
بررسی ابعاد و مولفه های مدیریت بحران به منظور ارائه راهکار 
مناسب برای مدارس متوسطه شهر تهران1

دکتر بهارک شیرزادکبریا2

چکیده     
ارائه راهکار مناسب در مدارس  ابعاد و مولفه های اصلی بحران به منظور  با هدف شناسایی   این پژوهش 
متوسطه شهر تهران انجام پذیرفته است که با مطالعه ادبیات و پیشینه پژوهش به طور کلی دو مولفه درون 

مدرسه ای و برون مدرسه ای شناسایی شد.
سپس ابزار پژوهش پرسش نامه ای با 48 سوال طراحی شده که برای به دست آوردن پایایي نمونه 30 نفری 
از اعضای جامعه نمونه آماری انتخاب شد و با استفاده از روش آلفای کرانباخ 78درصد به دست آمد که نشان 
دهنده پایایی و قابلیت اعتماد پرسش نامه است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران مدارس متوسطه شهر تهران 
است که تعداد آنان 1500 نفر می باشد و به وسیله فرمول کوکران 170 نفر انتخاب شدند .به منظور تجزیه و 
تحلیل داده ها در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگرف اسمیرنوف و برای بررسی نرمال بودن پاسخ ها آزمون 
t  تک نمونه ای، برای بررسی وضعیت مولفه های بحران و آزمون فریدمن، برای رتبه بندی مولفه ها نتایج به 
شرح زیر به دست آمد . مولفه های درون مدرسه ای در بعد فیزیکی، پیشگیری، مداخله، در حد مطلوبی قرار 
داشته است و زیرمولفه خدمات و آموزش سالمت در حد بسیار ضعیف قرار داشته است، اما در بعد مولفه برون 
مدرسه ای با روش رگرسیون خطی ساده مولفه های درون مدرسه ای بر مولفه های برون مدرسه ای تاثیر داشته، 

به استثنای بعد خدمات و آموزش سالمت که این تاثیر وجود نداشته است.
كلید واژه اصلی : مدیریت بحران . بحران

1.این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی و به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن می باشد.
2. دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، گروه علوم تربیتی، رودهن، ایران
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مقدمه:
یکی از سازمان های مهم و مؤثر در جهان امروز و آینده آموزش و پرورش خصوصًا مدارس بویژه مدارس 
متوسطه است . .سازمانی که زیر ساخت کلیه نهادها و مؤسسات رسمی جامعه است. سطوح اساسی و محور 
اصلی فعالیت های این سازمان )انسان(است.و مهم ترین و دشوارترین مسأله مبتال به انسان تعلیم و تربیت است. 
ثمربخشی این سازمان از یک سو و تبدیل انسان های خام و مستعد به انسان های سالم و خالق و بالنده و رشد 
یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در سطوح مختلف و در  بخش های متفاوت 
فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی است. درسازمان مدارس هزاران کودک و نوجوان و حتی بزرگساالن بهترین 
با توجه به رشد روزافزون جمعیت- تحوالت  یادگیری می گذرانند.  به  زمان حیات خود را در فضای مدارس 
جامعه و اهمیت یافتن آموزش و پرورش و استقبال از تحصیل در دوره ه های مختلف تحصیلی و تعداد مدارس 
و دانش آموزان افزایش یافته و در نتیجه اهداف و وظایف آموزش و پرورش پیچیده تر و مأموریت آن گسترده 

تر و رسالت آن ها سنگین تر شده است.
از آنجایی که موارد اولیه مدارس، دانش آموزان می باشند که با افکار و عقاید و فرهنگ های مختلف وارد 
این سازمان شده و در فرآیند یاددهی و یادگیری مشکالت و بحران هایی را به وجود آورند، بنابراین دولت ها 
در سطوح ملی و منطقه ای و استانی و محلی نیازمند تدوین برنامه هایی برای پیشگیری- مقابله و مهار انواع   
بحران ها می باشند و حتی مدیران و سازمان هاي مختلف مانند. مؤسسات تجاری و خدماتی: بیمارستان ها- 
دانشگاه ها و مدارس همگی نیازمند داشتن برنامه ای جامع و متناسب با فعالیت های خود در حوادث بحرانی 
با بحران های پیش روی  آماده رویایی  را پیوسته  برنامه جامع مدیریت بحران. مدیران  می باشند داشتن یک 
مدارس خود کرده و بدین وسیله ضمن پیشگیری، از تأثیر بحران ها کاسته و مدارس را از گرداب بحران های 

مختلف آن گونه نجات دهد که کمترین آسیب متوجه آنان نگردد.
لذا مدیریت بحران به این امر تکیه دارد که اواًل ضمن بهره گیری از تجربیات فردی وسازمانی به بررسی و 
شناسایی عوامل بحران زا و با آموزش های الزم درصدد پیشگیری از آن برآمده؛ چرا که پیشگیری هر معضل 
و مشکل بهتر از عالج و درمان آن است. ثانیًا در صورتی که بحرانی به وجود آید، با ایجاد ستاد بحران ضمن 
برنامه ریزی وسازمان دهی و هدایت و کنترل بحران، درصدد مهار و نهایتًا به حل آن برآید. ثالثًا به نجات 
افرادی که دچار بحران شده اند ،همت گمارد. البته مدیران و مسئوالن مدارس در خصوص سه قسمت اخیر 
ضمن آشنایی با مؤلفه های مدیریت بحران شیوه به کارگیری آن مدارس باید دارای صبر و حوصله و تدبیر و 

دانایی بوده، با برخورد مناسب و احترام با افرادی که دچار بحران شده اند، رفتار نمایند.
لذا براساس چنین اندیشه هایی، پژوهش حاضر با عنوان تعیین عوامل بحران زا در مدارس متوسطه و برای 
مدیریت بحران در مدارس شهر تهران از دیدگاه مدیران تدوین گشته، تا بتواند پاسخی به پاره ای از بحران های 
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موجود در نظام آموزشی خصوصًا مدارس متوسطه  باشد. 
)از آنجایی که فراگیران پس از پایان دوره ابتدایی و ورود به دوره راهنمایی و تقارن آن با دوران رشد)زمان 
بلوغ( با بحران های فراوانی مواجه می باشند )بحران زمانی رخ می دهد که چند مشکل و مسئله همزمان در فرد 
وسازمان پدید می آید و عدم پاسخ گویی صحیح به اوج تنش و نهایتًا به بحران تبدیل می گردد. )احدی، 1372، 

ص 22(

اهداف پژوهش 
هدف کلی: بررسی ابعاد و مولفه های مدیریت بحران به منظور ارائه راهکار مناسب برای مدارس متوسطه 

شهرتهران

اهداف ویژه:
1-تعیین مولفه های اصلی بحران در مدارس شهر تهران ازدیدگاه مدیران.

2-ارائه راه حل مناسب برای حل بحران ها در مدارس متوسطه شهر تهران.

سؤال های پژوهش
1-مولفه های اصلی بحران در مدارس متوسطه شهر تهران چگونه  است؟

2-تقدم وتاخر مولفه ها چگونه است؟
3-چه راه حلی را برای حل بحران در مدارس متوسطه می توان ارائه کرد؟

تعریف متغیرهای پژوهش

تعاریف نظری
ناپایدار  را  آن  و  پدید می آورد.  عادی  روند  در یک  ناگهانی  تغییر  که  است  از وضعیتی  عبارت  بحران:   -1

می سازد. )درداری، 1380( 
2- مدیریت بحران: فرآیندی برای رویارویی با وضعیتی دشوار و پرفشار که همه برنامه ها- سازمان دهی ها 
- کنترل های گروهی از عملیات با کنش و واکنش متقابل را بسیج نموده و برای تصمیم گیری مناسب در اختیار 

مدیران می گذارند که باید سریع تر ولی بدون شتاب زدگی اقدام نمایند. )ناصحی فر، 1381، ص 52(
با توجه  پیشگیری- مداخله و بهسازی وضعیت بحرانی  به  مدیریت بحران در مدارس: فرآیندی است که 
آموزان  دانش  و  مدارس  مسئوالن  )اولیاء-  جانبه  همه  مشارکت  و  امکانات  تهیه  با  و  موجود  اطالعات  به 
عملیاتی  23(تعاریف  ص   ،1383 )حسینی،  نماید(.  فراهم  فراگیران  برای  آرامش  با  همراه  محیطی  تا  اقدام 
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بعد  1تا18مولفه  سئوالت  فیزیکی  بعد  می باشد:مولفه های  زیر  شرح  به  بحران  اصلی  مولفه های  متغیر ها 
سئواالت  سالمت  بعدآموزش  مولفه   29/28/27/26/25/24/23/22/21/20/19 سئواالت  سالمت  خدمات 
35/34/33/32/31/30/ مولفه بعد اجتماعی سواالت 47/46/45/44/43/42/41/40/39/38/37/6/ مولفه های 
بعد  مولفه های   /58/57/56/55 حمایتی  بعد   مولفه های   /54/53/52/51/50/49/48 سواالت  پیشگیری  بعد 

نظارتی 66/65/64/63/62/61/60/59/ 

  پیشینه در ایران
فعالیت های  می دهد  نشان  بررسی ها  اما  بوده،  توجه  مورد  دیرباز  از  مدارس  در  سالمت  و  امنیت  اگرچه 
برنامه ریزی شده و مدّون در این زمینه به ده ه اخیر برمی گردد. یکي از نگراني هاي مشترک والدین و مدرسه 
ایجاد مدرسه سالم و امن بوده است . تالش هاي سازمان یافته ای که در سال هاي اخیر در آموزش و پرورش 

کشور در این خصوص انجام شده است، به شرح ذیل مي باشد:

طرح مدرسه مروج سالمت
طرح مدرسه مروج سالمت در سال تحصیلي 82-81 در دورة متوسطه به اجرا درآمد و با توجه به ارزشیابي به 
عمل آمده این طرح توانسته است در افزایش اطالعات دانش آموزان نسبت به چهار مقوله یعني نفس خشونت، 

پیشگیري از اعتیاد، مصرف دخانیات و ایدز مؤثر باشد. اهدافی که این طرح دنبال کرده است، عبارتند از:
- ارتقاي اطالعات، مهارت ها و بهبود نگرش دانش آموزان، کارکنان مدرسه و والدین در مورد پیشگیري از 

رفتارهاي پرخطر.
- افزایش سطح مشارکت دانش آموزان در برنامه هاي سالمت از طریق مدرسه.

- ارتقاي ارتباط والدین با مدرسه براي مشارکت در پیشگیري از رفتارهاي خطرناک.
- کمک به بهبود وضعیت تحصیلي دانش آموزان از طریق پیشبرد سالمت آنان.

پیام هاي اساسي مدرسه مروج سالمت
- رفتارهاي خشونت آمیز بر سالمت جسمي، رواني و اجتماعي تأثیر نامطلوب دارد.

- رعایت اصول ساده و امکان پذیر مي تواند از دچار شدن ما به بسیاري از مشکالت و بیماري هاي سخت 
جلوگیري کند.

- قوانین و مقررات، راهنماي روش زندگي در جامعه است، شناخت آن ها عالوه بر آگاه ساختن از عواقب و 
پیامدهاي آن، حقوق شهروندي و رفاه جسمي و رواني و اجتماعي را نیز در نظر مي گیرد.

- پیش از استفاده از هر نوع ماده بدانیم مصرف آن براي چیست و چه کاربردي دارد.
2- برنامه هاي کمیته پیشگیري از آسیب هاي اجتماعي و بالیاي طبیعي سازمان آموزش و پرورش شهر 
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تهران در سال تحصیلي 1383-84
برنامه اول( خدمات فرهنگي و آموزشي )طرح مدارس مروج سالمت(: جهت آموزش به دانش آموزان و اولیاي 

آنان در رابطه با اعتیاد و ایدز و پیشگیري از رفتارهاي مخاطره آمیز.
برنامه دوم( طرح آموزش مهارت هاي زندگي: به منظور افزایش آگاهي دانش آموزان در مدارس راهنمایي و 
با همکاري آموزش عمومي در مورد زیان هاي مصرف سیگار، ویژگي هاي دوره نوجواني و مهارت کنترل خشم 

با استفاده از منابع آموزشي تهیه شده از دفتر پیشگیري وزارت آموزش و پرورش.
برنامه سوم( تقویت تشکل هاي دانش آموزي با هدف ایجاد جنبش فراگیر پیشگیرانه: با همکاري سازمان 
دانش آموزي و شوراي دانش آموزي مدارس با هدف آگاهي دانش آموزان از پیامدهاي مخاطره آمیز و تقویت 

مشارکت فراگیر دانش آموزان در امر پیشگیري.
برنامه چهارم( برگزاري جشنواره هاي هنري، فرهنگي و ورزشي با اهداف پیشگیرانه: توسط تربیت بدني و 

واحد تندرستي و فرهنگي هنري سازمان با اولویت مناطق آسیب پذیر و در معرض خطر.
برنامه پنجم( طرح جامع پیشگیري از اعتیاد با مشارکت مدرسه محور: با همکاري سازمان بهزیستي در 48 
مدرسه و در سه مقطع با هدف کاهش عوامل مخاطره آمیز و کاهش گرایش به مصرف مواد مخدر در بین دانش 
آموزان و کاهش شیوع و بروز مصرف مواد در بین دانش آموزان توسط گروه هاي ذي نفع )کارکنان مدرسه، 

والدین، دانش آموزان( از طریق برگزاري کارگاه هاي آموزشي با حضور نمایندگان ذي نفع.
برنامه ششم( برگزاري مراسم سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر

با  و  متوسطه  و  راهنمایي  مدارس  در سطح  معرض خطر:  در  آموزان  دانش  اردوي  برگزاري  هفتم(  برنامه 
شناسایي دانش آموزان در معرض خطر با هدف آگاهي دانش آموزان نسبت به شناخت تقاضاهاي بجا و نابجا 

و آموزش مهارت امتناع از تقاضاهاي نابجا.
حراست  توسط  معتاد  کارکنان  شناساسي  طریق  از  معتاد:  کارکنان  به  حمایتي  خدمات  ارائه  هشتم(  برنامه 

سازمان و مناطق انجام و نسبت به معرفي آنان به مراکز مشاوره درماني و خدمات مددکاري اقدام مي گردد.
برنامه نهم( شناسایي و حمایت از دانش آموزان در معرض خطر: ارائه خدمات آموزشي، حمایتي و مشاوره اي.
برنامه دهم( راه اندازي مشاور تلفني: در این برنامه دانش آموزان، اولیاء و کارکنان مي توانند با تماس با تلفن 
ذکر شده در بخشنامه ها مشکالت و مسائل خود را مطرح نموده و با جواب گویي از طرف کارشناسان مشاوره 
جواب خود را گرفته و در صورت نیاز جلسه حضوري گذاشته و پیگیري مشکالت شخصي را به نتیجه برسانند.
برنامه یازدهم( کمک به تجهیز و راه اندازي فضاهاي ورزشي، مشاوره اي، بهداشتي: در مناطق آسیب پذیر 

و در معرض خطر به ویژه در مناطق نه، چهار، پانزده، شانزده، هفده، هجده و نوزده تهران.
برنامه دوازدهم( طرح مدارس بدون دخانیات
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با همکاري کارشناسان  اولیاي دانش آموزان طرح مدارس مروج سالمت:  برنامه سیزدهم( کارگاه آموزش 
انجمن اولیاء و مربیان با اعزام مدرسان و صاحب نظران. 

هاي  کتاب  و  بروشورها  تهیه  طریق  از  ها:  رسانه  توسط  آموزان  دانش  اولیاي  آموزش  چهاردهم(  برنامه 
مشخص ارائه مي شود.

برنامه پانزدهم( همایش کوه پیمایي 
برنامه شانزدهم( تشکیل کالس هاي آموزش ضمن خدمت

برنامه هفدهم( توزیع کتب آموزشي: چاپ و توزیع کتاب هاي آموزشي.
برنامه هیجدهم( نمایشگاه عکس

برنامه نوزدهم( نمایشگاه کارهاي دستي دانش آموزان: شامل روزنامه دیواري، نقاشي در مورد دخانیات و مواد 
مخدر، تهیه ماکت هاي اعتیاد توسط دانش آموزان، نمایش نامه با موضوع اعتیاد. 

عالوه بر طرح ها و برنامه های تدوین و اجرا شده، پژوهش هایی نیز در زمینه مدارس امن انجام شده که به 
شرح ذیل می باشد.

3- اجتهادي، )1379( در تحقیقي با عنوان ارائه مدلی براي مدارس امن و ایمن سازي مدارس در پیشگیري 
از گسترش ناامني و سوء مصرف مواد مخدر در جامعه دانش آموزي ایران انجام داده است. وی در این پژوهش 
نقش خانواده، مدیران و رهبران اجتماعي را در امنیت مدارس مهم دانسته و معتقد است براي تحقق این امر 
جایگاه مدارس کنوني باید دقیقًا ارزیابي شود و بعد از مشخص شدن وضعیت کنوني براي تحقق آرمان ها و 
اهداف تعریف شده آموزش و پرورش و مدارس امن برنامه ریزي شود. در این پژوهش، پیشنهادهای ذیل جهت 

ایمن سازی مدارس و پیشگیری از گسترش ناامنی و سوء مصرف مواد ارائه شده است :
1- تهیه یک طرح علمي براي ایجاد مدارس امن و سالم ؛ به طور مثال هنگام وقوع بحران باید رفتار آرامش 

بخش داشته باشند و درست تصمیم بگیرند و از روان شناسان، رفتارشناسان کمک بگیرند.
2- درگیر کردن همه دانش آموزان به عنوان تصمیم گیران 

3- جمع آوري اطالعات مربوطه و تبیین تفاوت داده ها در سطح مدرسه، منطقه و کل آموزش و پرورش
4- مستقر کردن بزرگساالن در مدرسه

5- تدوین برنامه هاي خدمات اجتماعي براي دانش آموزان
6- شناسایي توزیع کنندگان مواد مخدر

7- بازرسي و تفتیش مدارس براي کشف مواد مخدر
8- استفاده از زندانیان باز پرورش یافته به عنوان راهنما

9- ایجاد جوي مثبت علیه ناامني
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10- استفاده از نور و روشنایي
11- استفاده از پلیس در بیرون از مدرسه

12- ملزم کردن هر کالس به داشتن یک طرح عملي براي مقابله با ناامني
13- همراه بودن والدین با دانش آموزان در مسیر مدرسه و در مدرسه

4- جمالي، )1378( در تحقیقي تحت عنوان خشونت در مدارس اشاره نموده است که عوارض خشونت نه 
تنها در بعد زمان و مکان خاص سالمت جسمي، رواني، عاطفي و اجتماعي کودکان و نوجوانان را به خطر مي 
اندازد ، بلکه عواقب آن نسل هاي آتي، کل جامعه و توسعه ملي را نیز تهدید مي کند. بدین لحاظ پیشگیري 
از خشونت در مدارس امري مبرم و ضروري است و این پژوهش مدل اجرایي، طرح چارچوب نظري، مطالعات 
تطبیقي داخلي را در زمینه راه هاي پیشگیري از خشونت در مدارس ارائه مي دهد. در این پژوهش، راه هاي 

پیشگیري از خشونت در مدارس در قالب سه استراتژي به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است.
1- برقراري تدابیر انضباطي و مقررات در مدرسه

2- استفاده از برنامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي در مدرسه
3- مشارکت و همکاري جامعه

در این امر به ضرورت تدابیر انضباطي، کلیه صاحب نظران   
 تاریخچة بحران در امریکا وکانادا و پیشینه در جهان در اخرین ده ه قرن 20 در مدارس عمومي ایاالت متحده 
آمریکا با مجموعه اي از تراژدي ها در خصوص اتفاقات ناگوار در مدارس مواجه شدند که در مربیان، مدیران 
و کارکنان آموزشي و حتي دانش آموزان احساس ناامني ایجاد نمود ؛ درصورتي که مدرسه باید به عنوان امن 

ترین و سالم ترین مکان در متن اجتماع شناخته شود )کینگري و واکر ، 2002(.
در خصوص استفاده از اسلحه، رفتارهاي خشونت آمیز، زخمي شدن و حتي کشته شدن دانش آموزان، آمار 
باالیي داده شده بود.  در ده ه 1990 تعداد بي شماري از دانش آموزان در حیاط مدرسه دچار آسیب هاي جسمي 
شدند. در نتیجه کمیتة بحران متشکل از دپارتمان آموزشي با حضور 25 نفر با این عنوان که »به مدارس باید 

کمک کرد« تشکیل شد.
مدارس امن، دانش آموزان سالم را در سرلوحه کار خود قرار داد و حمایت مالي و همکاري و اجراي برنامه هاي 
جامع براي تشکیل مدارس امن را مدنظر قرار داد. در پاییز سال 1998 این قطعنامه پذیرفته شد و 150 نفر 
داوطلبانه حاضر شدند که در سه دوره ما لی این مدارس را حمایت کنند.  حدوداً این برنامه به 125000 مدرسه 
دولتي و خصوصي ارائه شد. البته الزم به ذکر است نهادهاي اجتماعي مثل کلیسا، شهرداري، حتي خانواده ها 

مشارکت خود را نیز اعالم نمودند )همان منبع(.
دفتر خدمات محرمانه ایاالت متحده به ارزیابي نیازها و تهدیدهاي وضع موجود و ناامني در مدارس پرداخت و 
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اطالعاتي را در مورد ارزیابي شخصي دانش آموزان، ارزیابي کارکنان و سطوح خطر آن به دست آورد. در مجموع 
با تجربیات مشاوران، محققان، متخصصان، کارکنان مدرسه براي پیشگیري از خشونت در مدارس مؤسسه اي 
براي شناسایي رفتارهاي مخرب و خشونت آمیز )IVDB(  تأسیس نمودند و این مؤسسه به مرجعي فعال 
براي مدارس امن و سالم تبدیل شد تا امنیت الزم را تضمین نماید. مرکز ملي آمار آموزش و پرورش وابسته به 
اداره آموزش و پرورش ایالت متحده آمریکا از سال 1987 مطالعات وسیعي را آغاز نمود و از یک نمونه 5000 
نفري از آموزگاران مدارس دولتي خواست که مشکالت و مسایل جدي را نام ببرد که به شرح زیر اعالم نمودند:

برخوردهاي فیزیکي میان دانش آموزان
2- سرقت و دزدي

3- تخریب اموال مدرسه
5- استعمال مواد مخدر 4- مصرف مشروبات الکلي 

6- حمل اسلحه سرد و گرم
7- توهین به آموزگاران

در خصوص مشکالت فوق برنامه هایي مناسب مثل آموزش مهارت هاي اجتماعي، حضور کلیسا، خانواده ها، 
دولت، نصب دوربین هاي مخفي، حضور پلیس در راه مدرسه، تفتیش و بازرسي بدني برنامه هاي مداخله اي و 

حضور مداوم روان شناس و مشاور در مدرسه اجرا شد که مشکالت را تا حدودي کاهش داده است.
در تحقیقي دیگر)SEDL, 1995( آمارهاي ناامني موجود در مدارس آمریکا را به این شرح بیان می نماید:

1- بیش از صدهزار دانش آموز هر روز به مدرسه اسلحه مي آورند.
2- هر سال 40 دانش آموز کشته مي شوند.

3- هر سال بیش از 6000 معلم مورد تهدید دانش آموزان قرار مي گیرند.
4- بیش از 200 معلم توسط دانش آموزان زخمي مي شوند.

5- بیش از 22 درصد دانش آموزان دبیرستان ایالت متحده سیگار مي کشند.
6- 10 درصد آموزگاران و 1/4 شاگردان مدارس در معرض عملیات خشونت آمیز مدارس قرار مي گیرند.

7- رشد عاطفي، اجتماعي در بین دانش آموزان کاهش یافته است.
8- ناامن ترین مدارس در آمریکا گزارش داده شده است.

9- نرخ مردودي در بین دانش آموزان آمریکایي باال رفته است.
10- مدیریت مدارس از زندگي فردي دانش آموزان خبر ندارد.

11- خانواده نظارت کافي بر فرزندان خود ندارد.
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و  )جانسون  است  شده  افزوده  آموزان  دانش  رفتارهاي  ثباتي  بی  بر   1987 سال  تا   1994 سال  از   
جانسون،1998(.

طراحي مدیریت بحران
طراحي مدیریت بحران یک امر حیاتي و ضروري است که مشخص مي کند چه کسي، چه کاري را چه وقتي 
و با چه افرادي در مواقع بحران انجام دهد. طراحي مدیریت بحران در سه حوزه مشاوره دادن، فعالیت هاي 

گروهي و رسیدن به اهداف سریع آموزشي فعالیت دارد.
اجزاي ارتباطي طراحي مدیریت بحران سه گروه را مدنظر قرار مي دهد:

• رسانه. این طراحي در اتاق رسانه تعیین شده و توسعه ارتباطي آن با گزارشگران و خبرگزاراني است که 
ایده ها و نگرش هاي آموزشی را براي روزنامه هاي محلي ارائه مي دهند.

شرایط  مورد  در  باید  دار  مسئله  آموزان  دانش  والدین  خصوصًا  و  دارند  ارتباط  به  نیاز  والدین  والدین.   •
کودکانشان و بیان نقاط ضعفشان آگاهي داشته باشند والدین با تلفن زدن و آمدن به مدرسه و گوش دادن به 

صحبت کارکنان مدرسه مي توانند بحران را کاهش دهند.
• کارکنان. کارکنان باید در برخورد با دانش آموزان مسئولیت پذیر باشند و دانش آموزاني را که نمي توانند با 
بحران مقابله کنند، کمک نموده و از روش هاي مضر دور نمایند و باید سیاست هایي را تدوین نمایند که دانش 

آموزان در مدرسه آن را انجام دهند و امنیت الزم را نیز به همراه داشته باشد.
نظارت مداوم و ارزیابي اطالعات

با کاهش خشونت و وجود نظم کمیته امنیتي مدرسه باید دائمًا نظارت نماید تا این وضع حفظ شود و دو 
پیشنهاد براي این مهم می توان ارائه داد. 1( جمع آوري اطالعات از انجمن و تحلیل اطالعات در حوزه مدرسه 
جمع آوري اطالعات در خصوص مذهب، جمعیت، خانواده، نوع زندگي و فرهنگ، کمک بسیاري به این امر 

مي کند.
نظارت مداوم باید توسط اعضاي تیم صورت گیرد و دائمًا گزارش هاي مهم را باید ارائه داد تا مورد ارزیابي 
قرار گیرد. ارتباطات درون و برون مدرسه اي و آگاهي عمومي به والدین و خانواده ها و حتي دانش آموزان باید 

برقرار شود تا هشیاري الزم در مواقع خطر به دست آید )ریلي ، 1999(.
پیشگیري از خشونت: خشونت یکي از قدیمي ترین و مهم ترین مشکالت بشر بوده و هست و این شکل همه 
گیر پدیده اي است که در هر زمان و مکان اجتماعي و وقوع آن مي رود و مطالعات نشان مي دهد که انرژي 
سرشار انسان به هرحال باید آزاد شود یا در تنفر، ظلم، تخریب و یا در عشق، محبت و مساعدت و سازندگي و 

تاریخ تابه حال فراوان شاهد هر دو طیف بوده است.
خشونت در مدارس گرچه در زمان و مکان محدودي رخ مي دهد، ولي تابع عوامل بسیار پیچیده تاریخي، 
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فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي مي باشد با توجه به شرایط حساس سني کودکان و نوجوانان براي رشد و تکامل نه 
تنها سالمت جسمي و رواني ایشان مورد تهدید قرار مي گیرد، بلکه موقعیت اجتماعي و سرنوشت آتي آنان نیز 
تحت تأثیر واقع مي شود.)جانسون و جانسون، 1997( مي گویند: پنجاه سال پیش مهم ترین مسائل انضباطي 
عبارت بود از دویدن در راهروها، صحبت کردن در خارج از نوبت و جویدن آدامس ولي امروز، تجاوزات شامل 
خشونت هاي فیزیکي، کالمي و غیره مي باشد؛  لذا ضرورت دارد که معلمان و مدیران زمان و انرژي فراواني را 
براي دانش آموزان صرف کنند.  خشونت یعني تهدید و یا سوء استفاده و عاجز کردن تا احتمال غیرقانوني جوي 
مثل حمله و برخوردهاي فیزیکي و... . در تعامل بین دانش آموزان و معلم در مدارس امن احترام متقابل همراه با 
مسئولیت پذیری و امنیت جسمی و روانی وجود داشته و این روابط عمیق و پایدار خشونت را به حداقل می رساند. 

عوامل بسیاري در خشونت تأثیرگذار است که به شرح زیر مي باشند:
1- عوامل اقتصادي. )تنگ دستي، شرایط نامناسب زندگي، عدم کفایت مالي خانواده براي تحصیل ازدحام، 

شلوغي در مدارس(
2- عوامل خانوادگي. )عدم نظارت کافي والدین، تنبیه بدون دلیل والدین، گسستگي روابط خانواده فقدان 

ارزش ها و عدم راهنماي اخالقي و مذهبي در خانواده.
3- عوامل مرتبط با مدرسه. )وجود الگوهاي رفتاري تهاجمي و خشونت در مدارس، ارتباط تهاجمي و مخرب 
در همسن و ساالن، غیرقابل کنترل بودن اندازه کالس، برنامه آموزشي کسل کننده و غیرقابل انعطاف با عالیق 
و نیازمندي هاي دانش آموزان، ضعف در ارتباط معلم و دانش آموز تنبیه دانش آموز، اخراج و طرد دانش آموزان 

از کالس درس، تحقیر دانش آموز وتکرار این امر.
4- عوامل اجتماعي. )عدم کنترل برنامه هاي ضد اجتماعي و خشونت از رسانه هاي عمومي، اعتیاد( عوامل 
مخرب در جامعه، عوامل فردي مثل: قدرت طلبي، برتري طلبي و ضعف در برقراري ارتباط، )جمالي، 1378، ص17(
پیترسون و الرسون و اسکیبا  )2001( سه سطح را براي خشونت و آشفتگي در مدارس ذکر نمودند که به 

شرح زیر مي باشد:
1- خلق یک جو مثبت: ایجاد یک جو مثبت، معاشرت و ادب و احترام اعضاء، دانش آموزان و معلمان را ارتقا 
دهد و به همین دانش آموزان مي آموزند که رفتارهایي مناسب با هنجارهایي مورد پسند اجتماعي داشته باشند 

و خشونت را حذف کنند.
2- توصیف و مداخله: به طور خاص دانش آموزاني را که در خطر هستند و رفتارهاي مسئله دار دارند، توسط 
اعضاي تیم شناسایي، سپس از طریق برنامه هایي نظیر نظارت، مدیریت پرخاشگري دانش آموزاني را که در 

خطر جدي هستند، آموزش مي دهند.
3- پاسخ مؤثر: به طور جدي و عمیق پافشاري بر رفتارهاي مسئله دار، و نیاز دانش آموزاني که رفتارهاي 
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خشن و همراه با آشفتگي و یا رفتارهاي بي نهایت مسئله دار دارند، از طریق افزایش مسائل انضباطي، قانوني و 
با مقررات مشخص و محکم به طراحي رفتارهاي مداخله گر توسط کارکنان مدرسه در مواقع بحران مي پردازند.
در نتیجه اهداف این سه پروژه اجراي بهترین مهارت ها و دانش ها در مدرسه، حوزه مدرسه و برنامه ریزي 
براي رفتارهاي مناسب و توسعه و اصالحات مي باشد و هدف نهایي آن راهنمایي براي مهارت هاي عملي در 

مدرسه براي رسیدن به امنیت و مسائل انضباطي است 

نقش برنامه درسي در کاهش خشونت
دیوید جانسون معتقد است دانش آموزاني که در محیط هاي آموزشي فردگرا و رقابتي به سر مي برند، نمي 
توان انتظار داشت که در حل تضادها موفق باشند؛ زیرا عوامل فردگرایي و رقابت مانع از به وجود آوردن احساس 

همکاري و نوع دوستي مي شود.
ازاین رو محیط هایي که به یادگیري مشارکتي بیشتر بها مي دهند، بهتر مي توانند در محیط اجتماعي مدرسه 
ارزش هاي مثبت را تقویت کنند و به دنبال آن مهارت هاي رفع تضاد را نهادینه نموده و به اصطالح اگر دانش 

آموز محور هستند، مانع از انزواي دانش آموزان و ایجاد احساس از خودبیگانگي مي شود

  برنامه مدیریت خشم 
از ده ه 1990 تمرکز بر مدیریت خشم براي معلمان و مدیران از مهم ترین موارد در مدارس مي باشد، بیش از 
20 سال تحقیق بر رفتارهاي خشونت آمیز در مدارس نشان داد که توافق عمیق بین معلمان، مدیران و مربیان 
وجود دارد و آموزش مدیریت خشم بر توانمندي در حل مسائل اجتماعي، همدردي، کنترل هیجانات در کاهش 

خشونت مي تواند مؤثر باشد.
از دیدگاه روان شناسان خشم یک احساس است، نه یک رفتار و هر فردي به طور طبیعي آن را تجربه کرده 
است و جزیي از واقعیات زندگي ما محسوب مي شود. علي رغم این که دانش آموزان خشم و عصبانیت را تجربه 
مي کنند، باید راه هایي را بشناسند که بتوانند از آن ها در مواقع ضروري استفاده کنند و در روابط اجتماعي با 

مشکالت حاد روبه رو نشوند که به شرح زیر است:
1- ایجاد یک جّو امن: معلمان باید یک جو انعطاف پذیر، روشن، یک پارچه ایجاد نمایند که هر دانش آموز 

بتواند با اجراي مجموعه اي از قوانین منظم هم به خود و هم به دیگران احترام الزم را بگذارد.
2- کسب تکنیک هاي الزم مدیریت خشم توسط معلم: دانش آموزان معلمان خود را به عنوان الگوي موفق 
مي شناسند در نتیجه معلمان به عنوان مدل موفق باید این روش ها و تکنیک ها را بیاموزند تا بتوانند امنیت 

دانش آموزان را ایجاد نمایند.
3- کمک به بچه ها تا مهارت هاي خودتنظیمي را توسعه دهند: این مهارت به دانش آموزان کمک مي کند 
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تا رفتارهاي خود را با دیگر دانش آموزان تنظیم نماید.
4- استفاده از کتاب ها و داستان هایي که به بچه ها در درک آن ها و مدیریت خشم کمک مي کند.

5- ارتباط والدین: مربیان باید با مشارکت والدین به تعلیم و تربیت بپردازند و باید والدین را تشویق نمایند 
که به محض دیدن رفتارهاي مناسب از فرزندانشان در قبال آن رفتار مناسب پاداش مناسب هم ارائه داده و 

یک مدل کامل موفق براي مهارت هاي مناسب براي فرزندانشان باشد. )دپارتمان آموزشی فلوریدا، 2002(.

برنامه مدیریت کالس درس
برنامه هاي آموزشي  ناامني در مدرسه و کالس درس هستند؛ در نتیجه هدف  اولین قربانیان  دانش آموزان 
جهت مدیران و سپس معلمان تقویت مهارت در اداره مشاجرات و حل اختالف و تشخیص قبل از وقوع اتفاق 
بیاموزند تا  آنان  با فرزندانشان داشته باشند و مهارت هاي مختلف را به  باید برخورد مناسب  مي باشد. والدین 
بتوانند درست تصمیم بگیرند و در مهارت هاي ارتباطي، تسلط بر اضطراب و کنترل شخصي تسلط کامل پیدا 

نمایند. در مدیریت کالس درس به این عوامل باید توجه نمود: 
1- نظم استراتژیک در ساختار کالس که محیط یادگیری مؤثر را ایجاد می نماید.

2- تأکید و پافشاري بر نکات مثبت
3- معلم مسئولیت  پذیري را به دانش آموزان آموزش دهد و در مواقع بحران از دانش آموز کمک بخواهد و 

این مداخله ارتباطات را قوی می کند. 
4- توسعه خودکنترلي )کنترل رفتارهاي بد(

5- عدم سکوت در مقابل رفتارهاي بد
6- تشکیل اعضاي خاص براي بررسي رفتارهاي بد و نابهنجار

7- آموزش دانش آموزان در مورد این که چطور مطلب را بهتر فراگیرند.
8- فرصت دادن به دانش آموزان تا قوانین را شناسایي کنند.

برنامه مدیریت رفتار کالس درس موجب کاهش افت تحصیلي، ترک تحصیل، آشفتگي ذهني، انزوا، خشونت 
و ... مي شود )کالنتین1، برنامه منش سازي(

مدارس باید عالوه بر کمک به دانش آموزان در فراگیري مدیریت تضادها منش هاي پسندیده را در دانش آموزان 
خود تعبیه کند.

داین برت2 و شلدن برمن3 متخصصان پرورش شخصیت چنین مي گویند: بخش فراموش شده برنامه پیشگیري 

1. Calentine
2. Diane Berreth 
3. Sheldon Berman 
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از خشونت، پرورش شخصیت از طریق مهارت هاي تهذیب نفس و همدلي است. بدون این مهارت ها مدارس 
در معرض خطر جدي قرار دارند؛ به گونه ای که ممکن است به سازمان هایي تبدیل نشوند که در آن ها به جاي 

تفاهم و همدلي، ترس حاکم است.
تهذیب نفس را مي توان همراه با مواد درسي آموزش داد. رشد اخالقي و اجتماعي در ارتباط با یکدیگر انجام 

مي شود و لذا مدارس نباید فقط بر رشد عقالني تأکید نماید.
در این میان تعیین مقررات انضباطي مناسب نخستین گام به شمار مي آید به طور مثال آموزش دانش آموزان 

در پاکیزه نگه داشتن محیط زیست خود و کمک به سالمندان.
آموزش روابط اجتماعي و عاطفي موجب رشد عاطفي و اجتماعي دانش آموزان می شود که این نوع آموزش با 
مفهوم هوش چندگانه گاردنر سازگار است. دانش آموزان مي آموزند که احساسات و عواطف و ناامیدي خود را به 

شکلي مؤثر جهت دهند. )اسمیت و مک کي1، 2005(.

همکاري با سازمان هاي اجتماعي براي ایجاد مدارس آرام و امن
و  هستند  مدرسه  خدمت  در  واقع  در  که  دارند  وجود  فراواني  اجتماعي  سازمان هاي  مدرسه  هر  اطراف  در 
آن  در  مدرسه  که  محیطي  فضاي  مدرسه،  یک  تأسیس  با  دیگر  عبارت  به  است.  واسطه  نیز  مدرسه  وجود 
قرار دارد، تحت تأثیر روابط مدرسه با محیط پیرامونش تغییر مي کند. حال هر اندازه روابط سازمان اجتماعي 
مدرسه با سازمان هاي اجتماعي موجود در آن فضا بیشتر و قوي تر باشد، فضاي درون مدرسه یعني فضایي که 
دانش آموزان در آن تنفس مي کنند، از فضاي بیرون از مدرسه بیشتر تأثیر مي پذیرد که این خود عامل مهمي 

براي پیشگیري از خشونت است. 
کنش و واکنش بین سازمان ها مانع از انزواي سازمان اجتماعي مدرسه می شود. همکاري بین اولیاي مدرسه، 
والدین، دانش آموزان و همکاري سازمان ها و مؤسسات علمي فرهنگي براي ایجاد محیطي آرام و مناسب امري 

ضروري و اجتناب  ناپذیر است.
آموزش و پرورش جهاني تأکید دارد که سازمان اجتماعي مدرسه به عنوان یکي از سازمان هاي اجتماعي 

موجود در جامعه و وابسته به آن سازمان ها تلقي مي شود.

برنامه هاي حمایتي )اجتماعي، عاطفي(
حمایت از دانش آموزان در انتقال تجربیاتشان به زندگي بزرگسالي و کسب مهارت هایي که اجتماعي شدن و 
تعادالت همه جانبه و امنیت روحي و رواني، آرامش خاطر را به دنبال داشته باشد، ضروري است؛  بدین منظور 

1. Smit and MCKee
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اجراي برنامه هاي حمایتي به شرح زیر مي باشد: )انجمن سالمت ذهن1، 2006(. 
برنامه آموزش مهارت هاي زندگي: سازمان جهاني بهداشت مهارت هاي زندگي را بدین صورت تعریف نموده 
که توانایي رفتار سازگارانه و مثبت آن گونه که ما را قادر به مقابله مؤثر با الزامات و مقتضیات زندگي روزمره 
مي نماید. حال دانش آموزان براي رسیدن به سالمت جسمي و روحي و رواني نیازمند آموزش هایي مي باشد تا 
بتوانند با موقعیت هاي پرتنش روبه رو شوند و توانایي تجزیه و تحلیل را پیدا کنند؛  لذا آموزش مهارت هاي 
زندگي یک ضرورت است. مفهوم مهارت هاي زندگي یعني ایجاد روابطي که بین افراد برقرار مي شود و فرد را در 
انجام مسئولیت هاي اجتماعي، تصمیم  گیري صحیح، حل تعارضات و کشمکش ها کمک مي نماید )همان منبع(.

فرآیند  جریان  در  توانایي ها  و  مهارت ها  سایر  مثل  اجتماعي  مهارت هاي  اجتماعي:  مهارت هاي  آموزش 
»اجتماعي شدن« ایجاد مي شوند. اجتماعي شدن جریاني است که در آن هنجارها، مهارت ها، انگیزه ها و رفتارها 
شکل مي گیرد تا آن فرد بتواند نقش هاي کنوني و آتي خود را در جامعه به نحو مطلوب و سازنده اي فراگیرد. 
اجتماعي شدن از سنین کودکي و از طریق امر و نهي والدین، سرمشق گیري از رفتارها و عملکرد آنان شکل 
مي گیرد ؛ بنابراین کودکان بسیاري از مهارت ها و توانمند ي هاي اجتماعي را در نحوه ارتباط با مردم و انسان 

هاي دیگر از خانواده  مي آموزند.
با پیچیده تر شدن جامعه، اشتغال والدین، محدود شدن وقت، عدم اطالع درست بعضي از والدین تعدادي از 
کودکان با ضعف در مهارت هاي اجتماعي روبه رو هستند. این دانش آموزان که مهارت هاي اجتماعي ضعیف 
دارند، مورد توجه معلم، مربي خود نمي باشند و قادر نیستند دوستي هاي سالم داشته باشند و یا تعهد الزم به 
مسائل ندارند، گوشه گیر و منزوي هستند، رفتارهاي اجتماعي ابشان مورد قبول همساالنشان نیست و از سوي 
همساالن خود طرد مي شوند و این بي عالقگي موجب افت تحصیلي ترک تحصیل، برخورد با مسئوالن مدرسه، 

و یا جذب افراد ناباب جامعه، اعتیاد، خشونت، شوند.
این  دانش آموزان  به  مدرسه  کارکنان  و  معلمان  است  فوق ضروري  از مشکالت  پیشگیري  بنابراین جهت 

مهارت ها را بیاموزیم:
از لحن صدا، سوال کردن،  استفاده درست  نگاه کردن،  با دیگران. )گوش دادن،  ارتباط  1- مهارت اصلي 

رعایت نوبت در صدا کردن(.
2- مهارت هاي سازگاري با دیگران. )به کار بردن واژه هاي مؤدبانه، همکاري کردن، کمک به دیگران در 

انجام کارهاي مفید، پیروي از اصول و قوانین(
3- مهارت هاي دوست یابي. )اظهار محبت، ایجاد دوستي، لبخند زدن(

1. National Mental Health Association
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4- مهارت هاي برخورد با نامالیمات. )وقتي پاسخ منفي مي شنوند، وقتي که از عهده کار بر نمي آیند(.
در نتیجه با آموزش مهارت هاي اجتماعي دانش آموزان به:

- افزایش عزت نفس
- افزایش خودآگاهي

- افزایش همدلي
- افزایش سازگاري اجتماعي با همساالن، خانواده، مدرسه

- بهبود عملکرد تحصیلي
- پیشگیري از مشکالت بهداشت رواني

- پیشگیري از اعتیاد
- پیشگیري از خشونت

- پیشگیري از بزهکاري 
خواهند رسید.

آموزش مهارت هاي فردي )عاطفي(
دانسون1 در سال 1997 اشاره به این مطلب نمود که مربیان و دانش آموزان در دوره ابتدایي به کمک و حمایت 
در کالس و مدرسه نیازمندند. کارل راجرز2 )1961( بیان کرد که دانش آموزان در منزل و در مدرسه و حتي در 
اجتماع نیازمند مراقبت، حمایت عاطفي به طور واقعي هستند و نیز اشاره کرد که کودک با رشد عاطفي رشد 

اجتماعي او نیز توسعه پیدا مي کند و ما باید آن رشد را در مسیر درست هدایت کنیم. 
مزلو نیز در سال 1954 اشاره کرد وقتي انسان از مسائل فیزیکي و نیازهاي رواني )امنیت، وابستگي، عالقه و 

محبت، عزت نفس( تأمین شد، به خودشکوفایي خواهد رسید.
سالمت و امنیت مدرسه وابسته به سالمت عاطفي و احساس دانش آموزان دارد. براي توسعه در سالمت و 

تقویت مسائل عاطفي دانش آموزان راهکارهایي پیشنهاد شده است که شامل موارد زیر می باشد. 
1- تقویت اعتماد به نفس

2- تقویت انگیزه
3- تقویت حس همدردي )کمک به سالمندان و ...(

4- توسعه ارزش هاي فردي و شخصي
5- احترام به حقوق دانش آموزان

1. Danson 
2. Carl Rogers 
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6- کشف پتانسیل هاي فردي 
برنامه فیزیکي

یکي از مهم ترین برنامه هاي امن در مدارس ارائه خدمات فیزیکي در درون و برون مدرسه است. در مدارس 
آالباها دوربین هاي مخفي مراقبتي از سال 1986 به کار گرفته شده است. در سال 1996 در ایالت مینه سوتا 8 

دستگاه دوربین در دبیرستان ویلمر نصب شده است. )کالتاگیرون، اندرهولت1، 2003(. 
اقدامات مهم براي برنامه محیط فیزیکي به شرح زیر است:

امنیت دروني مدرسه
لباس متحد الشکل یا اونیفورم هماهنگ که در دانش آموزان احساس تعلق، احترام، کاهش تبعیض و حسادت، 

آرامش روحي و تمرکز را به دنبال دارد. 
وجود امکانات الزم آزمایشگاهي مناسب تا دانش آموزان مجبور نشوند به خارج از مدرسه روند.

محدود بودن تعداد دانش آموزان در هر کالس.
کوچک بودن اندازه کالس )در فضاي آموزشي محدودتر امکان برقراري ارتباط صمیمانه بیشتر خواهد بود و 

کنترل و نظارت بیشتر صورت مي گیرد.
روشنایي کافي در راهروها و سرویس هاي بهداشتي.

تفکیک حیاط و فضاي باز مدرسه براي دانش آموزان سنین مختلف.
بازرسي و تفتیش بدني دانش آموزان بدون اطالع قبلي.

حضور دانش آموزان به نوبت در راهروها و حیاط مدرسه براي محافظت از همکالسي هایشان.
محدود کردن درهاي ورودي مدرسه.

وجود جاي امن براي نگه داري وسایل شخصي دانش آموزان.
کمک گرفتن از والدین در نظارت بر فعالیت هاي دانش آموزان در ساعات تفریح و ورزش به طور دوره اي.

حضور کارکنان مدرسه در طول ساعات تفریح.
مجهز بودن مدرسه به سیستم ایمني در مواقع آتش سوزي. 

امنیت بیروني مدرسه
وجود پلیس و نیروي انتظامي پیرامون مدرسه براي تضمین امنیت بیشتر.

استفاده از سرویس ویژه جهت رفت و آمد دانش آموزان.
استفاده از اونیفورم هماهنگ امنیت الزم را براي دانش آموزان به همراه دارد.

همکاري اولیاء در زمان خروج بچه ها از مدرسه.

1. Caltagirene and anderholt
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ایجاد خانه هاي امن در طول مسیر مدرسه )اگر سرویس رفت و آمد ندارند(
داشتن کارت هوشمند تا اگر دانش آموز با مشکلي مواجه شد، سریعًا شناسایي شود و مورد حمایت قرار گیرد 

)همان منبع(.
استراتژی های ایجاد مدارس امن از دیدگاه )کالتاجیرون و آندرهولت1، 2003(

با توجه به عناصر کلیدي و اساسي براي طراحي مدارس امن شش استراتژي اصلي و اساسي براي ارتقاي 
امنیت و سالمت در مدرسه مي رسیم که به شرح زیر است:

مدارس را امن کنید.
امنیت جامع مدارس و طراحي پاسخ بحراني را توسعه دهید.

جّو و محیط جامع و مثبت در مدرسه ایجاد کنید.
والدین را در ساخت و امن تر کردن مدارس درگیر نمایید.

از جوانان با رفتارهاي ضد اجتماعي و در خطر حمایت کنید.
فرهنگ هاي مشترک و مشکالت برجسته را به همگان نشان داده و تبین نمایید )کالتاجیرون و آندرهولت، 

.)2003
استراتژی های طراحی مدارس امن از دیدگاه )استیفنز2، 1995(

استراتژي هاي طراحي مدارس امن، محیط یادگیري امن را براي بچه ها ایجاد مي نماید که به شرح زیر است:
خلق استراتژي هاي پیشگیري و مداخله در حوزه مدرسه و خود مدرسه

توسعه فوري برنامه ریزي پاسخ مثبت
توسعه سیاست هاي مدرسه و درک توجهات قانوني

خلق جّو مثبت و فرهنگي در مدرسه
اجراي مداوم توسعه کارکنان

اطمینان از تسهیالت کمي و تکنولوژي
مشارکت دادن اعضاء و دانش آموزان در مسائل اجرایي قانون

ارتباط با مؤسسات مرتبط با حمایت و خدمات اجتماعي
آموزش خانواده و درگیر کردن انجمن ها و والدین

استفاده از منابع سودمند و مورد نیاز )پوالک و ساندرمن2000،3(
کد انضباطي، رفتاري

1. Caltagirone and Anderholt
2. Stephens
3. Pollack and Sunderman
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رهبري دانش آموزان
پیشگیري بحران از طریق طراحي محیط

فعالیت هاي فوق برنامه
خدمات سالمتي
خدمات اجتماعي

تماس دائمي اعضای مدرسه با دانش آموزان 
آشنایي با فرهنگ و آگاهي اجتماعي دانش آموزان از مدارس امن )استیفنز، 1995(

چارچوب استراتژی های انضباطی در مواقع بحران از دیدگاه )اسپراک و واکر1، 2000(
چارچوب جامع و عملکرد آن در مدارس بر رفتار دانش آموزان و به ارتباطات مداخله اي در مواقع بحران نیازمند 

است. استراتژی های انضباطی زیر در حوزة مدرسه در سه مرحله مدنظر قرار می گیرد:
1. دانش آموزان در خطر با درصد باال: این دانش آموزان به آموزش والدین، اعضای اجتماع و همچنین به 

مشارکت آنان، طراحی مدیریت رفتار فردی، مهارت های اجتماعی و تمرکز بر حمایت تحصیلی نیازمندند.
2. دانش آموزان در معرض خطر: این دانش آموزان به الگوهای موفق و خردمند در مدرسه، اجرای برنامه های 

خودمدیریتی و افزایش حمایت در طول دورة تحصیل نیازمندند.
به  را تشکیل می دهند،  دانش آموزان  از  تا 85 درصد  دانش آموزان که 75  این  دانش آموزان کل جهان:   .3
آموزش مهارت های اجتماعی، مدیریت کالس مؤثر، اجرای قوانین، نظارت همه جانبه، سیاست  های اصالح کننده 

نیازمندند.
گیلیرت2 )2004(، رساله دکتري خود را با عنوان تحلیل استفاده از استراتژي هاي بحران در پاسخ به خشونت 
مشخص کرد که استراتژي هاي طراحي بحران در مدارس ایندیانا که شامل اندازه کالس، محدودیت درهاي 
ورودي، آموزش هاي الزم به دانش آموزان، تجربیات مدیران بوده در 200 مدرسه مورد ارزیابي قرار داده که 
یافته تحقیق نشان داده که استفاده از این استراتژي ها خشونت را کاهش داده و امنیت دانش آموزان را تضمین 

مي کند.
مارتینگلس3 )2002(، در رسالة دکتري خود با عنوان »نقش امنیت منطقه بر برنامه مدیران مدارس« نشان داد 
که حمایت و حفظ امنیت در موفقیت تحصیلي دانش آموزان در معرض خطر ضروري است و این تحقیق تعادل 
بین موفقیت و نیازهاي دانش آموزان و اعضاي اجتماع را الزم دانسته و مدیران باید با آموزش هاي الزم تعادل، 

1. Spraque & Waker
2. Gillirt
3. Martingles 



103بررسد کبهاا و موظنه های مديريت بحرکن به منقور کرکاه رکهاار 

آرامش، امنیت، مهارت هاي زندگي، مهارت هاي اجتماعي را به دانش آموزان انتقال دهند در پایان یافته هاي 
این تحقیق نشان داد که رهبران مناطق باید تمرکزشان بر منابع انساني بوده و ارتباط معناداري بین مقررات 
وضع شده از رهبران ایاالت مربوطه )ایندیانا( و محیط آموزشي امن برقرار نمایند ؛ چرا که رهبران منطقه حس 
مسئولیت پذیري اجتماعي قوي دارند و به طور سنتي عمل نموده که این مسئله تأثیر عمیقي بر محیط آموزشي 

امن خواهد گذاشت.
وان کالستر1 )2002(، در رسالة دکتري خود با عنوان »امنیت مدارس« نشان مي دهد که درک دانش آموزان 
و معلمان با امنیت مدارس مرتبط بوده است، یافته هاي این تحقیق نشان مي دهد که کنترل ضعیف، درگیري 
فیزیکي، بي نظمي و آشفتگي ناشي از عدم آموزش در کسب مهارت هاي اجتماعي است که با آموزش هاي الزم 

همراه با اجراي برنامه هاي حل بحران تهدید و خشونت را کاهش داد.
کرافورد2 )2002(، در تحقیق با عنوان »خلق فضایي براي یادگیري در محیط امن و نقش مدیران مؤثر در 
ایجاد امنیت مدرسه« به ارزیابي روش هایي پرداخت که از طریق آن مدیران پنج مدرسه متوسطه آن روش ها را 
از طریق آگاهي، اجرا، تقویت توسعه دادند این روش ها شامل ارتباط مدیر با معلم، حمایت از معلمان، صداقت 
)دانش آموز در برخورد با معلمان( بازخورد مثبت و مستمر و مداوم به دانش آموزان مي باشد. اطالعات از طریق 
باید توانمندي، سیاست هاي آشکار استراتژي هاي اساسي و  مصاحبه جمع آوري شد و اشاره نمود که مدیران 
اصلي خود را به کار ببندند که جز با آگاهي، کسب دانش و اجراي مستمر و تقویت و توسعه آن به دست نخواهد 
آمد. به گفته این محقق مدیر مؤثر یک مدرسه مؤثر و مفید را ایجاد خواهد نمود و مدرسه بهنجار و مفید یک 

جامعه سالم را ایجاد مي نماید.
تأثیر  و  خطر  معرض  در  دانش آموزان  براي  »آموزش  عنوان  با  خود  رسالة دکتري  در   ،)2002( نارینهان3 
آسیب پذیر  دانش آموزان  به  اگر  که  کرد  امیلي نویز« مشخص  دانش آموزان  بر  مدرسه  در  آموزشي  برنامه هاي 
آموزش هاي الزم ارائه داده شود، نگاه خوشبینانه نسبت به آینده خود پیدا نموده و به اعتماد به نفس باال خواهند 
رسید. یافته هاي تحقیق نشان داد که برنامه هاي متنوع آموزشي در مدرسه این عوامل را موجب مي شود: الف( 
موفقیت تحصیلي باال، ب( رفتارها و نگرش هاي مثبت، ج( توقع و انتظارات باال، چ( شادتر شدن دانش آموزان، 
د( کاهش خشونت و رفتارهاي پرخطر و ح( شانس برابر، تساوي حقوق فردي بین دانش آموزان- ارتباط بین 

معلم و دانش آموزان.
توسعه  براي  آموزشي  هاي  فرصت  امن  »مدارس  عنوان  با  خود  رسالة دکتري  در   ،)2002( لیزلي4 

1. Van Klooster
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کارکنان« مشخص نمود که هدف از این مطالعه جمع آوري اطالعات براي تعیین و تفسیر درک معلمان، مدیران 
و دیگر کارکنان مدرسه است که در ارتقاي مدارس امن و پیشگیري از خشونت تأثیرگذار مي باشد. این تحقیق 

توصیفي است و یافته هاي تحقیق بدین شرح مي باشد.
- کارکنان به طور حرفه اي به مدیران و معلمان باید کمک کنند.

- آموزش ها به طور مداوم و مستمر براي پیشگیري از حوادث به کارکنان داده شود.
- ارتباط مدرسه با خانه و اعضاي اجتماع تقویت بشود.

- ارتباط والدین با اعضاي مدرسه به صورت حمایتي و مشارکتي صورت گیرد.
- در مدارس بزرگ سیستم حمایتي و آموزشي نظارتي به طور مداوم انجام شود.

ولز1 )2002(، در تحقیقي با عنوان »خلق محیط امن« مشخص کرد اگر یک معلم و یا یکي از کارکنان مدرسه 
احساس کند که ارزشمند نیست، آرامش و امنیت خود را از دست خواهد داد و عالقه اي به ابراز احساسات و 
ارزشهاي مورد قبول خود و یا نظریاتش نخواهد داشت.  از دیدگاه این تحقیق معلم باید به درک دانش آموزان 
کمک نموده و محیط را براي دانش آموز تسهیل نماید. او باید این واقعیت را بپذیرد که هر دانش آموز ثروت 
بزرگي که همان دانش و تجربیاتش مي باشد، به کالس درس مي آورد نقش مربیان آموزشي تقویت آن دانش 

و تجربیات مي باشد. یافته هاي تحقیق بدین شرح است:
- تقویت مسائل عاطفي

- مراقبت و نظارت کافي بر دانش آموزان
- یادگیري جامع )هم مهارت هاي علمي و هم نظري( به دانش آموزان

- توجه به تفاوت هاي فردي دانش آموزان )هر دانش آموز داراي ارزش واحدي است.(
- تقویت ضوابط انضباطي

- تقویت محیط حمایتي مثبت براي دانش آموزان
- دوک2 )2002(، با پژوهشي با عنوان »خلق مدارس امن« اشاره مي کند. براي این که دانش آموزان احساس 

امنیت نمایند، باید مدارس امن این مسائل را مدنظر قرار دهند.

- پیامد عدم رعایت قوانین مدرسه براي همه مشخص شود.
- قوانین انضباطي شفاف و روشن باشد.

- والدین و اعضاي اجتماع در تمام فعالیت هاي امن مدرسه مشارکت داشته باشند.
- محیط فیزیکي مدرسه براي ارتقاي امنیت و موفقیت درسي دانش آموزان طراحي شود.

1. Wells 
2. Duck 
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- دانش آموزان را در فعالیت هاي امن مدرسه مشارکت دهیم تا احساس ارزشمندي نمایند.
جانستون1 )2002(، در پژوهشي تحت عنوان »مدارس امن و سالمت دانش آموزان« پنج عامل مهم را براي 

سالمت دانش آموزان در نظر گرفت که بدین شرح است:
- محیط مدارس امن که به طراحي محیط )نصب دوربین(، همکاري پلیس، پیشگیري از الکل، مواد مخدر، 
از ویژگي ها و معضالت مواد مخدر  گنجاندن مطالب مهم در برنامه ریزي درسي دانش آموزان، برنامه آگاهي 

توجه شده است.
- برنامه هاي پیشگیري از سالمت ذهن و خدمات مداخله اي منجر به حل تعارض و اختالفات و درگیري ها 
مي شود و معلمان نقش کلیدي در اجراي این مهارت ها دارند. معلمان مي توانند خصوصًا در دوران ابتدایي معناي 

صلح، صلح و تعارض و بصیرت هاي الزم را در این راستا به دانش آموزان ارائه دهند.
- برنامه هاي توسعه احساس و روان شناسي اجتماعي به نقش گروه مشاوره و روان شناسان و پیشگیري از 

افسردگي و انزوا که منجر به خودکشي دانش آموزان مي شودف اشاره مي کند.
- برنامه میانجي گري فرآیندي که به دانش آموزان در حل تعارض کمک مي کند، از دیدگاه این تحقیق بزرگ 
ترین هنر این است که به دانش آموزان کمک کنیم تا با تفکر درست عمل درستي را انجام دهند و به شناخت، 

درک و مهارت هاي ارتباطي مؤثر برسند.
- ریلي2 )2001(، در تحقیقي تحت عنوان »ابعاد کیفي مدارس امن« به عوامل مختلفي اشاره کرد که به 

ساخت مدرسه امن کمک می نماید و  بدین شرح است:
- خدمات حمایتي که شامل مشارکت خانواده ها، پیشگیري، مداخله، حمایت اورژانسي و بحراني

- همکاري اعضاي اجتماع )رهبران آموزشي، دولت، مدیریت منابع انساني، والدین و ...(
دانش آموزان، همکاري  به  اعضاي مدرسه  مناسب  پاسخ دهي  و  پذیري  )مسئولیت   به سیستم  پاسخ دهي   -

اعضاي اجتماع و والدین(
- فعالیت مستمر کارکنان به طور حرفه اي تا دانش آموزان به موفقیت تحصیلی برسند.

- ایجاد فرهنگ اصالحات در مدرسه )نظارت، ارزشیابي، اصالحات مجدد فرآیند طراحي مدارس امن(.
سیبروک3 )2001(، با تحقیقي با عنوان »عوامل مهم براي توسعه طراحي مدارس امن« مشخص نمود که 
امنیت فضاي علمي مدارس دولتي موجب نگراني شدید مدیران مدارس شده است که ناشي از افزایش حوادث 
ناگوار در فضاي علمي مدارس است هدف این بررسي شناسایي و گزارش عوامل برنامه هاي مهم مدارس امن، 
معتبر ساختن عوامل برجسته و مهم در ادبیات تحقیق، تشخیص صالحیت ها و عوامل مهم توسط کارکنان و 
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مدیران مدرسه، ارائه پیشنهادها براي تغییر و یا ارتقاي برنامه هاي موجود مدارس امن مي باشند 
آسچوف1 )2001(، در رسالة دکتري خود با عنوان »تحلیل محیط مدارس امن در دبیرستان هاي اورانجي 
کانتي« مشخص کرد که براي تجزیه و تحلیل مدارس امن باید به قوانین انضباطي، تهدید با نمره صفر به حقوق 
فردي دانش آموزان توجه نمود. براي رسیدن به سطح آرامش نسبي و توجه به دانش آموزان آسیب پذیر تحلیل 

محیط مدرسه نقش بسیار مهمي را ایفا مي کند.
کریستنسن2 )2001(، در رسالة دکتري خود با عنوان »ویژگي هاي طراحي مدیریت بحران در مدارس ابتدایي 
در ایالت نبراسکا« مشخص کرد که طراحي مدیریت بحران و بررسي مؤلفه هاي آن در این مدارس به کاهش 
خشونت، جرم کمک مي نماید. یافته هاي تحقیق نشان داد که درصد زیادي از پاسخ دهندگان درگیري خانواده ها، 
اعضاي اجتماع و مشارکت دانش آموزان، تهدید با احترام، بیان آزادانه احساسات دانش آموزان، آموزش کارکنان 

مي تواند در پیشگیري، مداخله، پاسخ فوري کمک کند و یک طرح مدیریتي کامل براي بحران ایجاد نماید.
لین3 )2000(، در رسالة دکتري خود با عنوان »تأثیر آموزش مدیریت پرخاشگري بر کنترل خشم دانش آموزان 
مشخص نمود که آموزش دانش آموزان در مدرسه براي کنترل خشم و واکنش هاي هیجاني ضرورت دارد و 
هدف از این پژوهش، مطالعه تأثیر آموزش دانش آموزان در کسب مهارت هاي مدیریت خشم و مهارت هاي حل 

تعارض بوده است و یافته هاي تحقیق نشان می دهد:
- با برنامه مناسب خشونت و عصبانیت در دانش آموزان کاهش می یابد.

- در آغاز سال تحصیلي براي هر کالس و هر مدرسه با مشارکت کارکنان، مدیر، معلم برنامه ریزي مناسب 
داشته باشیم.

- اعضاي ستادي به حمایت از دانش آموزان بپردازند.
- در برنامه امن کالسي دانش آموزان را مشارکت دهیم.

- اندازه کالس ها و درهاي ورودي را محدود کنیم.
براون4 )2000(، در رسالة دکتري خود با عنوان درک از سالمت مدارس راهنمایي براي مدیران آموزش در ارائه 
خدمات سالمت اشاره نمود که هدف از این تحقیق ارتقاي سطح سالمت هم براي دانش آموزان و هم کارکنان 
مي باشد و براي محیط امن نیاز به بررسي مشکالت و چالش هایي که پرستارها در مدرسه با آن مواجه هستند، 
داریم و یافته هاي این تحقیق نشان داد که مراقبت و پرستاري و ارائه خدمات سالمت و استراتژي تقویت برنامه 
در ارتقاي سالمت دانش آموزان پیشگیري از بیماري ها، آرامش و سالمت جسمي و روحي و رواني را به دنبال 

1. Aschoof 
2. Kristensen 
3. Lynn
4. Brown 
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خواهد داشت.
که  رسید  نتیجه  این  به  پیشگیري«  برنامه هاي  ماهیت  بر  »مطالعه  عنوان  با  تحقیقي  در   ،)2000( توبلر1 
زندگي  ماهیت  در  تغییر  زندگي،  هاي  مهارت  بر  که  مي کند  ایجاد  را  تعاملي  رویکرد  پیشگیري  برنامه هاي 

دانش آموزان، بصیرت جامع و دیدگاه مقدمه

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش مشتمل برکلیه مدیران متوسطه شهر تهران است که تعداد آن ها 1500 نفر می باشد.

نمونه و روش نمونه گیري
بر اساس روش نمونه گیري مورد اشاره در جدول مورگان با انتخاب حداقل 170 نفر مي توان نتایج را به 

کل جامعه بسط داد .
ابزار اندازه  گیری،روایی و پایایی ابزار اندازه  گیری

ابزار جمع آوری اطالعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده است و از مقیاس 5 درجه ای لیکرت 
استفاده شده است.

مقوله های تشکیل دهنده پدیده مورد اندازه گیری، یعنی پرسش نامه ای با 48 سؤال و مولفه اصلی بحران  در 
خصوص تعیین عوامل بحران زا در مدارس متوسطه است.

پرسش نامه حاصل در یک نمونه تصادفی سی نفره از پاسخ دهنده ها به اجرا در آمد.
1- عوامل درون مدرسه ای  :

بعد فیزیکی ) سئواالت  15-11-8-7-6-5-4-3-2-1(
بعد پیشگیری) 48-46-43-42-41-33-27-29-22-25-24-10-9(

بعد مداخله )37-36-35-34-31-28-26-30-47(
بعد خدمات و آموز ش سال مت )20-19-18-17-16--21(

2-عوامل برون مدر سه ای: )45-44-40-39-38-32-23-14-12-13(

روایی یا اعتبار 
در مورد اعتبار وسیله اندازه گیري شایان ذکر است که به منظور برآورد آن از نظرات استادان صاحب فن 

استفاده شده است. به عبارتي نوع اعتبار مطرح شده در این تحقیق اعتبار صوري است. 

1. Tubler 



فصلنامه علمي- پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي سال چهارم، شماره چهارم، تابستان 1392 108

پایایي
پایایی  انتخاب و به منظور محاسبه  از اعضای جامعه آماری  پایایی نمونه  30 نفری  برای به دست آوردن 
پرسش نامه آلفای کرونباخ آن محاسبه شد. آلفای کرونباخ پرسش نامه 0,78 به دست آمد که نشان دهنده 

پایایی و قابلیت اعتماد مناسب پرسش نامه است.  

روش تحلیل داده ها 
معیارهای  مرکزی،  معیارهای  فراوانی،  توزیع  جداول  از  توصیفی  آمار  بخش  در  داده ها  توصیف  منظور  به 
پراکندگی و نمودارهای دایره ای و هیستوگرام استفاده شده است. در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف 
– اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن پاسخ ها، آزمون t تک نمونه ای برای بررسی وضعیت مولفه های بحران، 
آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفه های بحران و روش رگرسیون چندگانه گام به گام به منظور بررسی میزان 

تأثیر مولفه های درون مدرسه ای بر مولفه برون مدرسه ای استفاده شد. 

روش تجزیه وتحلیل داده ها  
سؤال اول پژوهش: مولفه های اصلی بحران در مدارس متوسطه شهر تهران چگونه  است؟

الف( بعد فیزیکی 
جدول�4-8:�آزمون��tتک�نمونه�ای�

m=3نتیجه
t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف 5,1341690,000

معنی داری دارد

با توجه به مقدار آماره t، 5,134 با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 0,000 و مقایسه این سطح معنی داری 
با 0,05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر میانگین پاسخ های بعد فیزیکی  مساوی با حد متوسط رد شده 

.)Sig>0,05( .است
جدول�4-9:�آماره�های�خالصه�بعد�فیزیکی�

انحراف استاندارد میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد
1703,300,760,059

با توجه به جدول باال میانگین نمره بعد فیزیکی )3,30( بیش از 3 است. 
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ب( بعد پیشگیری 
جدول 4-10: آزمون t تک نمونه ای 

m=3نتیجه
t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری ندارد1,2551690,211-

این سطح  مقایسه  و   0,211 معنی داری  و سطح  آزادی  درجه   169 با   -1,255  ،t آماره  مقدار  به  توجه  با 
معنی داری با 0,05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر میانگین پاسخ های بعد پیشگیری  مساوی با حد متوسط 

.)Sig<0,05( .رد نشده است
جدول�4-11:�آماره�های�خالصه�بعد�پیشگیری�

انحراف استاندارد میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد
1702,960,370,028

با توجه به جدول باال میانگین نمره بعد پیشگیری )2,96( تقریبا مساوی با 3 است. 

پ( بعد مداخله 
جدول�4-12:�آزمون��tتک�نمونه�ای�

m=3نتیجه
t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد4,091690,000-

با توجه به مقدار آماره t، 4,09- با 169 درجه آزادی و سطح معنی داری 0,000 و مقایسه این سطح معنی داری 
با 0,05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر میانگین پاسخ های بعد مداخله مساوی با حد متوسط رد شده است. 

.)Sig>0,05(
جدول�4-13:�آماره�های�خالصه�بعد�مداخله�

انحراف استاندارد میانگینانحراف استانداردمیانگینتعداد
1702,900,300,023

با توجه به جدول باال میانگین نمره بعد مداخله )2,90( کمتر از 3 است. 
از آنجا که توزیع داده های بعد مداخله نرمال نبود، از روش ناپارامتری نیز بررسی شد که نتایج آن در ادامه 

آمده است. 
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جدول�4-14:�آزمون�ناپارامتری��Wویلکاکسون�بعد�مداخله
نتیجهسطح معنی داریآماره W آزمون ویلکاکسونمیانهتعدادمولفه های بحران

میانه کوچک تر مساوی 3 است1702,893468,50,000بعد مداخله

با توجه به مقدار آماره W ویلکاکسون و سطح معنی داری به دست آمده مشاهده می شود میانه پاسخ های به 
دست آمده برای بعد مداخله کمتر از 3 بوده و این بعد در حد مطلوبی قرار ندارند. بنا بر این فرض صفر مبنی بر 

.)Sig>0,05( .بزرگ تر یا مساوی 3 بودن پاسخ های داده شده رد می شود

ت( بعد خدمات و آموزش سالمت
جدول 4-15: آزمون t تک نمونه ای 

m=3نتیجه
t سطح معنی داریدرجه آزادیآماره آزمون

اختالف معنی داری دارد2,1761690,000-

این سطح  مقایسه  و   0,000 معنی داری  و سطح  آزادی  درجه   169 با   -2,176  ،t آماره  مقدار  به  توجه  با 
آموزش سالمت  بعد خدمات و  پاسخ های  میانگین  بر  با 0,05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی  معنی داری 

.)Sig>0,05( .مساوی با حد متوسط رد شده است

جدول�4-16:�آماره�های�خالصه�بعد�خدمات�و�آموزش�سالمت
تعداد میانگین انحراف استاندارد انحراف 

استاندارد میانگین
170 2,84 0,95 0,073

با توجه به جدول باال میانگین نمره بعد خدمات و آموزش سالمت )2,84( کمتر از 3 است. 

ث( مولفه برون مدرسه ای 
جدول�4-17:�آزمون��tتک�نمونه�ای�

m=3 نتیجه
t آماره آزمون درجه آزادی سطح معنی داری

-7,535 169 0,000 اختالف

معنی داری دارد

این سطح  مقایسه  و   0,000 معنی داری  و سطح  آزادی  درجه   169 با   -7,535  ،t آماره  مقدار  به  توجه  با 
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معنی داری با 0,05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر میانگین پاسخ های مولفه برون مدرسه ای مساوی با 
.)Sig>0,05( .حد متوسط رد شده است

جدول�4-18:�آماره�های�خالصه�بعد�خدمات�و�آموزش�سالمت
انحراف انحراف استانداردمیانگینتعداد

استاندارد میانگین
1702,810,330,025

با توجه به جدول باال میانگین نمره بعد خدمات و آموزش سالمت )2,81( کمتر از 3 است. 
سؤال دوم پژوهش: میزان تأثیر ابعاد مولفه درون مدرسه ای بر مولفه برون مدرسه ای چقدر است؟

در راستای تحلیل های استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش، از مدل آماری رگرسیون گام به گام برای 
میزان تأثیر ابعاد مولفه درون مدرسه ای بر مولفه برون مدرسه ای استفاده شد تا از این طریق بتوان به تأثیر هر 

یک از ابعاد مؤلفه درون مدرسه ای بر مولفه برون مدرسه ای دست یافت. 
برای بررسی میزان تأثیر ابعاد مولفه درون مدرسه ای بر مولفه برون مدرسه ای از روش رگرسیون خطی ساده 

گام به گام استفاده شد. 
جدول�4-19:�آماره�های�خالصه�مدل�رگرسیونی

ضریب مدل

همبستگی

ضریب تعیین 

)2R(

ضریب تعیین تصحیح 

شده

انحراف استاندارد ضریب تعیین تصحیح 

شده 
10,3860,1490,1330,31

با توجه به مقدار ضریب تعیین به دست آمده 2R = 0,149 مشاهده می شود متغیرهای ابعاد درون مدرسه ای 
تنها 14,9% از تغییرات مولفه برون مدرسه ای را تبیین می کنند. 

جدول�4-20:�تحلیل�واریانس�رگرسیونی
مجموع مدل

مربعات

میانگین درجه آزادی

مجموع مربعات

سطح معنی داریآماره فیشر

2,76630,9229,6590,000منبع تغییرات رگرسیونی
15,8431660,095منبع تغییرات خطا )باقی مانده ها(

18,608169جمع کل

با توجه به مقدار آماره F جدول تحلیل واریانس F = 9,659 با درجه آزادی )166 و 3( با سطح معنی داری 
بودن  بی تأثیر  بر  مبنی  صفر  فرض  می شود  مشاهده   a  =  0,05 با  معنی داری  سطح  این  مقایسه  و   0,000

متغیرهای ابعاد مولفه درون مدرسه ای روی مولفه برون مدرسه ای رد می شود. 
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جدول�4-21ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ:�ضرایب�رگرسیون
ضرایب مدل

استاندارد نشده رگرسیونی

سطح آماره آزمون tضرایب استاندارد شده

معنی داری
بتابرآورد انحراف استانداردبرآورد پارامترهای مدل

2,4930,3297,5850,000عرض از مبدأ )مقدار ثابت(
0,3830,0850,4284,5110,000بعد پیشگیری
2,5920,010-0,243-0,1050,041-بعد فیزیکی
2,0390,043-0,149-0,1620,080-بعد مداخله

با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده از جدول باال مشاهده می شود عرض از مبدأ و ضریب رگرسیونی 
)ابعاد پیشگیری، فیزیکی و مداخله( در سطح 0,05 معنی دار می باشد.

سؤال سوم پژوهش: تقدم وتاخرمولفه ها چگونه است؟
بتوان تقدم و تأخر  تا  از آزمون فریدمن استفاده شد  از مولفه های مورد مطالعه  اولویت بندی هر یک  برای 

مولفه ها را مشخص کرد. 
جدول�4-21:�میانگین�رتبه�های�مؤلفه�ها

میانگین رتبه هامولفه ها
3,88بعد فیزیکی

3,06بعد پیشگیری
2,85بعد مداخله

2,65بعد خدمات و آموزش سالمت
2,55مولفه برون مدرسه ای

جدول�4-22:�آزمون�فریدمن
170تعداد

77,107آماره کای دو
4درجه آزادی

0,000سطح معنی داری

با توجه به جدول آزمون فریدمن و آماره کای دو 77,107 با 4 درجه آزادی و سطح معنی داری 0,000 و 
مقایسه این سطح معنی داری با a = 0,05 مشاهده می شود فرض صفر مبنی بر یکسان بودن اولویت هر یک 
از مولفه ها رد می شود. با توجه به جدول میانگین رتبه ها مشاهده می شود بعد فیزیکی اولویت اول و مولفه برون 

مدرسه ای اولویت آخر را دارد.
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بحث ونتیجه گیری
 به طور کلی بحران مفهومی است که سالیان متمادی در گذشته وجود داشته ، اما در ده ه های اخیر در سرتاسر 
جهان اعم از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه روبه گسترش است . برخی از کشورها به عنوان پیشگامان 
این تحول تجارب ارزنده ای را کسب نموده اند و بسیاری از جوامع دیگر نیز در صدد حل مشکالت و موانع 

وجود در این زمینه می باشند.
مدیریت بحران مدیریتی است که در صدد پیشگیری ،مداخله ،مقابله با بحران ضروری است؛ چرا که بقا 
و دوام هر کشور تا حدودی زیادی مدیریت بحران بستگی دارد که ضمن هماهنگی و یک پارچه کردن و در 
صورت بروز در صدد رفع بحران و نجات دانش آموزان و از بین بردن عوامل بحران زا است. با توجه به ابعاد 
مختلف بحران نیاز به آمادگی و مشارکت همه جانبه ذی نفعان دارد که این امر مبین مشارکت ، انعطاف پذیری 

، تصمیم گیری مناسب و قدرت پاسخ گویی را می طلبد.
پیشینه  نظر گرفتن  در  پژوهشگر ضمن  بحران چیست؟  اصلی  مولفه های  پژوهش که  اول  در مورد سوال 
پژوهش و با بهره گیری از مبانی نظری و مولفه ها، مدل ها ،چهارچوب های بحران در مولفه درون مدرسه ای 
با پژوهش های گلدون 2005، ویلیامز 2005، گستی2000،گیلبرت  ، برون مدرسه ای را شناسایی نموده که 
2004،جکسون 2003، گرافورد 2002، وان کالستر 2002 ، ولز 2002 ، جانستون 2002، سیروک 2001 و 
پژوهش  دوم  مورد سوال  دارد.در  براون 2000 همخوانی  و  لین 2001  کریستنسن 2001،   ، آسچوف 2001 
که وضع موجود مولفه های بحران در مدارس متوسطه شهر تهران چگونه است؟ نتایج پژوهش نشان داد که 
مولفه های درون مدرسه ای ابعاد فیزیکی نزدیک به حد متوسط  است که با نتایج گیلبرت 2004، ولز 2004، 

جانسون 2004، سیروک 2001، لین 2000و دوک 2002 همخوانی دارد.
در بعد پیشگیری نزدیک به میانگین جامعه می باشد که با پژوهش وومبل 1992، ویرانت 1992، کالیتون 
 2002 وان کالستر  جانستون2002،   ، ریلی2001   ،2001 کریستنسن   ،2000 توبلر   ،1994 رودریگوز   ،1994

همخوانی دارد
در بعد مداخله کمتر از حد میانگین است که با  پژوهش کالیتون 1994، کریستنسن 2001، ریلی 2001، 

جانستون 2002 ، ولز 2002 ، مارتینگلس 2002 رینی 2005 همخوانی دارد.
در بعد سالمت نزدیک به حد متوسط است که با پژوهش دورالک 1996، براون 2000، جانستون 2002، 
دپارتمان خدمات سالمت 2005 همخوانی دارد ؛ اما در بعد مولفه برون مدرسه ای میزان تاثیر ابعاد مولفه درون 
مدرسه ای بر مولفه درون مدرسه ای از روش رگریسیون خطی ساده گام به گام استفاده شده ، مشاهده شده که 
مولفه های پیشگیری فیزیکی ، مداخله بر مولفه های برون مدرسه ای تاثیر داشته و فقط بعد خدمات و آموزش 
سالمت  تاثیری بر مولفه برون مدرسه ای ندارد که با پژوهش های کالرن 2005، رینی 2005، جکسون 2003، 
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وان کالستر 2002، لیزلی 2005، سیبروک 2001، کالیتون 1994، وان دورن 1984، وومبل 1992، همخوانی 
دارد.

در پاسخ به سوال سوم پژوهش تقدم و تاخر مولفه ها به شرح زیر است: در بعد فیزیکی باالترین رتبه در بعد 
پیشگیری رتبه دوم، مداخله رتبه سوم ، خدمات و آموزش سالمت رتبه چهرام و مولفه برون مدرسه ای آخرین 
رتبه را به خود اختصاص داده است که با پژوهش های وومبل 1992، کالتون 1994، توبلر2000، کریستنسن 

2001 ، سیروک 2001، دوک 2002، آدامس 2003، همخوانی دارد.

محدودیت های پژوهش 
1-  مدیریت بحران فاقد ادبیات سازمان یافته است و یک مقوله جدید بوده که زمینه های اصلی برای تحقیق 

فراهم نشده است.
2- نمونه گیری از دبیران ، والدین ، دانش آموزان صورت نگرفته است.

3- نمونه گیری از کل مدارس متوسطه کشور صورت نگرفته است.
4- مولفه های دیگر بحران ) روان شناختی ، دوران بلوغ ، اجتماعی (مورد بررسی قرار نگرفته است.

پیشنهادهاي پژوهش با توجه به نتایج 
1- عوامل ایجاد کننده بحران  درون مدرسه ای و برون مدرسه ای مورد برسی عمیق قرار گیرد.

2- نسبت به تهیه و تدوین مقررات مدیریت بحران مختص هر مدرسه اقدام گردد.
3- تقویت تیم مشاوران تربیتی در مدارس متوسطه 

4- تقویت تیم سالمت )مربی بهداشت، پزشک ،...(در مدارس متوسطه 
5- توجه به ایجاد راهکار جامع برای به کار بردن برنامه میانجی گری برای رفع بحران دانش آموزی 

6- توجه به سیستم و فضای فیزیکی در مدارس متوسطه 
7- گنجاندن مهارت حل بحران با اجتناب از بحران در برنامه درسی به صورت عملیاتی برای دانش آموزان  

دروه متوسطه
8- تقویت تیم بحران با مشارکت مدیر، معلم ، دانش آموزان، والدین و اعضای جامعه محلی برای این که در 

مواقع لزوم مداخله به موقع داشته باشند.
9- تقویت تیم بحران در مدرسه تا اطالع رسانی الزم را به دانش آموزان در خصوص بحران های جدید ارائه 

دهند.
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