيل كميته تخصصي آمادگي قبل ،حين و بعد از تهدید دش��من
و تهي��ه دس��تورالعملها ،و فهرس��ت و اقدامات مرتب��ط در مقابل
بمبارانهاي هوايي و موشكي و ...
 .2اطالع رساني به موقع
 .3تشكيل و تقويت گروههاي جستجو و امداد و نجات
 .4تشكيل گروههاي حراست و امنيت
 .5هماهنگي با ستادهاي فرماندهي محله
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معرف�ی ی�ک پ�روژه عمل�ی مدیری�ت بح�ران برای
دانشآموزان
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الزم است اين پروژه در شوراي سياستگذاري و تصميمگيري مديريت
بحران در مدرس�ه مورد بحث و بررس�ي قرار گيرد و به يك مدل بومي
متناسب با شرايط مدرسه تبديل شود.
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مدیریت بح��ران مراحلی دارد :کاه��ش خطرات ،آمادگی ،پاس��خ و بازیافت،
بازسازی.
کاهش خطرات و آمادگی مراحلی هستند که قبل از وقوع حادثه انجام میپذیرد
و پاسخ و بازیافت ،بازسازی مراحل پس از وقوع حادثه هستند.
کاهش خطر به منظور آن است که هیچ خسارتی به بار نیاید.
آمادگی به معنی آن است که برای زمانی که مردم خسارت میبینند چیزهایی
از قبل آماده کرده باش��یم .پاسخ به معنی تخلیه افراد یا نجات آنها در هنگام
وقوع حادثه است.
بازیافت ،بازسازی به معنای ساخت مجدد و یا بهبود محیط زیست اجتماعی و
طبیعی نسبت به قبل از حادثه است.
به عنوان مثال در زلزله بزرگ هانش��ین آواجی در س��ال  ،1995بیش از %80
تلفات مردمی در اثر خراب ش��دن خانههایش��ان بود .علت تلف شدن مردم در
آتشسوزیها این بود که نمیتوانستند آنها را از زیر آوار نجات دهند .بنابراین
خانههای مستحکم در برابر زلزله مهمترین عامل کاهش خسارات است .ساختن
خانههای مستحکم در برابر زلزله کاهش خطر نام دارد .در این زلزله بسیاری از
مردم توسط همسایگان خود نجات یافتند .تقریب ًا  %60تلفات در  15دقیقه اول
پس از وقوع زلزله بود .توسعه سیستم اجتماعی برای نجات حادثه دیدگان نیز
موجب کاهش خسارات میشود و آمادگی نام دارد.
با درسی که از زلزله بزرگ هانشین آواجی گرفته شد ،کارهای قبل از وقوع زلزله
(کاهش خطرات و آمادگی) بس��یار مهم هستند و مسئله کاهش خطرات باید
بیش از مراحل دیگر مدیریت بحران در جامعه جدی تلقی شود.
آم��وزش فعلی برای مقابله با حوادث در ژاپن ش��امل آموزش تخلیه افراد و یا
آموزش نجات اس��ت .این مرحله پاس��خ نام دارد .اطالعات��ی که در این مورد
از رس��انهها داده میشود بیش��تر راجع به کیفیت زلزله یا آموزش نجات است.
بنابراین فقدان آگاهی و تأکید بر کاهش خطرات قبل از وقوع زلزله در جامعه
احساس میشود.
پروژه جهانی نقشه امنیت در حوادث طبیعی ( )GDSMPپروژهای است که در

طی آن دانشآموزان حوادث گذشته جامعه خود و وضعیت فعلی مدیریت بحران
را مطالعه میکنند ،مشکالتی که ممکن است هنگام وقوع حادثه رخ دهد را در
نظر میگیرند ،و درباره کاهش خطرات و آمادگی تدبیری میاندیشند .این فرآیند
با بحث کردن دانشآموزان در مورد حادثه با استفاده از نقشه مدرسه خود ،تحقق
میپذیرد .در پایان تدابیری که دانشآموزان در مورد کاهش خطرات میاندیشند
به عنوان نقشه امنیت در برابر حوادث در جامعه مطرح میگردد.

فعالیتها
 گام  :1مشخص کردن حادثه
مدير هر مدرس��ه از میان حوادث متع��دد طبیعی و غير طبيعي که برای آن
مکان رخ میدهد ،یکی را که از اهمیت بیش��تری برخوردار است و احتمال
بیشتری برای وقوع آن میرود برمیگزیند.
 گام  :2حوادث قدیم
دانشآموزان و معلمین راجع به حوادث و تهديدات گذش��ته که در کش��ور
یا ش��هر دانشآموز اتف��اق افتاده تحقیق میکنند .ب��رای روش تحقیق هر
مدرس��ه خود میتواند تصمیم بگیرد اما برای مثال میتواند از این روشها
نیز استفاده کند:

تشکیالت و وظایف مقابله با بحران درمدرسه

اهداف پروژه نمونه
 .1دانشآموزان اهمیت کاهش خطر قبل از وقوع حادثه را درک کنند.
 .2دانشآموزان به مسائل مربوط به جامعه عالقمند شوند.
 .3دانشآموزان در مورد مدیریت بحران در حوادث مطالبی را بیاموزند.
 .4چگونه از زيرساختهاي مدرسه و محله حفاظت كنند.
 .5چگونه از جان و مال خود و ديگران حفاظت كنند.
 .6امكانات اوليه را در مواقع بحران تأمين كنند.
 .7چگونه نيازهاي اساسي را در مواقع بحران در مدرسه تامين كنند.
 .8ابعاد پايداري براي حضور در صحنه را درك كنند.
 .9برقراري نظم و امنيت در مدرسه را در مواقع بحران تمرين كنند.
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 از مسئولین در زمینه حوادث.
 از اینترنت و کتابها
 از افراد جامعه که در مسئله کاهش خطرات در برابر حوادث شرکت دارند.
در این مورد میتوانند به سؤاالت زیر پاسخ دهند:
 زمانی که این اتفاق افتاده
 منطقهای که تأثیر پذیرفته
 تعداد تلفات انسانی
 دالیل مرگ و صدمه
 خسارات به تأسیسات (لولههای آب ،گاز و برق)
 خسارات به سیستم حمل و نقل
 اعمال و رفتار مردم هنگام حادثه
 زندگی پس از وقوع حادثه
 بازیافت و یا بازسازی
 ویژگیهای حادثه (از نقطه نظر محیط زیست طبیعی)
 گام  :3تدابیر الزم برای کاهش خطرات (در سطح خانواده
و یا جامعه)
دانشآموزان به تجربی��ات و اطالعات افراد جامعه و خانواده خود در مورد
تدابیری که برای کاهش خطرات حادثه اندیشیدهاند ،گوش فرا میدهند.
تهیه نقشه امنیت در برابر حوادث
 مواد الزم
نقش��ه محوطه مورد نظ��ر (ترجیح ًا دانشآموز هر س��اختمان را در
محوطه بشناسد ،محوطه مدرسه در دبستان و راهنمایی و دبیرستان
ترجیح دارد)
بزرگی نقش��ه حدود  1m*1mاست .معلمین میتوانند چند نقشه را
تهیه و به هم بچسبانند.

 گام  :1بررسی محیط طبیعی
دانشآموزان و معلمین محتوای زیر را بررس��ی میکنند ،نتایج بررس��ی با
استفاده از رنگهای خاص به نقشه منتقل میشود.
منطقه شهری (قرمز)
مرز بین کوه و قسمت مسطح (سبز)
 منطقه استخر ،برکه و یا آبراه (آبی)

 گام  :3بررسي منابع انساني و مادي
دانشآموزان و معلمين این موارد را بررس��ي ميكنند و نتايج بررس��ي را به
نقش��ه منتقل ميكنند .اين كار ميتواند با قرار دادن اش��يايي روي نقش��ه
كه نماد منابع مادي و انس��اني باش��ند صورت پذيرد تا راحت از روي نقشه
شناسايي شود .اگر نياز باشد بايد كار ميداني صورت پذيرد.
 نش�ان دادن س�ازمانهاي مرب�وط به دولت ،پزش�كي ،يا
نجات از حوادث
ساختمانهاي مديريتي ،آتشنشاني ،ايستگاه پليس
مدرسه و مهد
موسسات پزشكي
تاالرهاي هنري ،اماكن رفاهي عمومي
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 گام  :2بررسی منطقه ساختمانی
دانشآموزان و معلمین محتوای زیر را بررس��ی میکنند .نتایج بررس��ی با
استفاده از رنگهای خاص به نقشه منتقل میشود.
 راه آهن (مشكي)
جاده اصلي ( قهوهاي)
كوچه باريك (صورتي)
پارك يا فضاي باز (فيروزهاي)
آبراه (آبي)
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مكان يا ساختماني كه براي تخليه افراد و استقرار در آنجا مناسب
است.
ايستگاه كمكهاي اوليه
مغازه براي غذا ،مايحتاج روزانه ،لوازم پزشكي ،سوخت ،و كاالهاي
ديگر براي زندگي روزانه
انبار وسائل براي مقابله با خطرات حوادث
سازمانهايي كه وسائل سنگين دارند.
پمپ دستي ،منابع آب
 نش�ان دادن اماكن خطرناك و چيزهايي كه ممكن اس�ت
سقوط كنند يا بشكنند.
موسسات نگهداري از وسائل خطرناك
ديوارهاي بلوكي ،ديوارهاي سنگي
تابلوهاي تبليغات
 نشان دادن منابع انساني براي مديريت بحران جامعه
 اجتماع همسايگان ،رهبر گروه مديريت بحران جامعه ،شرکتها يا
افراد ماهر در قسمت آتشنشاني ،افراد باتجربه در پستهاي دولتي،
كارگر در شركتهاي س��اختماني ،مشاور رفاهي كودكان ،مترجم و
مددكاران اجتماعي
 نش�ان دادن خانههاي�ي ك�ه در آنها افرادي هس�تند كه به
كمك در حوادث نيازمندند.
افراد مسن
افراد بستري
افراد داراي مشكل روحي
نوزادان و کودکان زیر  7سال

افراد خارجي
 گام  :4برآورد خسارات به ساختمانها ،خانهها و تأسيسات
براس��اس يادگي��ري انجام ش��ده در م��ورد حوادث و نقش��ه پدي��د آمده،
دانشآم��وزان و معلمي��ن خس��ارات احتمالي به مدرس��ه را در هنگام يك
حادثه بررس��ي ميكنند .اگر مدرسه در مورد خس��ارات احتمالي اطالعات
داشته باشد ،ميتواند هميشه به آن رجوع كند .خسارات روي نقشه با رنگ
مش��خص ش��ده اس��ت .فصل يا زماني كه حادثه امكان دارد رخ دهد نيز
مشخص ميشود .اگر معلم فصل و زمان وقوع حادثه را كه امكان دارد در
آن زمان خسارات شديدتر باشد مشخص كند ،دانشآموزان ميتوانند جدي
بودن خسارات در اين زمان را بفهمند.

 گام  :6مشكالت در هنگام و يا بالفاصله پس از حادثه
براساس فعاليتهاي انجام شده در گام  ،5دانشآموزان و معلمين راجع به
مس��ائل مربوط به حادثه بحث ميكنند .معلمين متوجه اهميت تدابير اتخاذ
شده قبل از حادثه هستند.
 گام  :7زندگي پس از حادثه (بازيافت /بازسازي) و مشكالت آن
دانشآموزان به زندگي پس از حادثه فكر ميكنند و به مشكالت و مسائل
مربوط به بازيافت/بازس��ازي ميانديش��ند و مش��كالت را به نقشه منتقل
ميكنند.
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 گام  :5اقدامات هنگام يا بالفاصله پس از حادثه (اقدامات سریع)
معلمين و دانشآموزان راجع به مسائل زير بحث ميكنند .آنها تصويري از
وضعيت هنگام حادثه و بالفاصله پس از آن ترسيم ميكنند و دقت ميكنند
ك��ه نه تنها هر ي��ك از آنها بلكه همه اعضاي خان��واده و يا جامعه قابل
تخليه شدن از مكان خسارت ديده هستند يا نه و اينكه سازمانهاي مربوط
به حوادث قادر به آمدن به محل حادثه هستند يا نه؟
عمليات و روش تخليه هنگام حادثه
عمليات و روش تخليه اعضاي خانواده و فاميل
 عمليات و نجات مردمي كه نياز به كمك دارند.
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 گام  :8تدبير در مورد نحوه كاهش خطرات حوادث طبيعي
دانشآموزان و معلمين تدابيري را كه اشخاص ،خانواده و جامعه ميتوانند
قب��ل از حادثه اتخاذ كنند ،مورد بحث و بررس��ي قرار ميدهند واين تدابير
را به نقش��ه منتقل ميكنند .تدابي��ر اين مرحله به معناي كاهش خطرات و
آمادگي مقابله اس��ت ،اما الزم است معلمين بر تدابير براي كاهش خطرات
بيشتر تأكيد كنند.
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برنامه كاري
ادامه برنامه كاري  GDSMPنش��ان داده شده است .اعداد داخل پرانتز
ساعتهاي الزم در هر گام را نشان ميدهد .در اين برنامه  50دقيقه معادل
يك ساعت است .ساعتهاي نشان داده شده در اين برنامه كمترين تعداد
س��اعت مورد نياز اس��ت و هر مدرسه ميتواند تعداد اين ساعتها را در هر
گام افزاي��ش دهد .اميدواريم دانشآموزان س��اعتهاي پس از مدرس��ه و
همچنين روزهاي پنجشنبه را به اين مسئله اختصاص دهند تا بتوانند زمان
بيشتري را صرف اين پروژه كنند.
يادگيري در مورد حوادث طبيعي
 گام  :1مشخص كردن حادثه ()1
معلم قبل از شروع پروژه حادثه را مشخص مينمايد.
 گام  :2حادثه قبلي رخ داده در مكان ()5
 گام  :3تدابير و فعاليتهايي كه براي كاهش خسارات ناشي از حادثه
انديشده شده است( .به طور فردي يا در سطح خانه و اجتماع ) ()2
س��اعتهاي م��ورد نياز در اي��ن گام براي جمعبندي اطالعاتي اس��ت كه
دانشآموزان و معلمين از مصاحبهها و تحقيقات جمعآوري كردهاند و شامل
ساعتهاي الزم براي مصاحبه با اعضاي خانواده يا جامعه نيست.

توليد نقشه امنيت در برابر حوادث
 گام  :1بررسي محيط طبيعي ()0/5
گام  1و  2همزمان اجرا ميشوند.
 گام  :2بررسي محيط ساخته شده ()0/5
گام  1و  2همزمان اجرا ميشوند.
 گام  :3بررسي منابع انساني و مادي ()1
 گام  :4بررسي خسارات احتمالي به ساختمان ،خانهها و تأسيسات ()2

 گام  :6مسائل و مشكالت در هنگام و پس از حادثه ()1
 گام  :7زندگي پس از حادثه (بازيافت/بازسازي) و مشكالت آن ()1
 گام  :8تدابير در مورد كاهش خطرات و آمادگي ()2
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 گام  :5عمليات در هنگام و پس از حادثه ()1
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