بررسی ابعاد و مولفههای مدیریت بحران به منظور ارائه راهکار
1
مناسب برای مدارس متوسطه شهر تهران
دکتر بهارک شیرزادكبريا

2

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی ابعاد و مولفههای اصلی بحران به منظور ارائه راهکار مناسب در مدارس
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  48سوال طراحی شده که برای به دست آوردن پایایي نمونه  30نفری
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  1500نفر میباشد و به وسیله فرمول کوکران  170نفر انتخاب شدند .به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگرف اسمیرنوف و برای بررسی نرمال بودن پاسخها آزمون
 tتک نمونه ای ،برای بررسی وضعیت مولفههای بحران و آزمون فریدمن ،برای رتبه بندی مولفهها نتایج به
شرح زیر به دست آمد  .مولفههای 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 مولفههای درون مدرسه ای بر مولفههای برون مدرسه ای تاثیر داشته،
به استثنای بعد خدمات و آموزش سالمت که این تاثیر وجود نداشته است.
کلید واژه اصلی  :مدیریت بحران  .بحران

.1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی و به سفارش معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن می باشد.
 .2دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن ،گروه علوم تربیتی ،رودهن ،ایران
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مقدمه:
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یکی از سازمانهای مهم و مؤثر در جهان امروز و آینده آموزش و پرورش خصوص ًا مدارس بویژه مدارس
متوسطه است . .سازمانی که زیر ساخت کلیه نهادها و مؤسسات رسمی جامعه است .سطوح اساسی و محور
اصلی فعالیتهای 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 انسانهای خام و مستعد به انسانهای سالم و خالق و بالنده و رشد
یافته و از سوی دیگر تأمین کننده نیازهای نیروی انسانی جامعه در سطوح مختلف و در بخشهای متفاوت
فرهنگی -اجتماعی و اقتصادی است .درسازمان مدارس هزاران کودک و نوجوان و حتی بزرگساالن بهترین
زمان حیات خود را در فضای مدارس به یادگیری میگذرانند .با توجه به رشد روزافزون جمعیت -تحوالت
جامعه و اهمیت یافتن آموزش و پرورش و استقبال از تحصیل در دوره ههای 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 آنها سنگین تر شده است.
از آنجایی که موارد اولیه مدارس ،دانش آموزان میباشند که با افکار و عقاید و فرهنگهای مختلف وارد
این سازمان شده و در فرآیند یاددهی و یادگیری مشکالت و بحران هایی را به وجود آورند ،بنابراین دولتها
در سطوح ملی و منطقه ای و استانی و محلی نیازمند تدوین برنامه هایی برای پیشگیری -مقابله و مهار انواع
بحرانها میباشند و حتی مدیران و سازمان هاي مختلف مانند .مؤسسات تجاری و خدماتی :بیمارستان ها-
دانشگاهها و مدارس همگی نیازمند داشتن برنامه ای جامع و متناسب با فعالیتهای خود در حوادث بحرانی
میباشند داشتن یک برنامه جامع مدیریت بحران .مدیران را پیوسته آماده رویایی با بحرانهای پیش روی
مدارس خود کرده و بدین وسیله ضمن پیشگیری ،از تأثیر بحرانها کاسته و مدارس را از گرداب بحرانهای
مختلف آن گونه نجات دهد که کمترین آسیب متوجه آنان نگردد.
لذا مدیریت بحران به این امر تکیه دارد که او ًال ضمن بهره گیری از تجربیات فردی وسازمانی به بررسی و
شناسایی عوامل بحران زا و با آموزشهای الزم درصدد پیشگیری از آن برآمده؛ چرا که پیشگیری هر معضل
و مشکل بهتر از عالج و درمان آن است .ثانی ًا در صورتی که بحرانی به وجود آید ،با ایجاد ستاد بحران ضمن
برنامه ریزی وسازمان دهی و هدایت و کنترل بحران ،درصدد مهار و نهایت ًا به حل آن برآید .ثالث ًا به نجات
افرادی که دچار بحران شده اند ،همت گمارد .البته مدیران و مسئوالن مدارس در خصوص سه قسمت اخیر
ضمن آشنایی با مؤلفههای 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 بحرانهای
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موجود در نظام آموزشی خصوص ًا 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 بحرانهای فراوانی مواجه میباشند (بحران زمانی رخ میدهد که چند مشکل و مسئله همزمان در فرد
وسازمان پدید میآید و عدم پاسخ گويی صحیح به اوج تنش و نهایت ًا به بحران تبدیل میگردد( .احدی،1372 ،
ص )22
اهداف پژوهش

هدف کلی :بررسی ابعاد و مولفههای مدیریت بحران به منظور ارائه راهکار مناسب برای مدارس متوسطه
شهرتهران
اهداف ویژه:

-1تعیین مولفههای اصلی بحران در مدارس شهر تهران ازدیدگاه مدیران.
-2ارائه راه حل مناسب برای حل بحرانها در مدارس متوسطه شهر تهران.

سؤالهای پژوهش

-1مولفههای اصلی بحران در مدارس متوسطه شهر تهران چگونه است؟
-2تقدم وتاخر مولفهها چگونه است؟
-3چه راه حلی را برای حل بحران در مدارس متوسطه میتوان ارائه کرد؟

تعریف متغیرهای پژوهش

تعاریف نظری

 -1بحران :عبارت از وضعیتی است که تغییر ناگهانی در یک روند عادی پدید میآورد .و آن را ناپایدار
میسازد( .درداری)1380 ،
 -2مدیریت بحران :فرآیندی برای رویارویی با وضعیتی دشوار و پرفشار که همه برنامه ها -سازمان دهیها
 کنترلهای گروهی از عملیات با کنش و واکنش متقابل را بسیج نموده و برای تصمیم گیری مناسب در اختیارمدیران میگذارند که باید سریع تر ولی بدون شتاب زدگی اقدام نمایند( .ناصحی فر ،1381 ،ص )52
مدیریت بحران در مدارس :فرآیندی است که به پیشگیری -مداخله و بهسازی وضعیت بحرانی با توجه
به اطالعات موجود و با تهیه امکانات و مشارکت همه جانبه (اولیاء -مسئوالن مدارس و دانش آموزان
اقدام تا محیطی همراه با آرامش برای فراگیران فراهم نماید)( .حسینی ،1383 ،ص )23تعاریف عملیاتی
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متغیرها مولفههای اصلی بحران به شرح زیر میباشد:مولفههای بعد فیزیکی سئوالت 1تا18مولفه بعد
خدمات سالمت سئواالت  29/28/27/26/25/24/23/22/21/20/19مولفه بعدآموزش سالمت سئواالت
 /35/34/33/32/31/30مولفه بعد اجتماعی سواالت  /47/46/45/44/43/42/41/40/39/38/37/6مولفههای
بعد پیشگیری سواالت  /54/53/52/51/50/49/48مولفههای بعد حمایتی  /58/57/56/55مولفههای بعد
نظارتی /66/65/64/63/62/61/60/59
پيشينه در ايران

اگرچه امنیت و سالمت در مدارس از ديرباز مورد توجه بوده ،اما بررسیها نشان میدهد فعالیتهای
برنامهریزی شده و مد ّون در این زمینه به دهه اخیر برمیگردد .يكي از نگراني هاي مشترك والدين و مدرسه
ايجاد مدرسه سالم و امن بوده است  .تالش هاي سازمان يافتهای که در سال هاي اخير در آموزش و پرورش
کشور در این خصوص انجام شده است ،به شرح ذيل مي باشد:
طرح مدرسه مروج سالمت

طرح مدرسه مروج سالمت در سال تحصيلي  81-82در دورة متوسطه به اجرا درآمد و با توجه به ارزشيابي به
عمل آمده اين طرح توانسته است در افزايش اطالعات دانش آموزان نسبت به چهار مقوله يعني نفس خشونت،
پيشگيري از اعتياد ،مصرف دخانيات و ايدز مؤثر باشد .اهدافی که این طرح دنبال کرده است ،عبارتند از:
 ارتقاي اطالعات ،مهارتها و بهبود نگرش دانش آموزان ،كاركنان مدرسه و والدين در مورد پيشگيري ازرفتارهاي پرخطر.
 افزايش سطح مشاركت دانش آموزان در برنامه هاي سالمت از طريق مدرسه. ارتقاي ارتباط والدين با مدرسه براي مشاركت در پيشگيري از رفتارهاي خطرناك. كمك به بهبود وضعيت تحصيلي دانش آموزان از طريق پيشبرد سالمت آنان.پيام هاي اساسي مدرسه مروج سالمت
 رفتارهاي خشونت آميز بر سالمت جسمي ،رواني و اجتماعي تأثير نامطلوب دارد. رعايت اصول ساده و امكان پذير مي تواند از دچار شدن ما به بسياري از مشكالت و بيماري هاي سختجلوگيري كند.
 قوانين و مقررات ،راهنماي روش زندگي در جامعه است ،شناخت آنها عالوه بر آگاه ساختن از عواقب وپيامدهاي آن ،حقوق شهروندي و رفاه جسمي و رواني و اجتماعي را نيز در نظر مي گيرد.
 پيش از استفاده از هر نوع ماده بدانيم مصرف آن براي چيست و چه كاربردي دارد. -2برنامه هاي كميته پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي و بالياي طبيعي سازمان آموزش و پرورش شهر
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تهران در سال تحصيلي 1383-84
برنامه اول) خدمات فرهنگي و آموزشي (طرح مدارس مروج سالمت) :جهت آموزش به دانش آموزان و اولياي
آنان در رابطه با اعتياد و ايدز و پيشگيري از رفتارهاي مخاطره آميز.
برنامه دوم) طرح آموزش مهارت هاي زندگي :به منظور افزايش آگاهي دانش آموزان در مدارس راهنمايي و
با همكاري آموزش عمومي در مورد زيان هاي مصرف سيگار ،ويژگي هاي دوره نوجواني و مهارت كنترل خشم
با استفاده از منابع آموزشي تهيه شده از دفتر پيشگيري وزارت آموزش و پرورش.
برنامه سوم) تقويت تشكل هاي دانش آموزي با هدف ايجاد جنبش فراگير پيشگيرانه :با همكاري سازمان
دانش آموزي و شوراي دانش آموزي مدارس با هدف آگاهي دانش آموزان از پيامدهاي مخاطره آميز و تقويت
مشاركت فراگير دانش آموزان در امر پيشگيري.
برنامه چهارم) برگزاري جشنواره هاي هنري ،فرهنگي و ورزشي با اهداف پيشگيرانه :توسط تربيت بدني و
واحد تندرستي و فرهنگي هنري سازمان با اولويت مناطق آسيب پذير و در معرض خطر.
برنامه پنجم) طرح جامع پيشگيري از اعتياد با مشاركت مدرسه محور :با همكاري سازمان بهزيستي در 48
مدرسه و در سه مقطع با هدف كاهش عوامل مخاطره آميز و كاهش گرايش به مصرف مواد مخدر در بين دانش
آموزان و كاهش شيوع و بروز مصرف مواد در بين دانش آموزان توسط گروه هاي ذي نفع (كاركنان مدرسه،
والدين ،دانش آموزان) از طريق برگزاري كارگاه هاي آموزشي با حضور نمايندگان ذي نفع.
برنامه ششم) برگزاري مراسم سالروز جهاني مبارزه با مواد مخدر
برنامه هفتم) برگزاري اردوي دانش آموزان در معرض خطر :در سطح مدارس راهنمايي و متوسطه و با
شناسايي دانش آموزان در معرض خطر با هدف آگاهي دانش آموزان نسبت به شناخت تقاضاهاي بجا و نابجا
و آموزش مهارت امتناع از تقاضاهاي نابجا.
برنامه هشتم) ارائه خدمات حمايتي به كاركنان معتاد :از طریق شناساسي كاركنان معتاد توسط حراست
سازمان و مناطق انجام و نسبت به معرفي آنان به مراكز مشاوره درماني و خدمات مددكاري اقدام مي گردد.
برنامه نهم) شناسايي و حمايت از دانش آموزان در معرض خطر :ارائه خدمات آموزشي ،حمايتي و مشاوره اي.
برنامه دهم) راه اندازي مشاور تلفني :در اين برنامه دانش آموزان ،اولياء و كاركنان مي توانند با تماس با تلفن
ذكر شده در بخشنامهها مشكالت و مسائل خود را مطرح نموده و با جواب گويي از طرف كارشناسان مشاوره
جواب خود را گرفته و در صورت نياز جلسه حضوري گذاشته و پيگيري مشكالت شخصي را به نتيجه برسانند.
برنامه يازدهم) كمك به تجهيز و راه اندازي فضاهاي ورزشي ،مشاوره اي ،بهداشتي :در مناطق آسيب پذير
و در معرض خطر به ويژه در مناطق نه ،چهار ،پانزده ،شانزده ،هفده ،هجده و نوزده تهران.
برنامه دوازدهم) طرح مدارس بدون دخانيات
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برنامه سيزدهم) كارگاه آموزش اولياي دانش آموزان طرح مدارس مروج سالمت :با همكاري كارشناسان
انجمن اولياء و مربيان با اعزام مدرسان و صاحب نظران.
برنامه چهاردهم) آموزش اولياي دانش آموزان توسط رسانه ها :از طریق تهيه بروشورها و كتاب هاي
مشخص ارائه مي شود.
برنامه پانزدهم) همايش كوه پيمايي
برنامه شانزدهم) تشكيل كالس هاي آموزش ضمن خدمت
برنامه هفدهم) توزيع كتب آموزشي :چاپ و توزیع كتاب هاي آموزشي.
برنامه هيجدهم) نمايشگاه عكس
برنامه نوزدهم) نمايشگاه كارهاي دستي دانش آموزان :شامل روزنامه ديواري ،نقاشي در مورد دخانيات و مواد
مخدر ،تهيه ماكت هاي اعتياد توسط دانش آموزان ،نمايش نامه با موضوع اعتياد.
عالوه بر طرحها و برنامههای تدوین و اجرا شده ،پژوهشهایی نیز در زمینه مدارس امن انجام شده که به
شرح ذیل میباشد.
 -3اجتهادي )1379( ،در تحقيقي با عنوان ارائه مدلی براي مدارس امن و ايمن سازي مدارس در پيشگيري
از گسترش ناامني و سوء مصرف مواد مخدر در جامعه دانش آموزي ايران انجام داده است .وی در این پژوهش
نقش خانواده ،مديران و رهبران اجتماعي را در امنيت مدارس مهم دانسته و معتقد است براي تحقق اين امر
جايگاه مدارس كنوني بايد دقيق ًا ارزيابي شود و بعد از مشخص شدن وضعيت كنوني براي تحقق آرمانها و
اهداف تعريف شده آموزش و پرورش و مدارس امن برنامه ريزي شود .در این پژوهش ،پیشنهادهای ذیل جهت
ایمنسازی مدارس و پیشگیری از گسترش ناامنی و سوء مصرف مواد ارائه شده است :
 -1تهيه يك طرح علمي براي ايجاد مدارس امن و سالم ؛ به طور مثال هنگام وقوع بحران بايد رفتار آرامش
بخش داشته باشند و درست تصميم بگيرند و از روان شناسان ،رفتارشناسان كمك بگيرند.
 -2درگير كردن همه دانش آموزان به عنوان تصميم گيران
 -3جمع آوري اطالعات مربوطه و تبيين تفاوت دادهها در سطح مدرسه ،منطقه و كل آموزش و پرورش
 -4مستقر كردن بزرگساالن در مدرسه
 -5تدوين برنامه هاي خدمات اجتماعي براي دانش آموزان
 -6شناسايي توزيع كنندگان مواد مخدر
 -7بازرسي و تفتيش مدارس براي كشف مواد مخدر
 -8استفاده از زندانيان باز پرورش يافته به عنوان راهنما
 -9ايجاد جوي مثبت عليه ناامني
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 -10استفاده از نور و روشنايي
 -11استفاده از پليس در بيرون از مدرسه
 -12ملزم كردن هر كالس به داشتن يك طرح عملي براي مقابله با ناامني
 -13همراه بودن والدين با دانش آموزان در مسير مدرسه و در مدرسه
 -4جمالي )1378( ،در تحقيقي تحت عنوان خشونت در مدارس اشاره نموده است كه عوارض خشونت نه
تنها در بعد زمان و مكان خاص سالمت جسمي ،رواني ،عاطفي و اجتماعي كودكان و نوجوانان را به خطر مي
اندازد  ،بلكه عواقب آن نسل هاي آتي ،كل جامعه و توسعه ملي را نيز تهديد مي كند .بدين لحاظ پيشگيري
از خشونت در مدارس امري مبرم و ضروري است و اين پژوهش مدل اجرايي ،طرح چارچوب نظري ،مطالعات
تطبيقي داخلي را در زمينه راه هاي پيشگيري از خشونت در مدارس ارائه مي دهد .در این پژوهش ،راه هاي
پيشگيري از خشونت در مدارس در قالب سه استراتژي به شرح ذیل مورد بحث قرار گرفته است.
 -1برقراري تدابير انضباطي و مقررات در مدرسه
 -2استفاده از برنامه هاي آموزشي و برنامه هاي درسي در مدرسه
 -3مشاركت و همكاري جامعه
در اين امر به ضرورت تدابير انضباطي ،كليه صاحب نظران
تاريخچة بحران در امریکا وکانادا و پیشینه در جهان در اخرين دهه قرن  20در مدارس عمومي اياالت متحده
آمريكا با مجموعه اي از تراژديها در خصوص اتفاقات ناگوار در مدارس مواجه شدند كه در مربيان ،مديران
و كاركنان آموزشي و حتي دانش آموزان احساس ناامني ايجاد نمود ؛ درصورتي كه مدرسه بايد به عنوان امن
ترين و سالم ترين مكان در متن اجتماع شناخته شود (كینگري و واكر .)2002 ،
در خصوص استفاده از اسلحه ،رفتارهاي خشونت آميز ،زخمي شدن و حتي كشته شدن دانش آموزان ،آمار
بااليي داده شده بود .در دهه  1990تعداد بي شماري از دانش آموزان در حياط مدرسه دچار آسيب هاي جسمي
شدند .در نتيجه كميتة بحران متشكل از دپارتمان آموزشي با حضور  25نفر با اين عنوان كه «به مدارس بايد
كمك كرد» تشكيل شد.
مدارس امن ،دانش آموزان سالم را در سرلوحه كار خود قرار داد و حمايت مالي و همكاري و اجراي برنامههاي
جامع براي تشكيل مدارس امن را مدنظر قرار داد .در پاييز سال  1998اين قطعنامه پذيرفته شد و  150نفر
داوطلبانه حاضر شدند که در سه دوره ما لی اين مدارس را حمايت كنند .حدوداً اين برنامه به  125000مدرسه
دولتي و خصوصي ارائه شد .البته الزم به ذكر است نهادهاي اجتماعي مثل كليسا ،شهرداري ،حتي خانوادهها
مشاركت خود را نيز اعالم نمودند (همان منبع).
دفتر خدمات محرمانه اياالت متحده به ارزيابي نيازها و تهديدهاي وضع موجود و ناامني در مدارس پرداخت و
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اطالعاتي را در مورد ارزيابي شخصي دانش آموزان ،ارزيابي كاركنان و سطوح خطر آن به دست آورد .در مجموع
با تجربيات مشاوران ،محققان ،متخصصان ،كاركنان مدرسه براي پيشگيري از خشونت در مدارس مؤسسه اي
براي شناسايي رفتارهاي مخرب و خشونت آميز ( )IVDBتأسيس نمودند و اين مؤسسه به مرجعي فعال
براي مدارس امن و سالم تبديل شد تا امنيت الزم را تضمين نمايد .مركز ملي آمار آموزش و پرورش وابسته به
اداره آموزش و پرورش ايالت متحده آمريكا از سال  1987مطالعات وسيعي را آغاز نمود و از يك نمونه 5000
نفري از آموزگاران مدارس دولتي خواست كه مشكالت و مسايل جدي را نام ببرد كه به شرح زير اعالم نمودند:
برخوردهاي فيزيكي ميان دانش آموزان

 -2سرقت و دزدي
 -3تخريب اموال مدرسه
 -4مصرف مشروبات الكلي  -5استعمال مواد مخدر
 -6حمل اسلحه سرد و گرم
 -7توهين به آموزگاران
در خصوص مشكالت فوق برنامه هايي مناسب مثل آموزش مهارت هاي اجتماعي ،حضور كليسا ،خانواده ها،
دولت ،نصب دوربين هاي مخفي ،حضور پليس در راه مدرسه ،تفتيش و بازرسي بدني برنامه هاي مداخله اي و
حضور مداوم روان شناس و مشاور در مدرسه اجرا شد كه مشكالت را تا حدودي كاهش داده است.
در تحقيقي ديگر( )1995 ,SEDLآمارهاي ناامني موجود در مدارس آمريكا را به اين شرح بیان مینماید:
 -1بيش از صدهزار دانش آموز هر روز به مدرسه اسلحه مي آورند.
 -2هر سال  40دانش آموز كشته مي شوند.
 -3هر سال بيش از  6000معلم مورد تهديد دانش آموزان قرار مي گيرند.
 -4بيش از  200معلم توسط دانش آموزان زخمي مي شوند.
 -5بيش از  22درصد دانش آموزان دبيرستان ايالت متحده سيگار مي كشند.
 10 -6درصد آموزگاران و  1/4شاگردان مدارس در معرض عمليات خشونت آميز مدارس قرار مي گيرند.
 -7رشد عاطفي ،اجتماعي در بين دانش آموزان كاهش يافته است.
 -8ناامن ترين مدارس در آمريكا گزارش داده شده است.
 -9نرخ مردودي در بين دانش آموزان آمريكايي باال رفته است.
 -10مديريت مدارس از زندگي فردي دانش آموزان خبر ندارد.
 -11خانواده نظارت كافي بر فرزندان خود ندارد.
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از سال  1994تا سال  1987بر بی ثباتي رفتارهاي دانش آموزان افزوده شده است (جانسون و
جانسون.)1998،
طراحي مديريت بحران
طراحي مديريت بحران يك امر حياتي و ضروري است كه مشخص مي كند چه كسي ،چه كاري را چه وقتي
و با چه افرادي در مواقع بحران انجام دهد .طراحي مديريت بحران در سه حوزه مشاوره دادن ،فعاليت هاي
گروهي و رسيدن به اهداف سريع آموزشي فعاليت دارد.
اجزاي ارتباطي طراحي مديريت بحران سه گروه را مدنظر قرار مي دهد:
• رسانه .اين طراحي در اتاق رسانه تعيين شده و توسعه ارتباطي آن با گزارشگران و خبرگزاراني است كه
ايدهها و نگرش هاي آموزشی را براي روزنامه هاي محلي ارائه مي دهند.
• والدين .والدین نياز به ارتباط دارند و خصوص ًا والدين دانش آموزان مسئله دار بايد در مورد شرايط
كودكانشان و بيان نقاط ضعفشان آگاهي داشته باشند والدين با تلفن زدن و آمدن به مدرسه و گوش دادن به
صحبت كاركنان مدرسه مي توانند بحران را كاهش دهند.
• كاركنان .كاركنان بايد در برخورد با دانش آموزان مسئوليت پذير باشند و دانش آموزاني را كه نمي توانند با
بحران مقابله كنند ،كمك نموده و از روش هاي مضر دور نمايند و بايد سياست هايي را تدوين نمايند كه دانش
آموزان در مدرسه آن را انجام دهند و امنيت الزم را نيز به همراه داشته باشد.
نظارت مداوم و ارزيابي اطالعات
با كاهش خشونت و وجود نظم كميته امنيتي مدرسه بايد دائم ًا نظارت نمايد تا اين وضع حفظ شود و دو
پيشنهاد براي اين مهم میتوان ارائه داد )1 .جمع آوري اطالعات از انجمن و تحليل اطالعات در حوزه مدرسه
جمع آوري اطالعات در خصوص مذهب ،جمعيت ،خانواده ،نوع زندگي و فرهنگ ،كمك بسياري به اين امر
مي كند.
نظارت مداوم بايد توسط اعضاي تيم صورت گيرد و دائم ًا گزارش هاي مهم را بايد ارائه داد تا مورد ارزيابي
قرار گيرد .ارتباطات درون و برون مدرسه اي و آگاهي عمومي به والدين و خانوادهها و حتي دانش آموزان بايد
برقرار شود تا هشياري الزم در مواقع خطر به دست آيد (ريلي .)1999 ،
پيشگيري از خشونت :خشونت يكي از قديمي ترين و مهم ترين مشكالت بشر بوده و هست و اين شكل همه
گير پديده اي است كه در هر زمان و مكان اجتماعي و وقوع آن مي رود و مطالعات نشان مي دهد كه انرژي
سرشار انسان به هرحال بايد آزاد شود يا در تنفر ،ظلم ،تخريب و يا در عشق ،محبت و مساعدت و سازندگي و
تاريخ تابه حال فراوان شاهد هر دو طيف بوده است.
خشونت در مدارس گرچه در زمان و مكان محدودي رخ مي دهد ،ولي تابع عوامل بسيار پيچيده تاريخي،
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فرهنگي ،اجتماعي ،اقتصادي مي باشد با توجه به شرايط حساس سني كودكان و نوجوانان براي رشد و تكامل نه
تنها سالمت جسمي و رواني ايشان مورد تهديد قرار مي گيرد ،بلكه موقعيت اجتماعي و سرنوشت آتي آنان نيز
تحت تأثير واقع مي شود(.جانسون و جانسون )1997 ،مي گويند :پنجاه سال پيش مهم ترين مسائل انضباطي
عبارت بود از دويدن در راهروها ،صحبت كردن در خارج از نوبت و جويدن آدامس ولي امروز ،تجاوزات شامل
خشونت هاي فيزيكي ،كالمي و غيره مي باشد؛ لذا ضرورت دارد كه معلمان و مديران زمان و انرژي فراواني را
براي دانش آموزان صرف كنند .خشونت يعني تهديد و يا سوء استفاده و عاجز كردن تا احتمال غيرقانوني جوي
مثل حمله و برخوردهاي فيزيكي 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 میرساند.
عوامل بسياري در خشونت تأثيرگذار است كه به شرح زير مي باشند:
 -1عوامل اقتصادي( .تنگ دستي ،شرايط نامناسب زندگي ،عدم كفايت مالي خانواده براي تحصيل ازدحام،
شلوغي در مدارس)
 -2عوامل خانوادگي( .عدم نظارت كافي والدين ،تنبيه بدون دليل والدين ،گسستگي روابط خانواده فقدان
ارزشها و عدم راهنماي اخالقي و مذهبي در خانواده.
 -3عوامل مرتبط با مدرسه( .وجود الگوهاي رفتاري تهاجمي و خشونت در مدارس ،ارتباط تهاجمي و مخرب
در همسن و ساالن ،غيرقابل كنترل بودن اندازه كالس ،برنامه آموزشي كسل كننده و غيرقابل انعطاف با عاليق
و نيازمندي هاي دانش آموزان ،ضعف در ارتباط معلم و دانش آموز تنبيه دانش آموز ،اخراج و طرد دانش آموزان
از كالس درس ،تحقير دانش آموز وتكرار اين امر.
 -4عوامل اجتماعي( .عدم كنترل برنامه هاي ضد اجتماعي و خشونت از رسانه هاي عمومي ،اعتياد) عوامل
مخرب در جامعه ،عوامل فردي مثل :قدرت طلبي ،برتري طلبي و ضعف در برقراري ارتباط( ،جمالي ،1378 ،ص)17
پيترسون و الرسون و اسكيبا ( )2001سه سطح را براي خشونت و آشفتگي در مدارس ذكر نمودند كه به
شرح زير مي باشد:
 -1خلق يك جو مثبت :ايجاد يك جو مثبت ،معاشرت و ادب و احترام اعضاء ،دانش آموزان و معلمان را ارتقا
دهد و به همين دانش آموزان مي آموزند كه رفتارهايي مناسب با هنجارهايي مورد پسند اجتماعي داشته باشند
و خشونت را حذف كنند.
 -2توصيف و مداخله :به طور خاص دانش آموزاني را كه در خطر هستند و رفتارهاي مسئله دار دارند ،توسط
اعضاي تيم شناسايي ،سپس از طريق برنامه هايي نظير نظارت ،مديريت پرخاشگري دانش آموزاني را كه در
خطر جدي هستند ،آموزش مي دهند.
 -3پاسخ مؤثر :به طور جدي و عميق پافشاري بر رفتارهاي مسئله دار ،و نياز دانش آموزاني كه رفتارهاي

راکهار هئارا روظنمهب نارحب تیریدم یاههفلوم و داعبا یسررب

95

خشن و همراه با آشفتگي و يا رفتارهاي بي نهايت مسئله دار دارند ،از طريق افزايش مسائل انضباطي ،قانوني و
با مقررات مشخص و محكم به طراحي رفتارهاي مداخله گر توسط كاركنان مدرسه در مواقع بحران مي پردازند.
در نتيجه اهداف اين سه پروژه اجراي بهترين مهارتها و دانشها در مدرسه ،حوزه مدرسه و برنامه ريزي
براي رفتارهاي مناسب و توسعه و اصالحات مي باشد و هدف نهايي آن راهنمايي براي مهارت هاي عملي در
مدرسه براي رسيدن به امنيت و مسائل انضباطي است
نقش برنامه درسي در كاهش خشونت

ديويد جانسون معتقد است دانش آموزاني كه در محيط هاي آموزشي فردگرا و رقابتي به سر مي برند ،نمي
توان انتظار داشت كه در حل تضادها موفق باشند؛ زيرا عوامل فردگرايي و رقابت مانع از به وجود آوردن احساس
همكاري و نوع دوستي مي شود.
ازاين رو محيط هايي كه به يادگيري مشاركتي بيشتر بها مي دهند ،بهتر مي توانند در محيط اجتماعي مدرسه
ارزش هاي مثبت را تقويت كنند 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 ايجاد احساس از خودبيگانگي مي شود
برنامه مديريت خشم

از دهه  1990تمركز بر مديريت خشم براي معلمان و مديران از مهم ترين موارد در مدارس مي باشد ،بيش از
 20سال تحقيق بر رفتارهاي خشونت آميز در مدارس نشان داد كه توافق عميق بين معلمان ،مديران و مربيان
وجود دارد و آموزش مديريت خشم بر توانمندي در حل مسائل اجتماعي ،همدردي ،كنترل هيجانات در كاهش
خشونت مي تواند مؤثر باشد.
از ديدگاه روان شناسان خشم يك احساس است ،نه يك رفتار و هر فردي به طور طبيعي آن را تجربه كرده
است و جزيي از واقعيات زندگي ما محسوب مي شود .علي رغم اين كه دانش آموزان خشم و عصبانيت را تجربه
مي كنند ،بايد راه هايي را بشناسند كه بتوانند از آنها در مواقع ضروري استفاده كنند و در روابط اجتماعي با
مشكالت حاد روبه رو نشوند كه به شرح زير است:
 -1ايجاد يك ج ّو امن :معلمان بايد يك جو انعطاف پذير ،روشن ،يك پارچه ايجاد نمايند كه هر دانش آموز
بتواند با اجراي مجموعه اي از قوانين منظم هم به خود و هم به ديگران احترام الزم را بگذارد.
 -2كسب تكنيك هاي الزم مديريت خشم توسط معلم :دانش آموزان معلمان خود را به عنوان الگوي موفق
مي شناسند در نتيجه معلمان به عنوان مدل موفق بايد اين روشها و تكنيكها را بياموزند تا بتوانند امنيت
دانش آموزان را ايجاد نمايند.
 -3كمك به بچهها تا مهارت هاي خودتنظيمي را توسعه دهند :اين مهارت به دانش آموزان كمك مي كند
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تا رفتارهاي خود را با ديگر دانش آموزان تنظيم نمايد.
 -4استفاده از كتابها و داستان هايي كه به بچهها در درك آنها و مديريت خشم كمك مي كند.
 -5ارتباط والدين :مربيان بايد با مشاركت والدين به تعليم و تربيت بپردازند و بايد والدين را تشويق نمايند
كه به محض ديدن رفتارهاي مناسب از فرزندانشان در قبال آن رفتار مناسب پاداش مناسب هم ارائه داده و
يك مدل كامل موفق براي مهارت هاي مناسب براي فرزندانشان باشد( .دپارتمان آموزشی فلوریدا.)2002 ،
برنامه مديريت كالس درس

دانشآموزان اولين قربانيان ناامني در مدرسه و كالس درس هستند؛ در نتيجه هدف برنامههاي آموزشي
جهت مديران و سپس معلمان تقويت مهارت در اداره مشاجرات و حل اختالف و تشخيص قبل از وقوع اتفاق
ميباشد .والدين بايد برخورد مناسب با فرزندانشان داشته باشند و مهارتهاي مختلف را به آنان بياموزند تا
بتوانند درست تصميم بگيرند و در مهارتهاي ارتباطي ،تسلط بر اضطراب و كنترل شخصي تسلط كامل پيدا
نمايند .در مديريت كالس درس به اين عوامل بايد توجه نمود:
 -1نظم استراتژیک در ساختار کالس که محیط یادگیری مؤثر را ایجاد مینماید.
 -2تأكيد و پافشاري بر نكات مثبت
 -3معلم مسئوليت پذيري را به دانشآموزان آموزش دهد و در مواقع بحران از دانشآموز کمک بخواهد و
این مداخله ارتباطات را قوی میکند.
 -4توسعه خودكنترلي (كنترل رفتارهاي بد)
 -5عدم سكوت در مقابل رفتارهاي بد
 -6تشكيل اعضاي خاص براي بررسي رفتارهاي بد و نابهنجار
 -7آموزش دانشآموزان در مورد اين كه چطور مطلب را بهتر فراگيرند.
 -8فرصت دادن به دانشآموزان تا قوانين را شناسايي كنند.
برنامه مديريت رفتار كالس درس موجب كاهش افت تحصيلي ،ترك تحصيل ،آشفتگي ذهني ،انزوا ،خشونت
و  ...ميشود (كالنتين ،1برنامه منشسازي)
مدارس بايد عالوه بر كمك به دانشآموزان در فراگيري مديريت تضادها منشهاي پسنديده را در دانشآموزان
خود تعبيه كند.
داينبرت 2و شلدن برمن 3متخصصان پرورش شخصيت چنين ميگويند :بخش فراموش شده برنامه پيشگيري
1. Calentine
2. Diane Berreth
3. Sheldon Berman
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از خشونت ،پرورش شخصيت از طريق مهارت هاي تهذيب نفس و همدلي است .بدون اين مهارتها مدارس
در معرض خطر جدي قرار دارند؛ به گونهای که ممکن است به سازمان هايي تبدیل نشوند كه در آنها به جاي
تفاهم و همدلي ،ترس حاكم است.
تهذيب نفس را ميتوان همراه با مواد درسي آموزش داد .رشد اخالقي و اجتماعي در ارتباط با يكديگر انجام
ميشود و لذا مدارس نبايد فقط بر رشد عقالني تأكيد نمايد.
در اين ميان تعيين مقررات انضباطي مناسب نخستين گام به شمار ميآيد به طور مثال آموزش دانشآموزان
در پاكيزه نگه داشتن محيط زيستخود و كمك به سالمندان.
آموزش روابط اجتماعي و عاطفي موجب رشد عاطفي و اجتماعي دانشآموزان میشود که اين نوع آموزش با
مفهوم هوش چندگانه گاردنر سازگار است .دانشآموزان ميآموزند كه احساسات و عواطف و نااميدي خود را به
شكلي مؤثر جهت دهند( .اسميت و مکكي.)2005 ،1
همكاري با سازمانهاي اجتماعي براي ايجاد مدارس آرام و امن

در اطراف هر مدرسه سازمانهاي اجتماعي فراواني وجود دارند كه در واقع در خدمت مدرسه هستند و
وجود مدرسه نيز واسطه است .به عبارت ديگر با تأسيس يك مدرسه ،فضاي محيطي كه مدرسه در آن
قرار دارد ،تحت تأثير روابط مدرسه با محيط پيرامونش تغيير ميكند .حال هر اندازه روابط سازمان اجتماعي
مدرسه با سازمانهاي اجتماعي موجود در آن فضا بيشتر و قويتر باشد ،فضاي درون مدرسه يعني فضايي كه
دانشآموزان در آن تنفس ميكنند ،از فضاي بيرون از مدرسه بيشتر تأثير ميپذيرد كه اين خود عامل مهمي
براي پيشگيري از خشونت است.
كنش و واكنش بین سازمانها مانع از انزواي سازمان اجتماعي مدرسه میشود .همكاري بين اولياي مدرسه،
والدين ،دانشآموزان و همكاري سازمانها و مؤسسات علمي فرهنگي براي ايجاد محيطي آرام و مناسب امري
ب ناپذير است.
ضروري و اجتنا 
آموزش و پرورش جهاني تأكيد دارد كه سازمان اجتماعي مدرسه به عنوان يكي از سازمان هاي اجتماعي
موجود در جامعه و وابسته به آن سازمانها تلقي ميشود.
برنامههاي حمايتي (اجتماعي ،عاطفي)

حمايت از دانشآموزان در انتقال تجربياتشان به زندگي بزرگسالي و كسب مهارت هايي كه اجتماعيشدن و
تعادالت همهجانبه و امنيت روحي و رواني ،آرامش خاطر را به دنبال داشته باشد ،ضروري است؛ بدين منظور
1. Smit and MCKee
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اجراي برنامههاي حمايتي به شرح زير ميباشد( :انجمن سالمت ذهن.)2006 ،1
برنامه آموزش مهارت هاي زندگي :سازمان جهاني بهداشت مهارت هاي زندگي را بدين صورت تعريف نموده
كه توانايي رفتار سازگارانه و مثبت آن گونه كه ما را قادر به مقابله مؤثر با الزامات و مقتضيات زندگي روزمره
مينمايد .حال دانشآموزان براي رسيدن به سالمت جسمي و روحي و رواني نيازمند آموزش هايي ميباشد تا
بتوانند با موقعيتهاي پرتنش روبه رو شوند و توانايي تجزيه و تحليل را پيدا كنند؛ لذا آموزش مهارت هاي
زندگي یک ضرورت است .مفهوم مهارتهاي زندگي يعني ايجاد روابطي كه بين افراد برقرار ميشود و فرد را در
انجام مسئوليتهاي اجتماعي ،تصميمگيري صحيح ،حل تعارضات و كشمكشها كمك مينمايد (همان منبع).
آموزش مهارتهاي اجتماعي :مهارتهاي اجتماعي مثل ساير مهارتها و تواناييها در جريان فرآيند
«اجتماعيشدن» ايجاد ميشوند .اجتماعي شدن جرياني است كه در آن هنجارها ،مهارتها ،انگيزهها و رفتارها
شكل ميگيرد تا آن فرد بتواند نقشهاي كنوني و آتي خود را در جامعه به نحو مطلوب و سازندهاي فراگيرد.
اجتماعي شدن از سنين كودكي و از طريق امر و نهي والدين ،سرمشقگيري از رفتارها و عملكرد آنان شكل
ميگيرد ؛ بنابراين كودكان بسياري از مهارتها و توانمندي هاي اجتماعي را در نحوه ارتباط با مردم و انسان
هاي ديگر از خانواده ميآموزند.
با پيچيدهتر شدن جامعه ،اشتغال والدين ،محدود شدن وقت ،عدم اطالعدرست بعضي از والدين تعدادي از
كودكان با ضعف در مهارتهاي اجتماعي روبه رو هستند .اين دانشآموزان كه مهارت هاي اجتماعي ضعيف
دارند ،مورد توجه معلم ،مربي خود نميباشند و قادر نيستند دوستيهاي سالم داشته باشند و يا تعهد الزم به
مسائل ندارند ،گوشهگير و منزوي هستند ،رفتارهاي اجتماعي ابشان مورد قبول همساالنشان نيست و از سوي
همساالن خود طرد ميشوند و اين بيعالقگي موجب افت تحصيلي ترك تحصيل ،برخورد با مسئوالن مدرسه،
و يا جذب افراد ناباب جامعه ،اعتياد ،خشونت ،شوند.
بنابراين جهت پيشگيري از مشكالت فوق ضروري است معلمان و کارکنان مدرسه به دانشآموزان اين
مهارتها را بياموزيم:
 -1مهارت اصلي ارتباط با ديگران( .گوش دادن ،نگاه كردن ،استفاده درست از لحن صدا ،سوال كردن،
رعايت نوبت در صدا كردن).
 -2مهارتهاي سازگاري با ديگران( .به كار بردن واژههاي مؤدبانه ،همكاري كردن ،كمك به ديگران در
انجام كارهاي مفيد ،پيروي از اصول و قوانين)
 -3مهارتهاي دوستيابي( .اظهار محبت،ايجاد دوستي ،لبخند زدن)
1. National Mental Health Association
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 -4مهارتهاي برخورد با ناماليمات( .وقتي پاسخمنفي ميشنوند ،وقتيكه از عهده كار بر نميآيند).
در نتيجه با آموزش مهارتهاي اجتماعي دانشآموزان به:
 افزايش عزت نفس افزايش خودآگاهي افزايش همدلي افزايش سازگاري اجتماعي با همساالن ،خانواده ،مدرسه بهبود عملكرد تحصيلي پيشگيري از مشكالت بهداشت رواني پيشگيري از اعتياد پيشگيري از خشونت پيشگيري از بزهكاريخواهند رسيد.
آموزش مهارتهاي فردي (عاطفي)

دانسون 1در سال  1997اشاره به اين مطلب نمود كه مربيان و دانشآموزان در دوره ابتدايي به كمك و حمايت
در كالس و مدرسه نيازمندند .كارل راجرز )1961( 2بيان كرد كه دانشآموزان در منزل و در مدرسه و حتي در
اجتماع نيازمند مراقبت ،حمايت عاطفي به طور واقعي هستند و نيز اشاره كرد كه كودك با رشد عاطفي رشد
اجتماعي او نيز توسعه پيدا ميكند و ما بايد آن رشد را در مسير درست هدايت كنيم.
مزلو نيز در سال  1954اشاره كرد وقتي انسان از مسائل فيزيكي و نيازهاي رواني (امنيت ،وابستگي،عالقه و
محبت ،عزتنفس) تأمين شد ،به خودشكوفايي خواهد رسيد.
سالمت و امنيت مدرسه وابسته به سالمت عاطفي و احساس دانشآموزان دارد .براي توسعه در سالمت و
تقویت مسائل عاطفي دانشآموزان راهكارهايي پيشنهاد شده است كه شامل موارد زیر میباشد.
 -1تقويت اعتماد به نفس
 -2تقويت انگيزه
 -3تقويت حس همدردي (كمك به سالمندان و )...
 -4توسعه ارزش هاي فردي و شخصي
 -5احترام به حقوق دانشآموزان
1. Danson
2. Carl Rogers
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 -6كشف پتانسيلهاي فردي
برنامه فيزيكي
يكي از مهمترين برنامههاي امن در مدارس ارائه خدمات فيزيكي در درون و برون مدرسه است .در مدارس
آالباها دوربينهاي مخفي مراقبتي از سال  1986به كار گرفته شده است .در سال  1996در ايالت مينهسوتا 8
دستگاه دوربين در دبيرستان ويلمر نصب شده است( .كالتاگيرون ،اندرهولت.)2003 ،1
اقدامات مهم براي برنامه محيط فيزيكي به شرح زير است:
امنيت دروني مدرسه
لباس متحدالشكل يا اونيفورم هماهنگ كه در دانشآموزان احساس تعلق ،احترام ،كاهش تبعيض و حسادت،
آرامش روحي و تمركز را به دنبال دارد.
وجود امكانات الزم آزمايشگاهي مناسب تا دانشآموزان مجبور نشوند به خارج از مدرسه روند.
محدود بودن تعداد دانشآموزان در هر كالس.
كوچك بودن اندازه كالس (در فضاي آموزشي محدودتر امكان برقراري ارتباط صميمانه بيشتر خواهد بود و
كنترل و نظارت بيشتر صورت ميگيرد.
روشنايي كافي در راهروها و سرويسهاي بهداشتي.
تفكيك حياط و فضاي باز مدرسه براي دانشآموزان سنين مختلف.
بازرسي و تفتيش بدني دانشآموزان بدون اطالع قبلي.
حضور دانشآموزان به نوبت در راهروها و حياط مدرسه براي محافظت از همكالسي هايشان.
محدود كردن درهاي ورودي مدرسه.
وجود جاي امن براي نگه داري وسايل شخصي دانشآموزان.
كمك گرفتن از والدين در نظارت بر فعاليتهاي دانشآموزان در ساعات تفريح و ورزش به طور دورهاي.
حضور كاركنان مدرسه در طول ساعات تفريح.
مجهز بودن مدرسه به سيستم ايمني در مواقع آتشسوزي.
امنيت بيروني مدرسه
وجود پليس و نيروي انتظامي پيرامون مدرسه براي تضمين امنيت بيشتر.
استفاده از سرويس ويژه جهت رفت و آمد دانشآموزان.
استفاده از اونيفورم هماهنگ امنيت الزم را براي دانشآموزان به همراه دارد.
همكاري اولياء در زمان خروج بچهها از مدرسه.
1. Caltagirene and anderholt
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ايجاد خانههاي امن در طول مسير مدرسه (اگر سرويس رفت و آمد ندارند)
داشتن كارت هوشمند تا اگر دانشآموز با مشكلي مواجه شد ،سريع ًا شناسايي شود و مورد حمايت قرار گيرد
(همان منبع).
1
استراتژیهای ایجاد مدارس امن از دیدگاه (کالتاجیرون و آندرهولت )2003 ،
با توجه به عناصر كليدي و اساسي براي طراحي مدارس امن شش استراتژي اصلي و اساسي براي ارتقاي
امنيت و سالمت در مدرسه ميرسيم كه به شرح زير است:
مدارس را امن كنید.
امنيت جامع مدارس و طراحي پاسخ بحراني را توسعه دهيد.
ج ّو و محيط جامع و مثبت در مدرسه ایجاد كنید.
والدين را در ساخت و امنتر كردن مدارس درگير نماييد.
از جوانان با رفتارهاي ضد اجتماعي و در خطر حمايت كنيد.
فرهنگهاي مشترك و مشكالت برجسته را به همگان نشان داده و تبین نماييد (كالتاجيرون و آندرهولت،
.)2003
استراتژیهای طراحی مدارس امن از دیدگاه (استیفنز)1995 ،2
استراتژي هاي طراحي مدارس امن ،محيط يادگيري امن را براي بچهها ايجاد مينمايد كه به شرح زير است:
خلق استراتژي هاي پيشگيري و مداخله در حوزه مدرسه و خود مدرسه
توسعه فوري برنامهريزي پاسخ مثبت
توسعه سياستهاي مدرسه و درك توجهات قانوني
خلق ج ّو مثبت و فرهنگي در مدرسه
اجراي مداوم توسعه كاركنان
اطمينان از تسهيالت كمي و تكنولوژي
مشاركت دادن اعضاء و دانشآموزان در مسائل اجرايي قانون
ارتباط با مؤسسات مرتبط با حمايت و خدمات اجتماعي
آموزش خانواده و درگير كردن انجمنها و والدين
استفاده از منابع سودمند و مورد نياز (پوالك و ساندرمن)2000،3
كد انضباطي ،رفتاري
1. Caltagirone and Anderholt
2. Stephens
3. Pollack and Sunderman
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رهبري دانشآموزان
پيشگيري بحران از طريق طراحي محيط
فعاليتهاي فوق برنامه
خدمات سالمتي
خدمات اجتماعي
تماس دائمي اعضای مدرسه با دانشآموزان
آشنايي با فرهنگ و آگاهي اجتماعي دانشآموزان از مدارس امن (استيفنز)1995 ،
چارچوب استراتژیهای انضباطی در مواقع بحران از دیدگاه (اسپراک و واکر)2000 ،1
چارچوب جامع و عملكرد آن در مدارس بر رفتار دانشآموزان و به ارتباطات مداخلهاي در مواقع بحران نیازمند
است .استراتژیهای انضباطی زیر در حوزۀ مدرسه در سه مرحله مدنظر قرار میگیرد:
 .1دانشآموزان در خطر با درصد باال :این دانشآموزان به آموزش والدین ،اعضای اجتماع و همچنین به
مشارکت آنان ،طراحی مدیریت رفتار فردی ،مهارتهای اجتماعی و تمرکز بر حمایت تحصیلی نیازمندند.
 .2دانشآموزان در معرض خطر :این دانشآموزان به الگوهای موفق و خردمند در مدرسه ،اجرای برنامههای
خودمدیریتی و افزایش حمایت در طول دورۀ تحصیل نیازمندند.
 .3دانشآموزان کل جهان :این دانشآموزان که  75تا  85درصد از دانشآموزان را تشکیل میدهند ،به
آموزش مهارتهای اجتماعی ،مدیریت کالس مؤثر ،اجرای قوانین ،نظارت همهجانبه ،سیاستهای اصالحکننده
نیازمندند.
2
گيليرت ( ،)2004رساله دكتري خود را با عنوان تحليل استفاده از استراتژي هاي بحران در پاسخ به خشونت
مشخص كرد كه استراتژي هاي طراحي بحران در مدارس اينديانا كه شامل اندازه كالس ،محدوديتدرهاي
ورودي ،آموزشهاي الزم به دانشآموزان ،تجربيات مديران بوده در  200مدرسه مورد ارزيابي قرار داده كه
يافتهتحقيق نشان داده كه استفاده از اين استراتژيها خشونت را كاهش داده و امنيت دانشآموزان را تضمين
ميكند.
3
مارتينگلس ( ،)2002در رسالة دكتري خود با عنوان «نقش امنيت منطقه بر برنامه مديران مدارس» نشان داد
كه حمايت و حفظ امنيت در موفقيت تحصيلي دانشآموزان در معرض خطر ضروري است و اين تحقيق تعادل
بين موفقيت و نيازهاي دانشآموزان و اعضاي اجتماع را الزم دانسته و مديران بايد با آموزشهاي الزم تعادل،
1. Spraque & Waker
2. Gillirt
3. Martingles
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آرامش ،امنيت ،مهارت هاي زندگي ،مهارت هاي اجتماعي را به دانشآموزان انتقال دهند در پايان يافتههاي
اين تحقيق نشان داد كه رهبران مناطق بايد تمركزشان بر منابع انساني بوده و ارتباط معناداري بين مقررات
وضع شده از رهبران اياالت مربوطه (اينديانا) و محيط آموزشي امن برقرار نمایند ؛ چرا كه رهبران منطقه حس
مسئوليتپذيري اجتماعي قوي دارند و به طور سنتي عمل نموده كه این مسئله تأثير عميقي بر محيط آموزشي
امن خواهد گذاشت.
وان كالستر ،)2002( 1در رسالةدكتري خود با عنوان «امنيت مدارس» نشان مي دهد كه درك دانشآموزان
و معلمان با امنيت مدارس مرتبط بوده است ،يافتههاي اين تحقيق نشان ميدهد كه كنترل ضعيف ،درگيري
فيزيكي ،بينظمي و آشفتگي ناشي از عدم آموزش در كسب مهارت هاي اجتماعي است که با آموزشهاي الزم
همراه با اجراي برنامههاي حل بحران تهديد و خشونت را كاهش داد.
كرافورد ،)2002( 2در تحقيق با عنوان «خلق فضايي براي يادگيري در محيط امن و نقش مديران مؤثر در
ايجاد امنيت مدرسه» به ارزيابي روشهايي پرداخت كه از طريق آن مديران پنج مدرسه متوسطه آن روشها را
از طريق آگاهي ،اجرا ،تقويت توسعه دادند اين روشها شامل ارتباط مدير با معلم ،حمايت از معلمان ،صداقت
(دانشآموز در برخورد با معلمان) بازخورد مثبت و مستمر و مداوم به دانشآموزان ميباشد .اطالعات از طريق
مصاحبه جمعآوري شد و اشاره نمود که مديران بايد توانمندي ،سياستهاي آشكار استراتژيهاي اساسي و
اصلي خود را به كار ببندند كه جز با آگاهي ،كسب دانش و اجراي مستمر و تقويت و توسعه آن به دست نخواهد
آمد .به گفته اين محقق مدير مؤثر يك مدرسه مؤثر و مفيد را ايجاد خواهد نمود و مدرسه بهنجار و مفيد يك
جامعه سالم را ايجاد مينمايد.
نارينهان ،)2002( 3در رسالةدكتري خود با عنوان «آموزش براي دانشآموزان در معرض خطر و تأثير
برنامههاي آموزشي در مدرسه بر دانشآموزان اميلينويز» مشخص كرد كه اگر به دانشآموزان آسيبپذير
آموزشهاي الزم ارائه داده شود ،نگاه خوشبينانه نسبت به آينده خود پيدا نموده و به اعتماد به نفس باال خواهند
رسيد .يافتههاي تحقيق نشان داد كه برنامههاي متنوع آموزشي در مدرسه اين عوامل را موجب ميشود :الف)
موفقيت تحصيلي باال ،ب) رفتارها و نگرشهاي مثبت ،ج) توقع و انتظارات باال ،چ) شادتر شدن دانشآموزان،
د) كاهش خشونت و رفتارهاي پرخطر و ح) شانس برابر ،تساوي حقوق فردي بين دانشآموزان -ارتباط بين
معلم و دانشآموزان.
ليزلي ،)2002( 4در رسالةدكتري خود با عنوان «مدارس امن فرصت هاي آموزشي براي توسعه
1. Van Klooster
2. Craw Ford
3. Narinhaum
4. Lisle
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كاركنان»مشخص نمود كه هدف از اين مطالعه جمعآوري اطالعات براي تعيين و تفسير درك معلمان ،مديران
و ديگر كاركنان مدرسه است كه در ارتقاي مدارس امن و پيشگيري از خشونت تأثيرگذار ميباشد .اين تحقيق
توصيفي است و يافتههاي تحقيق بدين شرح ميباشد.
 كاركنان به طور حرفهاي به مديران و معلمان بايد كمك كنند. آموزشها به طور مداوم و مستمر براي پيشگيري از حوادث به كاركنان داده شود. ارتباط مدرسه با خانه و اعضاي اجتماع تقويت بشود. ارتباط والدين با اعضاي مدرسه به صورت حمايتي و مشاركتي صورت گيرد. در مدارس بزرگ سيستم حمايتي و آموزشي نظارتي به طور مداوم انجام شود.ولز ،)2002( 1در تحقيقي با عنوان «خلق محيط امن» مشخص كرد اگر يك معلم و يا يكي از كاركنان مدرسه
احساس كند كه ارزشمند نيست ،آرامش و امنيت خود را از دست خواهد داد و عالقهاي به ابراز احساسات و
ارزشهاي مورد قبول خود و يا نظرياتش نخواهد داشت .از ديدگاه اين تحقيق معلم بايد به درك دانشآموزان
كمك نموده و محيط را براي دانشآموز تسهيل نمايد .او بايد اين واقعيت را بپذيرد كه هر دانشآموز ثروت
بزرگي كه همان دانش و تجربياتش ميباشد ،به كالس درس ميآورد نقش مربيان آموزشي تقويت آن دانش
و تجربيات ميباشد .يافتههاي تحقيق بدين شرح است:
 تقويت مسائل عاطفي مراقبت و نظارت كافي بر دانشآموزان يادگيري جامع (هم مهارتهاي علمي و همنظري) به دانشآموزان توجه به تفاوت هاي فردي دانشآموزان (هر دانشآموز داراي ارزش واحدي است). تقويت ضوابط انضباطي تقويت محيط حمايتي مثبت براي دانشآموزان دوك ،)2002( 2با پژوهشي با عنوان «خلق مدارس امن» اشاره ميكند .براي اين كه دانشآموزان احساسامنيت نمايند ،بايد مدارس امن اين مسائل را مدنظر قرار دهند.
 پيامد عدم رعايت قوانين مدرسه براي همه مشخص شود. قوانين انضباطي شفاف و روشن باشد. والدين و اعضاي اجتماع در تمام فعاليتهاي امن مدرسه مشاركت داشته باشند. محيط فيزيكي مدرسه براي ارتقاي امنيت و موفقيت درسي دانشآموزان طراحي شود.1. Wells
2. Duck
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 دانشآموزان را در فعاليت هاي امن مدرسه مشاركت دهيم تا احساس ارزشمندي نمايند.جانستون ،)2002( 1در پژوهشي تحت عنوان «مدارس امن و سالمت دانشآموزان» پنج عامل مهم را براي
سالمت دانشآموزان در نظر گرفت كه بدين شرح است:
 محيط مدارس امن كه به طراحي محيط (نصب دوربين) ،همكاري پليس ،پيشگيري از الكل ،مواد مخدر،گنجاندن مطالب مهم در برنامهريزي درسي دانشآموزان ،برنامه آگاهي از ويژگيها و معضالت مواد مخدر
توجه شده است.
 برنامههاي پيشگيري از سالمت ذهن و خدمات مداخلهاي منجر به حل تعارض و اختالفات و درگيريهاميشود و معلمان نقش كليدي در اجراي اين مهارتها دارند .معلمان ميتوانند خصوص ًا در دوران ابتدايي معناي
صلح ،صلح و تعارض و بصيرتهاي الزم را در اين راستا به دانشآموزان ارائه دهند.
 برنامههاي توسعه احساس و روانشناسي اجتماعي به نقش گروه مشاوره و روانشناسان و پيشگيري ازافسردگي و انزوا كه منجر به خودكشي دانشآموزان ميشودف اشاره ميكند.
 برنامه ميانجي گري فرآيندي كه به دانشآموزان در حل تعارض كمك ميكند ،از ديدگاه اين تحقيق بزرگترين هنر اين است كه به دانشآموزان كمك كنيم تا با تفكر درست عمل درستي را انجام دهند و به شناخت،
درك و مهارت هاي ارتباطي مؤثر برسند.
 ريلي ،)2001( 2در تحقيقي تحت عنوان «ابعاد كيفي مدارس امن» به عوامل مختلفي اشاره كرد كه بهساخت مدرسه امن کمک مینماید و بدين شرح است:
 خدمات حمايتي كه شامل مشاركت خانوادهها ،پيشگيري ،مداخله ،حمايت اورژانسي و بحراني همكاري اعضاي اجتماع (رهبران آموزشي ،دولت ،مديريت منابع انساني ،والدين و )...ت پذيري و پاسخدهي مناسب اعضاي مدرسه به دانشآموزان ،همكاري
 پاسخدهي به سيستم (مسئولي اعضاي اجتماع و والدين)
 فعاليت مستمر كاركنان به طور حرفهاي تا دانشآموزان به موفقیت تحصیلی برسند. ايجاد فرهنگ اصالحات در مدرسه (نظارت ،ارزشيابي ،اصالحات مجدد فرآيند طراحي مدارس امن).سيبروك ،)2001( 3با تحقيقي با عنوان «عوامل مهم براي توسعه طراحي مدارس امن» مشخص نمود كه
امنيت فضاي علمي مدارس دولتي موجب نگراني شديد مديران مدارس شده است كه ناشي از افزايش حوادث
ناگوار در فضاي علمي مدارس است هدف اين بررسي شناسايي و گزارش عوامل برنامههاي مهم مدارس امن،
معتبر ساختن عوامل برجسته و مهم در ادبيات تحقيق ،تشخيص صالحيتها و عوامل مهم توسط كاركنان و
1. Johnoston
2. Rilley
3. Seabrook
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مديران مدرسه ،ارائه پيشنهادها براي تغيير و يا ارتقاي برنامههاي موجود مدارس امن ميباشند
آسچوف ،)2001( 1در رسالة دكتري خود با عنوان «تحليل محيط مدارس امن در دبيرستانهاي اورانجي
كانتي» مشخص كرد كه براي تجزيه و تحليل مدارس امن بايد به قوانين انضباطي،تهديد با نمره صفر به حقوق
فردي دانشآموزان توجه نمود .براي رسيدن به سطح آرامش نسبي و توجه به دانشآموزان آسيبپذير تحليل
محيط مدرسه نقش بسيار مهمي را ايفا ميكند.
كريستنسن ،)2001( 2در رسالة دكتري خود با عنوان «ويژگي هاي طراحي مديريت بحران در مدارس ابتدايي
در ايالت نبراسكا» مشخص كرد كه طراحي مديريت بحران و بررسي مؤلفههاي آن در اين مدارس به كاهش
خشونت ،جرم كمك مينمايد .يافتههاي تحقيق نشان داد كه درصد زيادي از پاسخدهندگان درگيري خانوادهها،
اعضاي اجتماع و مشاركت دانشآموزان ،تهديد با احترام ،بيان آزادانه احساسات دانشآموزان ،آموزش كاركنان
ميتواند در پيشگيري ،مداخله ،پاسخ فوري كمك كند و يك طرح مديريتي كامل براي بحران ايجاد نمايد.
لين ،)2000( 3در رسالة دكتري خود با عنوان «تأثير آموزش مديريت پرخاشگري بر كنترل خشم دانشآموزان
مشخص نمود كه آموزش دانشآموزان در مدرسه براي كنترل خشم و واكنشهاي هيجاني ضرورت دارد و
هدف از اين پژوهش ،مطالعه تأثيرآموزش دانشآموزان در كسب مهارت هاي مدیریت خشم و مهارت هاي حل
تعارض بوده است و يافتههاي تحقيق نشان میدهد:
 با برنامه مناسب خشونت و عصبانيت در دانشآموزان کاهش مییابد. در آغاز سال تحصيلي براي هر كالس و هر مدرسه با مشاركت كاركنان ،مدير ،معلم برنامهريزي مناسبداشته باشيم.
 اعضاي ستادي به حمايت از دانشآموزان بپردازند. در برنامه امن كالسي دانشآموزان را مشاركت دهيم. اندازه كالسها و درهاي ورودي را محدود كنيم.براون ،)2000( 4در رسالةدكتري خود با عنوان درك از سالمت مدارس راهنمايي براي مديران آموزش در ارائه
خدمات سالمت اشاره نمود كه هدف از اين تحقيق ارتقاي سطح سالمت هم براي دانشآموزان و هم كاركنان
ميباشد و براي محيط امن نياز به بررسي مشكالت و چالشهايي كه پرستارها در مدرسه با آن مواجه هستند،
داريم و يافتههاي اين تحقيق نشان داد كه مراقبت و پرستاري و ارائه خدمات سالمت و استراتژي تقويت برنامه
در ارتقاي سالمت دانشآموزان پيشگيري از بيماري 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.
توبلر ،)2000( 1در تحقيقي با عنوان «مطالعه بر ماهيت برنامههاي پيشگيري» به اين نتيجه رسيد كه
برنامههاي پيشگيري رويكرد تعاملي را ايجاد ميكند كه بر مهارت هاي زندگي ،تغيير در ماهيت زندگي
دانشآموزان ،بصيرت جامع و ديدگاه مقدمه
جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش مشتمل برکلیه مدیران متوسطه شهر تهران است که تعداد آنها  1500نفر میباشد.

نمونه و روش نمونه گيري

بر اساس روش نمونه گيري مورد اشاره در جدول مورگان با انتخاب حداقل  170نفر مي توان نتايج را به
كل جامعه بسط داد .
ابزار اندازه گیری،روایی و پایايی ابزار اندازهگیری
ابزار جمعآوری اطالعات در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته بوده است و از مقیاس  5درجهای لیکرت
استفاده شده است.
مقولههای تشکیل دهنده پدیده مورد اندازهگیری ،یعنی پرسش نامهای با  48سؤال و مولفه اصلی بحران در
خصوص تعیین عوامل بحرانزا در مدارس متوسطه است.
پرسش نامه حاصل در یک نمونه تصادفی سی نفره از پاسخدهندهها به اجرا در آمد.
 -1عوامل 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 ()21--20-19-18-17-16
-2عوامل برون مدر سه ای)45-44-40-39-38-32-23-14-12-13( :
روایی یا اعتبار

در مورد اعتبار وسيله اندازه گيري شايان ذكر است كه به منظور برآورد آن از نظرات استادان صاحب فن
استفاده شده است .به عبارتي نوع اعتبار مطرح شده در اين تحقيق اعتبار صوري است.

1. Tubler
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پايايي

برای به دست آوردن پایایی نمونه  30نفری از اعضای جامعه آماری انتخاب و به منظور محاسبه پایایی
پرسش نامه آلفای کرونباخ آن محاسبه شد .آلفای کرونباخ پرسش نامه  0.78به دست آمد که نشان دهنده
پایایی و قابلیت اعتماد مناسب پرسش نامه است.
روش تحلیل دادهها

به منظور توصیف دادهها در بخش آمار توصیفی از جداول توزیع فراوانی ،معیارهای مرکزی ،معیارهای
پراکندگی و نمودارهای دایرهای و هیستوگرام استفاده شده است .در بخش آمار استنباطی از آزمون کلموگروف
– اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن پاسخها ،آزمون  tتک نمونه ای برای بررسی وضعیت مولفههای بحران،
آزمون فریدمن برای رتبه بندی مولفههای بحران و روش رگرسیون چندگانه گام به گام به منظور بررسی میزان
تأثیر مولفههای درون مدرسهای بر مولفه برون مدرسهای استفاده شد.
روش تجزیه وتحلیل دادهها

سؤال اول پژوهش :مولفههای اصلی بحران در مدارس متوسطه شهر تهران چگونه است؟

الف) بعد فیزیکی
جدول  :8-4آزمون  tتک نمونهای
m=3

نتیجه

آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معنی داری

5.134

169

0.000

اختالف
معنیداری دارد

با توجه به مقدار آماره  5.134 ،tبا  169درجه آزادی و سطح معنیداری  0.000و مقایسه این سطح معنیداری
با  0.05مشاهده میشود فرض صفر مبنی بر میانگین پاسخهای بعد فیزیکی مساوی با حد متوسط رد شده
است.)Sig>0.05( .
جدول  :9-4آمارههای خالصه بعد فیزیکی
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد میانگین

170

3.30

0.76

0.059

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد فیزیکی ( )3.30بیش از  3است.
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ب) بعد پیشگیری

جدول  :10-4آزمون  tتک نمونهای

نتیجه

m=3

آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معنی داری

-1.255

169

0.211

اختالف معنیداری ندارد

با توجه به مقدار آماره  -1.255 ،tبا  169درجه آزادی و سطح معنیداری  0.211و مقایسه این سطح
معنیداری با  0.05مشاهده میشود فرض صفر مبنی بر میانگین پاسخهای بعد پیشگیری مساوی با حد متوسط
رد نشده است.)Sig<0.05( .
جدول  :11-4آمارههای خالصه بعد پیشگیری
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد میانگین

170

2.96

0.37

0.028

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد پیشگیری ( )2.96تقریبا مساوی با  3است.
پ) بعد مداخله
جدول  :12-4آزمون  tتک نمونهای
m=3

نتیجه

آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معنی داری

-4.09

169

0.000

اختالف معنیداری دارد

با توجه به مقدار آماره  -4.09 ،tبا  169درجه آزادی و سطح معنیداری  0.000و مقایسه این سطح معنیداری
با  0.05مشاهده میشود فرض صفر مبنی بر میانگین پاسخهای بعد مداخله مساوی با حد متوسط رد شده است.
(.)Sig>0.05
جدول  :13-4آمارههای خالصه بعد مداخله
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

انحراف استاندارد میانگین

170

2.90

0.30

0.023

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد مداخله ( )2.90کمتر از  3است.
از آنجا که توزیع دادههای بعد مداخله نرمال نبود ،از روش ناپارامتری نیز بررسی شد که نتایج آن در ادامه
آمده است.
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جدول  :14-4آزمون ناپارامتری  Wویلکاکسون بعد مداخله
مولفههای بحران

تعداد

میانه

بعد مداخله

170

2.89

آماره  Wآزمون ویلکاکسون سطح معنیداری
0.000

3468.5

نتیجه
میانه کوچک تر مساوی  3است

با توجه به مقدار آماره  Wویلکاکسون و سطح معنی داری به دست آمده مشاهده میشود میانه پاسخهای به
دست آمده برای بعد مداخله کمتر از  3بوده و این بعد در حد مطلوبی قرار ندارند .بنا بر این فرض صفر مبنی بر
بزرگ تر یا مساوی  3بودن پاسخهای داده شده رد میشود.)Sig>0.05( .
ت) بعد خدمات و آموزش سالمت
جدول  :15-4آزمون  tتک نمونهای
m=3

نتیجه

آماره آزمون t

درجه آزادی

سطح معنی داری

-2.176

169

0.000

اختالف معنیداری دارد

با توجه به مقدار آماره  -2.176 ،tبا  169درجه آزادی و سطح معنیداری  0.000و مقایسه این سطح
معنیداری با  0.05مشاهده میشود فرض صفر مبنی بر میانگین پاسخهای بعد خدمات و آموزش سالمت
مساوی با حد متوسط رد شده است.)Sig>0.05( .
جدول  :16-4آمارههای خالصه بعد خدمات و آموزش سالمت
انحراف

میانگین

انحراف استاندارد

تعداد

استاندارد میانگین
0.073

2.84

0.95

170

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد خدمات و آموزش سالمت ( )2.84کمتر از  3است.
ث) مولفه برون مدرسهای
جدول  :17-4آزمون  tتک نمونهای

اختالف

نتیجه

m=3

سطح معنی داری

درجه آزادی

آماره آزمون t

0.000

169

-7.535

معنیداری دارد

با توجه به مقدار آماره  -7.535 ،tبا  169درجه آزادی و سطح معنیداری  0.000و مقایسه این سطح
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حد متوسط رد شده است.)Sig>0.05( .
جدول  :18-4آمارههای خالصه بعد خدمات و آموزش سالمت
تعداد

میانگین

انحراف استاندارد

170

2.81

0.33

انحراف
استاندارد میانگین
0.025

با توجه به جدول باال ميانگين نمره بعد خدمات و آموزش سالمت ( )2.81کمتر از  3است.
سؤال دوم پژوهش :میزان تأثیر ابعاد مولفه درون مدرسهای بر مولفه برون مدرسهای چقدر است؟
در راستای تحلیلهای استنباطی و آزمون فرضیههای پژوهش ،از مدل آماری رگرسیون گام به گام برای
میزان تأثیر ابعاد مولفه درون مدرسهای بر مولفه برون مدرسهای استفاده شد تا از این طریق بتوان به تأثیر هر
یک از ابعاد مؤلفه درون مدرسهای بر مولفه برون مدرسهای دست یافت.
برای بررسی میزان تأثیر ابعاد مولفه درون مدرسهای بر مولفه برون مدرسهای از روش رگرسیون خطی ساده
گام به گام استفاده شد.
جدول  :19-4آمارههای خالصه مدل رگرسیونی
مدل
1

ضریب

ضریب تعیین

ضریب تعیین تصحیح

انحراف استاندارد ضریب تعیین تصحیح

همبستگی

()2R

شده

شده

0.386

0.149

0.133

0.31

با توجه به مقدار ضریب تعیین به دست آمده  2R = 0.149مشاهده میشود متغیرهای ابعاد درون مدرسهای
تنها  %14.9از تغییرات مولفه برون مدرسهای را تبیین میکنند.
جدول  :20-4تحلیل واریانس رگرسیونی
مدل

مجموع

درجه آزادی

مربعات

میانگین

آماره فیشر

سطح معنیداری

مجموع مربعات

منبع تغییرات رگرسیونی

2.766

3

0.922

منبع تغییرات خطا (باقی ماندهها)

15.843

166

0.095

جمع کل

18.608

169

9.659

0.000

با توجه به مقدار آماره  Fجدول تحلیل واریانس  F = 9.659با درجه آزادی ( 166و  )3با سطح معنیداری
 0.000و مقایسه این سطح معنیداری با  a = 0.05مشاهده میشود فرض صفر مبنی بر بیتأثیر بودن
متغیرهای ابعاد مولفه درون مدرسهای روی مولفه برون مدرسهای رد میشود.
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جدول  :21ُ-4ضرایب رگرسیون
مدل

ضرایب استاندارد شده

ضرایب

آماره آزمون t

استاندارد نشده رگرسیونی

سطح
معنیداری

برآورد پارامترهای مدل

برآورد انحراف استاندارد

عرض از مبدأ (مقدار ثابت)

2.493

0.329

بتا
7.585

0.000

بعد پیشگیری

0.383

0.085

0.428

4.511

0.000

بعد فیزیکی

-0.105

0.041

-0.243

-2.592

0.010

بعد مداخله

-0.162

0.080

-0.149

-2.039

0.043

با توجه به ضرایب رگرسیونی به دست آمده از جدول باال مشاهده میشود عرض از مبدأ و ضریب رگرسیونی
(ابعاد پیشگیری ،فیزیکی و مداخله) در سطح  0.05معنیدار میباشد.
سؤال سوم پژوهش :تقدم وتاخرمولفهها چگونه است؟
برای اولویتبندی هر یک از مولفههای مورد مطالعه از آزمون فریدمن استفاده شد تا بتوان تقدم و تأخر
مولفهها را مشخص کرد.
جدول  :21-4میانگین رتبههای مؤلفهها
مولفهها

میانگین رتبهها

بعد فیزیکی

3.88

بعد پیشگیری

3.06

بعد مداخله

2.85

بعد خدمات و آموزش سالمت

2.65

مولفه برون مدرسهای

2.55

جدول  :22-4آزمون فریدمن

تعداد

170

آماره کای دو

77.107

درجه آزادی

4

سطح معنی داری

0.000

با توجه به جدول آزمون فریدمن و آماره کای دو  77.107با  4درجه آزادی و سطح معنی داری  0.000و
مقایسه این سطح معنیداری با  a = 0.05مشاهده میشود فرض صفر مبنی بر یکسان بودن اولویت هر یک
از مولفهها رد میشود .با توجه به جدول میانگین رتبهها مشاهده میشود بعد فیزیکی اولویت اول و مولفه برون
مدرسهای اولویت آخر را دارد.
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به طور کلی بحران مفهومی است که سالیان متمادی در گذشته وجود داشته  ،اما در دهههای 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 میباشند.
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 كردن 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 میطلبد.
در مورد سوال اول پژوهش که مولفههای اصلی بحران چیست؟ پژوهشگر ضمن در نظر گرفتن پیشینه
پژوهش و با بهره گیری از مبانی نظری و مولفه ها ،مدلها ،چهارچوبهای بحران در مولفه درون مدرسه ای
 ،برون مدرسه ای را شناسایی نموده که با پژوهشهای گلدون  ،2005ویلیامز  ،2005گستی،2000گیلبرت
،2004جکسون  ،2003گرافورد  ،2002وان کالستر  ، 2002ولز  ، 2002جانستون  ،2002سیروک  2001و
آسچوف  ، 2001کریستنسن  ،2001لین  2001و براون  2000همخوانی دارد.در مورد سوال دوم پژوهش
که وضع موجود مولفههای بحران در مدارس متوسطه شهر تهران چگونه است؟ نتایج پژوهش نشان داد که
مولفههای درون مدرسه ای ابعاد فیزیکی نزدیک به حد متوسط است که با نتایج گیلبرت  ،2004ولز ،2004
جانسون  ،2004سیروک  ،2001لین 2000و دوک  2002همخوانی دارد.
در بعد پیشگیری نزدیک به میانگین جامعه میباشد که با پژوهش وومبل  ،1992ویرانت  ،1992کالیتون
 ،1994رودریگوز  ،1994توبلر  ،2000کریستنسن  ،2001ریلی ، 2001جانستون ،2002وان کالستر 2002
همخوانی دارد
در بعد مداخله کمتر از حد میانگین است که با پژوهش کالیتون  ،1994کریستنسن  ،2001ریلی ،2001
جانستون  ، 2002ولز  ، 2002مارتینگلس  2002رینی  2005همخوانی دارد.
در بعد سالمت نزدیک به حد متوسط است که با پژوهش دورالک  ،1996براون  ،2000جانستون ،2002
دپارتمان خدمات سالمت  2005همخوانی 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
مولفههای پیشگیری فیزیکی  ،مداخله بر مولفههای برون مدرسه ای تاثیر داشته و فقط بعد خدمات و آموزش
سالمت تاثیری بر مولفه برون مدرسه ای ندارد که با پژوهشهای کالرن  ،2005رینی  ،2005جکسون ،2003
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وان کالستر  ،2002لیزلی  ،2005سیبروک  ،2001کالیتون  ،1994وان دورن  ،1984وومبل  ،1992همخوانی
دارد.
در پاسخ به سوال سوم پژوهش تقدم و تاخر مولفهها 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 پژوهشهای وومبل  ،1992کالتون  ،1994توبلر ،2000کریستنسن
 ، 2001سیروک  ،2001دوک  ،2002آدامس  ،2003همخوانی دارد.
محدودیتهای پژوهش

 -1مدیریت بحران فاقد ادبیات سازمان یافته است و یک مقوله جدید بوده که زمینههای اصلی برای تحقیق
فراهم نشده است.
 -2نمونه گیری از دبیران  ،والدین  ،دانش آموزان صورت نگرفته است.
 -3نمونه گیری از کل مدارس متوسطه کشور صورت نگرفته است.
 -4مولفههای دیگر بحران ( روان شناختی  ،دوران بلوغ  ،اجتماعی )مورد بررسی قرار نگرفته است.
پیشنهادهاي پژوهش با توجه به نتایج

 -1عوامل ایجاد کننده بحران درون مدرسه ای و برون مدرسه ای مورد برسی عمیق قرار گیرد.
 -2نسبت به تهیه و تدوین مقررات مدیریت بحران مختص هر مدرسه اقدام گردد.
 -3تقویت تیم مشاوران تربیتی در مدارس متوسطه
 -4تقویت تیم سالمت (مربی بهداشت ،پزشک )...،در مدارس متوسطه
 -5توجه به ایجاد راهکار جامع برای به کار بردن برنامه میانجی گری برای رفع بحران دانش آموزی
 -6توجه به سیستم و فضای فیزیکی در مدارس متوسطه
 -7گنجاندن مهارت حل بحران با اجتناب از بحران در برنامه درسی به صورت عملیاتی برای دانش آموزان
دروه متوسطه
 -8تقویت تیم بحران با مشارکت مدیر ،معلم  ،دانش آموزان ،والدین و اعضای جامعه محلی برای این که در
مواقع لزوم مداخله به موقع داشته باشند.
 -9تقویت تیم بحران در مدرسه تا اطالع رسانی الزم را به دانش آموزان در خصوص بحرانهای جدید ارائه
دهند.
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