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  چكيده

اي از رشد  كودكان و نوجوانان سنين مدرسه، نظر به مرحله. مدارس هستند آموزان دانش  دهند و گاه قربانيان آنها، همواره رخ مي حوادث
منظـور  ب .پذيرتر از بزرگساالن و نيازمند توجـه و دقـت نظـر بيشـتر باشـند      ممكن است آسيب كه در آن قرار دارند، در قبال وقايع زندگي، 

دهند و نيز نحوه برخورد با حوادث،  آموزان در داخل و خارج از مدارس ايران رخ مي دستيابي به نمايي اوليه از وقايع ناگواري كه براي دانش
هـا و   امـه در تارنماهـاي روزن " تصادف"و " سوزي آتش"، "حوادث"، "حادثه"، "ها بچه"، "آموزان ، دانش"مدرسه"مروري كوتاه با استفاده از كلمات 

سـپس  . تر شوند هاي رسمي كشور انجام شد تا با داشتن تصويري از وضعيت موجود اقداماتي كه الزم است انجام شوند، مشخص خبرگزاري
نتايج بررسي نشانگر آن بودند كه وقايع مشابه بصورت . بايست انجام شوند، به متون مربوطه مراجعه گرديد جهت بررسي پيامدها و آنچه مي

رسـد   بنظـر مـي  . انـد  دهند كه تعداد قربانيان برخي از آنها نيز فراتر از تعداد مورد انتظار بوده ونده در استانهاي مختلف كشور رخ ميتكرارش
آموزان،  دانشبه اردو بردن ي غيراستاندارد براي هاعدم آموزش صحيح يا آموزش ناکافي کارکنان مدارس، انتخاب تفريحگاهعواملي همچون 

در وقـوع ايـن حـوادث دخيـل      غيـره د بودن مدارس، کمبود امکانات اوليه، اشکاالت احتمالي موجود در برخي راههاي کشور و غيراستاندار
اي معتبر به لحاظ علمي براي كاهش وقوع حـوادث و كمـك بـه     عليرغم ناشايع نبودن رخداد اينگونه وقايع ناگوار، متأسفانه برنامه. اند بوده

رسد حداقل وقوع برخي از آنهـا   نظر به ماهيت رخدادهاي مورد بررسي، بنظر مي. پيامدهاي آنها تدوين نشده استقربانيان جهت مقابله با 
  .خورد اي عملياتي براي رويارويي و غلبه بر بحرانها در مدارس بچشم مي قابل پيشگيري بوده است و نياز به تدوين و استفاده از برنامه

  حوادث، باليا، كودكان و نوجوانان آموزان، مدارس، دانش :ها کليدواژه

                                                           
  ۲۳ي، خيابان فلسطين جنوبي، خيابان شهيد وحيد نظري، پالك تهران، خيابان انقالب اسالم: پاسخگو نويسنده ∗
  ٦٦٤٨٠٨٠٤ :تلفن  

E-mail: somidvari@ihsr.ac.ir  
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  ٧٧٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

تواننـد بـر    مـي   دهنـد،  وقايعي كه در طول زندگي براي افراد رخ مـي 
. سالمت جسمي، رواني، اجتماعي و حتي معنوي آنـان اثـر بگذارنـد   

گذاري نه فقط وابسته به ماهيت واقعه، بلكـه تفسـيري اسـت     اين اثر
اي از  ه بـر آن، سـن و مرحلـه   عالو. كه فرد از واقعه و از علل آن دارد

رشد كه فرد در آن قرار دارد، بيماريهايي كه در گذشته به آنها مبتال 
وقايع قبلي زندگي و زمـان رخ دادن   بوده يا اكنون به آنها مبتالست، 

منـابع   و تعداد و ماهيـت آنهـا، قـدرت و اسـتحكام شخصـيت فـرد،       
د اسـتفاده و  هاي دفاعي مور استرس موجود در زندگي وي، مكانيسم

، همگـي  غيـره قدرت انطباق فرد با استرسها، منـابع حمـايتي وي و   
كودكـان و نوجوانـان   در اين ميان  .]١[عواملي مهم و دخيل هستند

اي از رشـد كـه در آن قـرار دارنـد،      به مرحله با توجهسنين مدرسه، 
پـذيرتر از بزرگسـاالن و    ممكن است در قبال وقـايع زنـدگي، آسـيب    

ه و دقت نظر بيشتر در ارزيابي مشكل، دريافت درمـان و  نيازمند توج
انجام اقدامات مناسب از سـوي والـدين، پزشـكان، اوليـاي مـدارس،      

ــراي   .اران و مســئولين باشــندذسياســتگ ــه ب ــايعي ك ــد وق ــر چن ه
پيوندنـد، ممكـن اسـت متنـوع و گسـتره       آموزان به وقـوع مـي   دانش

نوجـوان، يـك   درگير شـدن يـك كـودك يـا     (بحرانها، متفاوت باشد 
تشـابهات بسـياري    ، )خانواده، يك مدرسه و يا اغلبِ افراد يك جامعه

بنـابراين بـا   . در مورد واكنشهاي فردي به حوادث و باليا وجـود دارد 
اطالع از اين واكنشها و عالئمي كه كودكان و نوجوانان ممكن اسـت  

كـاهش  توان بـه   مي ريزي براي مقابله با آنها،  و برنامه  دچار آن شوند
رســد تــدوين  عــالوه بــر آن بنظــر مــي. رنجهــاي آنــان كمــك كــرد

سياستهاي صحيح و مشـخص از سـوي سياسـتگذاران در خصـوص     
توانـد بـه    رخداد وقايع ناگوار در داخل و خارج از مدارس نه تنها مي

وقوع حوادث در جهت ارائه خدمت از " پس از"انجام اقدامات مقتضي 
منجر شود بلكه هشـياري حاصـل از   ديدگان  ابعاد گوناگون به آسيب

 کارکنـان كـه اوليـاي امـور و     ييآموزشـها نگاه صحيح بـه مشـكل و   
 رخ کـاهش  دري حت ممكن است خود خواهند كرد، افتيدر مدارس
در اين مقال با نگاهي گذرا . دنباش کننده کمک زين ناگوار عيوقا دادن

در  نـاگوار حـوادث   عووق داده، به ايجاز به پيامدهاي به بحرانهاي رخ 
توانند در مراحل پس از وقوع حوادث انجام  مدارس و آنچه بايد و مي

  .شود شوند، پرداخته مي

  كار  مواد و روش

بمنظور دسـتيابي بـه نمـايي اوليـه از وقـايع نـاگواري كـه بـراي         
دهنـد و نيـز    آموزان در داخل و خارج از مدارس ايران رخ مـي  دانش

يان امر، با توجه به عـدم وجـود   نحوه برخورد با حوادث از سوي متول
داده در داخـل و خـارج    دفتر يا سازماني جهت ثبت وقايع نـاگوار رخ 

ــا اســتفاده از كلمــات   ــاه ب ، "مدرســه"مــدارس كشــور، مــروري كوت
" تصـادف "و " سـوزي  آتش"، "حوادث"، "حادثه"، "ها بچه"، "آموزان دانش

جام شـد تـا   هاي رسمي كشور ان ها و خبرگزاري در تارنماهاي روزنامه
بدينوســيله عــالوه بــر دســتيابي بــه تصــويري مقــدماتي از مشــكل، 

سـپس جهـت   . تر شـوند  بايست انجام شوند، مشخص اقداماتي كه مي
بايسـت انجـام شـوند، بـه متـون علمـي        بررسي پيامدها و آنچه مـي 

  .مربوطه مراجعه گرديد
  

  كار  مواد و روش

  ايران مدارس در ناگوار وقايع
ي برخـ  بـه  ابتـدا  ،مسـئله  شدن تر ملموس و مطلب هب ورود منظور به 

/ و آموزان دانش براي مدارس از خارج يا داخل در كه باليايي و حوادث
 گـذرا  بطـور  هـايي،  نمونه ذكر قالب در است، داده رخ كشور معلمين يا

نظر به تعدد وقايع و هدف اين مقال كه پرداختن بـه  . شود مي پرداخته
 ي ازمنتخبـ داده بـوده اسـت،    ز وقـايع رخ مسئله از باب درس گرفتن ا

 گسـتردگي  بيـانگر  و ــ  كشـور  مختلـف  اسـتانهاي  به مربوط كه وقايع
 ايـن  ذكـر  از هـدف  .شـوند  هسـتند، شـرح مـي    ـكشور سطح در وقايع

 يـا  مدرسـه  چنـد  كاركنان و مديران امور، اولياي كردن متهم حوادث،
 كـه  اسـت  وقايعي از گرفتن درس بلكه نيست پرورش و آموزش ناحيه
 آنهـا  وقـوع  از پيشـگيري  بـراي  عمليـاتي  و صحيح تدابير صورتيكه در

ــراي تواننــد مــي نشــوند، انديشــيده  هــر" معلمــين و آمــوزان دانــش ب
  .دهند رخ كشور سطح در" اي مدرسه

 ١٤: تهـران  شهر پارك مصنوعي درياچه در آموز دانش شش مرگ. ١
 شهر خترانهد راهنمايي مدارس از يكي مسئولين ،١٣٨١ ارديبهشت

 تفريحـي  علمـي  گـردش  براي را مدرسه آموزان دانش از گروهي ري،
 بـه  آمـوزان  دانـش  هـا،  موزه از يكي از بازديد از پس. آوردند تهران به

 باريـدن  بـه  شـروع  باران. رفتند شهر پارك به خود، مسئولين همراه
 قـايق . شدند موتوري قايق سوار آموزان، دانش از تن ١٥ كه بود كرده
 هنـوز . كشيدند مي جيغ ها بچه و خورد مي شديدي تكانهاي ريموتو
 روي بر آب قايق، راست سمت از كه بودند نكرده حركت متري چند
 انداختند قايق چپ سمت به را خود و ترسيدند ها بچه. ريخت ها بچه
 از .افتادنـد  آب داخل به آموزان دانش و شد واژگون قايق نتيجه در و

. رفتنـد  فـرو  آب زيـر  بـه   نبودنـد،  بلد شنا زانآمو دانش اكثر كه آنجا
 مـدت  براي فقط  داشتند، شنا با آشنايي مختصر كه نيز اندكي تعداد
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  ٧٧٩

    سپيده اميدواري                                                                                                                                                 ...    ناگوار در مدارس  وقايع

 غريـق  نجـات  گـروه . دارنـد  نگـاه  آب روي بر را خود توانستند كوتاهي
 بـه  كه نيز قايقران مرد و نداشت وجود محل در  احتمالي، حوادث براي
 از عبـور  حـال  در كـه  مرد چند. ردسپ جان خود بود، افتاده آب داخل
 درون بـه   ها، بچه زدنهاي پا و دست ديدن با  بودند، پارك از قسمت آن
 را دختـر  آموز دانش چند جان نيمه پيكرهاي شدند موفق و پريدند آب
 حادثـه " بازماندگان" از تن ١٩ بر كه اي مطالعه در. بكشند بيرون آب از

 تحـت  كـه  آمـوزي  دانـش  ١٩ از كـه  گرديـد  مشـخص ، شد انجام فوق
 اسـترس  اخـتالل  دچـار  تن ١٧ بودند، گرفته قرار روانپزشكي مصاحبه
 بودنـد؛  (Post Traumatic Stress Disorder -PTSD) سـانحه  از پـس 
 كـرده  نـرم  پنجه و دست مرگ با درياچه درون در يا كه آموزاني دانش
 روفـ  آب زير به و قايق شدن واژگون شاهد درياچه، از بيرون يا بودند
  .بودند خود هاي همكالسي رفتن

 دي چهارم و بيست: آموز دانش ١٣ مرگ و مدرسه در سوزي آتش. ٢
 پسـر  و دختر آموز دانش ١٣ مرگ باعث سوزي آتش ،١٣٨٣ سال ماه

 و محـال  چهـار  اسـتان  لردگـان  شهرستان سفيالن روستاي دبستان
 معلـم  كـالس،  نفتي بخاري مخزن گرفتن آتش پي در .شد بختياري

 از بخـاري  كردن خارج در سعي آموزان، دانش جان نجات براي نجوا
 و آتـش  شـدن  ورتر شعله علت به مدرسه، راهروي در. كند مي كالس
 داراي مدرسه. شود مي رها وي دستان از بخاري  معلم، به آن سرايت
 ليتـري  ٢٢٠ گـالن  يك  جا، كمبود علت به و بود اتاق ٣ و راهرو يك
  نفـت،  گالن. بود شده داده قرار راهرو رد اصلي ورودي در پشت نفت
 بـا  مشـتعل  بخـاري  برخـورد  با بنابراين. بود پالستيك جنس از و پر

 ورودي و كالسـها  تمـام  در آتـش  و شـد  منفجـر  گـالن  نفـت،  گالن
. شـد  مسدود آموزان دانش خروج راه و كشيد شعله مدرسه ساختمان

 از آمـوزان  دانش كردن خارج براي مدرسه مسئولين و معلمين تالش
 آتــش در پســر و دختــر كــودك ١٣. نبــود آميــز موفقيــت مدرســه،

 وسـايل  بـه  دسترسي عدم و مدرسه بودن آب فاقد علت به. سوختند 
 هـاي  شـعله  در ساعتها مدرسه ساختمان  نشاني، آتش و حريق اطفاي
 شدت علت به نيز كالس معلم آموز، دانش ١٣ بر عالوه. سوخت آتش

  .باخت جان جراحات،
 مـاه  اسـفند  در: اي جـاده  تصـادفات  در آمـوزان  دانـش  شدن شتهك. ٣

 روسـتاهاي  از يكي دبيرستاني موزان آ دانش حامل بوس ميني ،١٣٨٥
 تصـادف  تريلـي  دسـتگاه  يـك  با عرض، كم اي جاده در كرمان، توابع
 سـپردند  جان دم در آنها معلم و دبيرستاني دختر آموز دانش ٨. كرد
 بـه  مجـروحين . شـدند  مجـروح  نيـز  ديگـر  آموز دانش ٢٠ از بيش و

 بيمارسـتان،  مسـئولين  از يكـي . يافتند انتقال كرمان در بيمارستاني

 بجـز . بـود  كـرده  اعـالم  وخيم نيز را حادثه مجروحان از برخي حال
. شـدند  مجـروح  نيـز  ديگـر  تـن  ٤ و بـوس  ميني راننده آموزان، دانش
 ودچتـر  شهرسـتان  عازم خود سكونت محل روستاي از آموزان دانش
  .بودند درس كالس در شركت براي
 انتهـاي  در: گرفتگـي  بـرق  علـت  به ساله ١٣ آموز دانش يك مرگ. ٤

 اسـتان  در جلفـا  شهرسـتان  آمـوزان  دانش از گروهي ،١٣٨٥ فروردين
 سـوي  از كـه  تفريحي اردويي به خود معلم همراه به شرقي، آذربايجان
 محـل ( سيابآ تفرجگاه درختان. رفتند بود، شده ديده تدارك مدرسه
. شـدند  مـي  آبيـاري  آسياب، مجاور نهر از آب موتور از استفاده با ،)اردو
 آب از آب ظـرف  كـردن  پـر  مشـغول  كه هنگامي آموزان دانش از يكي
 سـيم . شـد  كشته و شد گرفتگي برق دچار بود، درختان زير در جاري
 زيـر  به شده هدايت آبِ با و بود شده خارج خود پوشش از فاز سه برق
 تماس كوچكترين بنابراين. بود كرده پيدا اتصال  آبياري، براي اندرخت
ــا ــر در جــاري آب ب ــان زي ــي درخت ــه توانســت م ــرين حادث . باشــد آف

 داشـتند،  حضور محل در كه مدارس ديگر آموزان دانش و ها همكالسي
  .بودند نوجوان آموز دانش مرگ و گرفتگي برق شاهد 
 ١٦ مشهد، در اي مدرسه آموز دانش دختر هشتاد: معلم يك مرگ. ٥

 اردويــي بـراي  خـود  معلمـان  بهمــراه ،١٣٨٦ سـال  مـاه  ارديبهشـت 
 ناهـار،  خـوردن  از پس. رفتند مشهد اطراف در كارده سد به تفريحي

 ناگهـان  بودند، زدن قدم مشغول سد كنار در آموزان دانش هنگاميكه 
 مشـاهده  بـا  آمـوزان  دانش. كرد سقوط رودخانه داخل به آنها از يكي
 و دنديكش مي جيغ رودخانه، خروشان آب در خود همكالسي قوطس

 مـرگ  بـا  خـود  دوسـت  جـدال  شـاهد  آنها. بودند شده وحشت دچار
 كمـك  بـه  و پريدنـد  رودخانـه  داخـل  بـه  آموزگاران، از تن ٢. بودند
 آمـوز  دانش جان آنها. رفتند بود، شدن غرق حال در كه آموزي دانش

 يكـي  سـرانجام . شدند آسا سيل اجامو گرفتار خود اما دادند نجات را
 زن معلم. نبود ديگر آموزگار از اثري اما يافت نجات نيز آموزگاران از
 جسـد  مـأموران . بـود  سـپرده  جـان  آب در خفگي علت به ساله، ٢٤
 قـانوني،  مراحل طي از پس تا دادند انتقال قانوني پزشكي به را معلم
  .شود داده تحويل اش خانواده به
 كـه  زمـاني   ،١٣٨٧ ارديبهشـت  در: خردسال آموز دانش يك مرگ. ٦

 براي اصفهان، در پسرانه ابتدايي مدرسه يك آموزان دانش از تعدادي
 در اردوگـاهي  عازم خود مربيان همراه به تفريحي اردويي در شركت
 سـوار  آمـوزان  دانش از گروهي بودند، شده اصفهان فالورجان منطقه
 آموزان دانش بهمراه نيز مربي كي. بود اردوگاه اين در كه شدند ترني
 از دقايقي هنوز. بودند شده خم بيرون به ها واگن از ها بچه. شد سوار
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  ٧٨٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 سـوم،  پايـه  آموزان دانش از يكي ناگهان كه بود نگذشته قطار حركت
 گرفتـار  قطـار  چرخهاي زير و افتاد بيرون به ها واگن از يكي داخل از

 متوجـه  آمـوزان،  دانـش  ديگر فريادهاي شنيدن با قطار، مسئول. شد
 كه بود حدي به جراحات شدت ولي كرد متوقف را قطار و شد ماجرا
 ديگر. داد دست از را خود جان بيمارستان، به رسيدن از قبل كودك
 دلخـراش  حادثـه  ايـن  وقـوع  شـاهد  اردو، در كننـده  شركت كودكان
 شنبه، پنج صبح: "بود گفته ها رسانه با مصاحبه در كودك پدر .بودند

 موافقت آن، امضاي با تا داد من به را مدرسه نامه رضايت پسرم قتيو
 شـد  نمي باورم هرگز كنم، اعالم اردو به وي رفتن به نسبت را خودم
 ٣ حـدود  سـاعت . بيـنم  مي زنده را محمد كه است باري آخرين اين
 در محمــد گفتنــد و گرفتنــد تمــاس مــن بــا كــه بــود ازظهــر بعــد

 رسـاندم،  بيمارستان به را خودم قتيو. است شده بستري بيمارستان
 و داده دست از را خود جان ترن، از سقوط بخاطر پسرم شدم متوجه
 گرفتار بخاطر محمد فهميدم قانوني پزشكي اوليه نتايج اعالم از پس
 كه بود حادثه اين از پس. است سپرده جان ترن چرخهاي زير شدن
 از كه شدم مواجه نيتر با آنجا در و رساندم اردوگاه محل به را خودم

 از اسـتفاده  بـا  ريل، روي حركت جاي به و بود شده تشكيل واگن ٣
 حـالي  در اين و كرد مي حركت اردوگاه محوطه در تايردار، چرخهاي

   ."خورد نمي بچشم ايمني كمربند ها، واگن از هيچكدام در كه بود
  نحوه برخورد با حوادث رخ داده در داخل و خارج مدارس

در بررسي مستندات مربوط به وقايع ناگواري كه در ارتبـاط  متأسفانه  
اي از سـوي متوليـان    با مدارس رخ داده بودند، كنكاش علمي و حرفـه 

ساز بـروز حـوادث و بحرانهـا و پـايش      جهت يافتن عوامل و علل زمينه
مشكالت افراد درگير در حوادث در طول زمان و تدوين برنامه بمنظور 

آموزش به اولياي مـدارس جهـت كـاهش بـروز     ارائه خدمت به آنان و 
حوادث و چگونگي رويارويي با وقايع ناگوار در صورت رخـداد، بچشـم   

شد تالش افراد و سـازمانهاي مختلـف    آنچه عموماً ديده مي. خورد نمي
  . جهت رفع اتهام از خود از باب قصور يا تقصير بود

   ناگوار عيوقا پيامدهاي

همانگونه كه اشاره شد وقايع نـاگوار  : وزانآم اثر وقايع ناگوار بر دانش
آموزان از ابعاد مختلف جسمي، روانـي، اجتمـاعي و    بر سالمت دانش
و  مـدارس كاركنـان  الزم اسـت  در اين راسـتا  . گذارند معنوي اثر مي

از دامنه عالئمي كه كودكان و نوجوانان ممكن اسـت پـس از   والدين 
 مـدارس زمينه كاركنان  و در اين يك حادثه نشان دهند، آگاه باشند
بعنـوان مثـال در قالـب آموزشـهاي     (آموزشهاي الزم را بطور مـدون  

پـس از وقـوع   اي كـه   مهمترين مسئله. دريافت كنند) ضمن خدمت

توجـه   بايد به آن ، آموزان كاركنان مدارس و والدين دانشيك بحران 
ر تغييـ گونـه  هـر  و اقدامات الزم را در رابطه با آن انجام دهند،  كنند
مهـم اسـت   . است ماهيت آن تغييراتآموزان و  دانش در رفتار  عمده
از كودكان  تعداد زياديدرك كنند كه  كاركنان مدارس و والدينكه 

ممكـن اسـت رنـج و انـدوه شـديدي را      درگير در حادثه و نوجوانان 
اين مسئله ممكن است در مـورد اقليـت نسـبتاً     تجربه كنند و آنكه، 

عالئـم  در صـورت وجـود   . طـول بكشـد  نيـز  سال  چندقابل توجهي، 
اختالل استرس " به بيماري ابتالء، آموز براي دانشخاص ممكن است 

" اختالل استرس پـس از سـانحه  " يا (Acute Stress Disorder)" حاد
 اجتناب، دهنده تكان حادثه مجدد تجربهاحساس  .]٢[نيز مطرح شود

 ووالـدين   بـا  نكـردن  صـحبت و در عمـل  ( تجربه باره در كردن فكر از
اي  احسـاس وجـود آينـده   ، )در مورد احساسات خـود  ساالن  و  سن هم

،  (Survivor guilt)بازمانــده احســاس گنــاه، كوتــاه و تغييــر اولويتهــا
، اختالل در خـواب ، مشكالت تمركز، برانگيختگي و راباضط افزايش

بـه   افـزايش گـوش   ، مشكالت حافظهاز والدين،  شدن جدا مشكالت
ـ  مرتبط بـا  ييترسها، ايجاد بودن در مورد خطرها  زنگ  ه نـاگوار  تجرب

واكنشــهاي ، افســردگي، پــذيري تحريــك، تــرس از مســافرت ماننــد
و اختالل در عملكرد تحصـيلي برخـي از    (Panic) هراس، داغديدگي

مشكالتي هستند كه بازمانـدگان و شـاهدان حـوادث نـاگوار ممكـن      
 كـه  نوجوانـاني  و كودكـان ن، در ايـن ميـا  . است با آنها مواجه شـوند 

 مـرگ  شاهد كه آنها است، بوده خطر در ديگران از بيش شان زندگي
 روابـط  بـا  هايي خانواده در كه نوجواناني و كودكان، ندا هبود كشتار يا

 هـوش  كه نوجواناني و كودكان و كنند مي زندگي ثبات بي خانوادگي
 شوند پيامدهااين  دچار كه دارد احتمال همه از بيش، دارند كمتري

توانند براي شناسايي كودكان و نوجواناني كـه   اين عوامل مي. ]٣-٥[
   .خاص پايش شوند، مورد استفاده قرار گيرند توجهبايد با 

بايد در نظر داشت كه عـالوه بـر    :اثر وقايع ناگوار بر كاركنان مدارس
و ديگر كاركنـان مـدارس نيـز كـه در حادثـه      معلمين آموزان،  دانش

آموزان، ممكن است دچار مشـكالتي   اند، همچون دانش اشتهحضور د
اخـتالل اسـترس پـس از    " يـا " اختالل استرس حـاد "مانند ابتالء به 

، كاهش خلق، حافظه و تمركز، اختالل در خواب، اختالل در "سانحه
ــين فــردي و عملكــرد شــغلي و   ــط ب شــوند؛  غيــرهاخــتالل در رواب

برخي معلمـين ممكـن    .مشكالتي كه ممكن است مغفول واقع شوند
بـراي  . است تالش كنند به نحو نامناسبي مشكالتشان را حـل كننـد  

درد دل كنند كـه بـه    "آموزان دانش"مثال، آنها ممكن است گاهي با 
بجـاي   گـاه نيـز،   . افزايند مي آموزان دانشاين ترتيب بر بار مشكالت 
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  ٧٨١

    سپيده اميدواري                                                                                                                                                 ...    ناگوار در مدارس  وقايع

كردن در مورد مشكالتشان با ديگر معلمـين، ممكـن اسـت بـه      بحث
الزم . هـا بپردازنـد   با بچهدرس ث در مورد مشكالتشان در كالس بح

چنين مشـكالتي بـراي    به احتمال وقوعاست ديگر كاركنان مدرسه 
به  اي حرفهحمايت و كمك  و براي دريافتآگاه باشند  همكاران خود

عالوه بر كاركناني از مدارس كه خود درگير حادثـه   .آنها كمك كنند
و معلمين مدارس نيز ممكـن اسـت پـس از     اند، ديگر مسئولين بوده

يكـي از ايـن مشـكالت    . وقوع حوادث ناگوار دچار مشـكالتي شـوند  
احساس سردرگمي در انجام اقدامات مورد نياز و ترديد و نگرانـي در  
مورد صحت تصميمهاي اتخاذ شده و برخوردهاي صـورت گرفتـه بـا    

در چـرا كـه   هاي آنـان اسـت،    آموزان درگير در واقعه و خانواده دانش
برخي مدارس كشور، پس از مواجهه با حوادث و بحرانهـا، بـه علـت    
احساس مسـئوليت و دلسـوزي برخـي كاركنـان، احتمـاالً اقـداماتي       

انديشـي چنـد    ، اقداماتي كه ممكن است حاصل هـم دريگ ميصورت 
هم از سـوي   تن از كاركنان مدرسه بوده باشد اما در چنين مواردي،

شود كه آيـا   اين سؤال مطرح مي اي ر افراد حرفهنظ آنها و هم از نقطه
نوع پرداختن آنها به مسئله، اصوالً صحيح بوده اسـت؟ آيـا اقـدامات    
انجام شده حتي در صورت صحت، كافي بوده است؟ آيا ممكن است 
در اين روند، اشتباهاتي، و گاه اشتباهاتي جدي، رخ داده باشند؟ آيـا  

" نيـاز "مطالـب فـوق بيـانگر     اين اشتباهات قابـل پيشـگيري بودنـد؟   
كاركنان مدارس به آموزشهاي الزم در خصوص چگونگي مواجهه بـا  

   .وقايع ناگوار رخ داده در داخل و خارج از مدارس است
 تواننـد  يم و ديبا مدارسكاركنان  و ، مسئولينارانذاستگيس آنچه

  .دهند انجام
 دو دركلـي   يبنـد  ميتقسـ  کيـ  در شـوند،  انجـام  ديبا کهي اقدامات 

  : شوند مطرح توانند يم بخش
: شـوند  انجـام  ديبا ناگوار حوادث وقوع کاهشي برا کهي اقدامات: الف
 گفتـار  نيـ ا در کـه  نـاگوار  عيوقـا  ازيي امثالهـ  به کوتاهي حتي نگاه

 چگونـه  کـه  اسـت  آن نشـانگر  خود شد، اشاره آنها به "نمونه" بعنوان
 کارکنـان ي ناکـاف  آمـوزش  ايـ  حيصـح  آمـوزش  عـدم  ماننـد ي عوامل

 آمــوزان، دانــشي بـرا  راســتاندارديغي حگـاه يتفر انتخــاب مـدارس، 
ي احتمـال  اشکاالت ه،ياول امکانات کمبودبودن مدارس، راستاندارد يغ

 ليـ دخ حـوادث  نيا وقوع در غيره و کشوري راههاي برخ در موجود
 نگونـه يا رخـداد  وعيشـ  از تـوان  يمـ  آنهـا  بـه  پرداختن با كه اند بوده

 نـاگوار  حـوادث  وقـوع  از پـس  کهي اقدامات: ب .استک ناگوار حوادث
: رديـ گ صـورت  آنهـا  بـا  مـرتبط  افـراد  و حادثه بازماندگاني برا ديبا

 قسـمت  از شيبي حت هيقض از بخش نيا که رسد يم بنظر متأسفانه

 صـورت  تـاکنون ي عملـ ي اقـدام  سـفانه أمت و  شـده  واقع مغفول اول
 ،ناگوار حوادث در اختهب جان افراد که داشت توجه ديبا. است نگرفته

. هسـتند  حوادث اينگونه دهيد بيآس افراد از "يبخش" فقط متأسفانه
 لحـاظ  بـه  اگـر ي حتـ ( حادثـه  شـاهدان  حوادث،ي جسم نيمجروح

 صـحنه  در کـه ي آمـوزان  دانـش ي حت ،)باشند دهيند بيآس" يجسم"
 دنيشن با) مدرسه آموزان دانش گريد مانند( اند نداشته حضور حادثه
ي مشـکالت  و عالئم دچار است ممکن است، افتاده اتفاق که يا حادثه
 سـالمت  نظـر  از هـم (ي ريگيپ وي بررس ،ييشناسا ازمندين که شوند
 دسته آن مثال بعنوان. هستند) تحصيلي عملكرد نظر از هم وي روان
يي كه در بازگشت از آن اردو به اصوالً که يك مدرسه آموزان دانش از

معلمـين مدرسـه جـان خـود را از دسـت      آموزان و  چند تن از دانش
 بـا  اکنـون  امـا انـد   نرفتـه  اند، اند و تعدادي ديگر نيز زخمي شده داده
 در خـود  شده کشته هاي اي و هم مدرسه ها يهمکالسي خالي صندل

 كـه  شوندي مشکالت دچار است ممکن اند، شده مواجه محيط مدرسه
نگـاه   در يـك  .باشـند  مراقـب در اين خصوص  ديبا مدرسه نيمسئول
مـدت   مـدت و بلنـد   مدت، ميـان  مدارس در مراحل فوري، كوتاهكلي، 
شـوند كـه آگـاهي از آنهـا      مسـائلي مواجـه مـي   يك بحران با پس از 

مــدون بــراي   بعنـوان قســمتي از وظــايف مدرســه و داشــتن برنامــه 
در مرحله فـوري پـس از يـك    . رويارويي صحيح با آنها ضروري است

 اطالع ، چگونگيواقعيت بر مبتني العاتاط به دستيابي واقعه ناگوار،
 آمـوزان در خصـوص واقعـه رخ داده، ايجـاد امكـان      دانـش  والدين به

 سـئواالت  بـه  پاسـخدهي ، مدرسـه  آمـوزان بـا   تماس والـدين دانـش  
، هـا  رسـانه  آموزان مدرسه، چگونگي پاسخگويي به دانش هاي خانواده

ــرار دادن ــان ق ــان در جري ــعمدرســه، چگــونگي  كاركن  كــردن مطل
 اطـالع مدرسـه،   معمول روال دادن ادامهديگر از واقعه،  آموزان دانش
از اموري  ها جنازه تشييع در حضورو  مقتضي مراجع و رؤسا به دادن

  . بايست به آنها بپردازند هستند كه مدارس مي
 ها بچه مجدد پيوستن: الزم شامل موارد زير استمدت  كوتاه اقدامات

 كاركنـان  بـه  صحبت اجازه، كاركنانصحيح  مديريت ،شان والدين به
 از خـارج  متخصصـين  بـا  تمـاس  برقـراري در خصوص واقعـه،   دادن

در مـورد واقعـه،    كـردن  صـحبت  بـه  آمـوزان  دانـش  تشويق، مدرسه
آموزان بـه ايـن كـار بـه انحـاء       در صورت تمايل دانش واقعه بازگويي

 يا كالس آموزان دانش ديگر به كمكمختلف مانند نقاشي و نوشتن، 
 تفاوتهـاي  داشتن نظر در، بحران و حادثه با آمدن كنار براي درسهم

 واكنشـهاي  بـه  توجـه با واقعـه،   يافتن انطباق درآموزان  دانش فردي
واقعه نـاگوار، برگـزاري    نتايج و اثرات پايش، كوچكتر هاي بچه خاص
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  ٧٨٢

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 در واقعـه و  با همه افـراد درگيـر  " پرسش و پاسخ"يك جلسه رسمي 
و كاركنـاني كـه آسـيب     آمـوزان  دانـش هـا،   نوادهبا خا همدردي ابراز
 بـه  كمـك نيـز شـامل    مدت ميان اقدامات .اند يا سوگوار هستند ديده
 روشـهاي  مـورد  در بررسـي  و تحقيق، مدرسه به بازگشت براي افراد

 حمايـت مدرسـه،   كاركنـان  از تخصصـي  حمايـت ، جايگزين آموزش
، ينمتخصصــ توســط هــا بچــه درمــان ،هــا بچــه از مدرســه كاركنــان
 نگهداشـتن  مطلـع واقعـه،   يـادبود  مراسـم  و خـاص  هـاي  گردهمايي
آموزان و اقداماتي كـه   از وضعيت سالمت و تحصيلي دانش ها خانواده

در  .اســت هــا بچــه پيشــرفت مــداوم پــايشدر حــال انجــام اســت و 
اسـتراتژيهايي را بـراي   بايـد   ، مدارس مـي تر مدت طوالني ريزي برنامه

 ردداشـته باشـند،   پـذير   كاركنان آسـيب  آموزان و ادامه پايش دانش
ــبگير تصــميم آن انجــام چگــونگي و ســالگردها برگــزاري مــورد ، دن

اطالع دارند كه كداميك از  مدارس د كه كاركنان جديدنمطمئن شو
داننـد   و به چه طريق، و اينكه آنهـا مـي   اند،  آموزان آسيب ديده دانش

بيـاد  و نيـز   كه در صورت لزوم چگونه كمك بيشتري دريافت كننـد 
بازپرسـيها و تحقيقـات و حتـي     هاي قـانوني،   د كه فرايندنداشته باش

آوري را بـا خـود بهمـراه     داستانهاي خبري ممكن است خاطرات رنج
  .]٣[آورند و موجب ناراحتي و آشفتگي موقت در داخل مدرسه شوند

  

  گيري بحث و نتيجه

 امـا  هنـد د مـي  رخ كشـورها  تمامي در همواره ناگوار وقايع و حوادث
 تعـداد  حوادث، وعيش زانيم کند، يم جاديا تفاوت کشورها نيب آنچه
 نـاگوار  عيوقـا  از گـرفتن  درس همه از مهمتر و نيمجروح و انيقربان

 نگـاه  ازمنـد ين نـاگوار،  عيوقـا  از گـرفتن  درس. اسـت  کشورها توسط
 وقـوع  سـاز  نـه يزم علـل / علـت  نظر از حادثه بهي ا حرفه افرادي علم

 و آنهـا  وقـوع  کـاهش  بمنظـور ي زيـ ر برنامـه  مختلـف،  ادابع از حادثه
 و اسـت  شوند، انجام ناگوار عيوقا وقوع از پس ستيبا يم کهي اقدامات
   عـدم  کنـد  يمـ  جـاد يا اختالل روند نيا در همه از شيب آنچه اًمسلم
   انکـار ي دفـاع  هيـ رو گـرفتن  شيپ در و مسئله به پرداختن به ليتما

 در را آن ابتـدا  ديـ باي مشـکل  رهـ  حـل ي برا کهيحال در است مشکل
انجـام اقـداماتي كـه در     .سـت ينگر آن بـه  بدقت و گرفت چشم برابر

مراحل مختلف پس از وقوع يك واقعـه نـاگوار بايـد صـورت گيرنـد،      
 بـراي  ياتيـ عمل اي اي مـدون اسـت، برنامـه    مستلزم پيروي از برنامه

بايست  كه كليه مدارس مي ندهيآ از رخداد وقايع ناگوار دري ريشگيپ
اي رخ دهد، بـا اسـتفاده از آن    از آن برخوردار باشند تا، و اگر، حادثه
آموزان و نيـز كاركنـان مـدارس     بتوانند بيشترين حمايت را از دانش

تواننـد در   بعمل آورند، چرا كه مطالعات نشانگر آنند كه مدارس مـي 
قالب يك برنامه مدون، به كاهش مشكالت و رنجهاي افراد درگير در 

 ]٣[چنين متن مـدوني  .]٦ - ٨[دث و بحرانها بسيار كمك كنندحوا
خوشبختانه در كليه مدارس چهار كشور جهت استفاده وجود دارد و 
به فارسي نيز ترجمه شده است و براحتي قابليـت اسـتفاده در كليـه    

 كتـاب،  اين در موجود عملي هاي راهنمايي .مدارس كشور را داراست
 و كودكـان  بـه  كمـك  وقف را خود كه است متخصصيني كار نتيجه

 نقـاط  در نـاگوار  وقـايع  و حـوادث  معـرض  در كه اند كرده نوجواناني
 آزمـوده  تجربـي  لحاظ به كه كمكهايي گيرند، مي قرار جهان مختلف
 آمـوزش  بـر  عـالوه  کتـاب . باشـند  مي دسترس در براحتي و اند شده

 تهيـه  در مدارس کارکنان به آموزان، دانشي اياول و مدارس کارکنان
 را الزم هـاي  هـايي  راهنمـايي  ناگوار، حوادث با مقابله براي" اي برنامه"

اما متأسفانه عليرغم دسترسي به متني عمليـاتي آنچـه    کند يم ارائه
دادن  هنوز تحقق نيافته است، تمايل به انجام مداخله در خصوص رخ

گيـري در ايـن خصـوص از سـوي      وقايع ناگوار در مدارس و تصـميم 
ان و سياستگزاران است، در حاليكه نظر به ماهيت وقـايع  سياستگذار

رسد حداقل در مورد برخي از اين حوادث، رخـداد   رخ داده، بنظر مي
اي عمليـاتي بـراي    آنها قابل پيشگيري بوده است و استفاده از برنامه

   .مقابله با بحرانها در مدارس كشور امري ضروري است

  نويسندگانسهم 

مراحـل تهيـه و تـدوين مقالـه حاضـر توسـط دكتـر سـپيده         تمامي 
   .اميدواري انجام شده است
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