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  »بسمه تعالی«                       
  مدیریت  بحران نیاز اساسی در کالنشهرها                     

استقرار فالت ایران بر روي پهنه آلپ هیمالیا، برخورداري از اقلیم گرم و خشک و 
گرافیکی و شرایط ناهمگون و همچنین تغییرات و تحوالت اجتماعی و تنوع توپو

اقتصادي و پر شتاب دهه هاي اخیر نظیر: شهر نشینی، دگرگونی در ساختار اقتصادي 
گذر اقتصادي مجموعا شرایطی را به وجود آورده و تکنولوژیک و قرار گرفتن در دوران 

  تناب ناپذیر است.است که وقوع انواع بحران هاي محیطی و انسانی اج
پراکنش شهرها در نقاط آسیب پذیر، عدم رعایت قوانین و ضوابط فنی و مهندسی در 

لب شهرها، وجود ساختمانها و ابنیه سوده و قدیمی در اغدهه هاي گذشته، بافتهاي فر
کم دوام و وجود جریانهاي سیالبی در برخی از شهرها از جمله معضالت مهمی است 

رانهایی نظیر زلزله و سیل، دامنه آن را تشدید نموده و عمق و که در صورت وقوع بح
وسعت فاجعه را مضاعف می کند. علیرغم تدوین قوانین و مقررات کالن به ویژه در 

، مصوبات و سیاست گذاري هاي 1404سالهاي اخیر، نظیر چشم انداز ایران در سال 
کشور و سایر ضوابط  کالن مجمع تشخیص مصلحت نظام،  قانون برنامه چهارم توسعه

و دستور العملهاي دولتی در زمینه ایمن سازي و مقاوم سازي، متاسفانه بدلیل عدم 
شکل گیري ساختارهاي مربوطه، وقوع هر نوع بحرانی شهرهاي کشور را با مشکالت و 
تهدیدهاي ناگواري مواجه می سازد. به موازات، پیشگیریها و پیش بینی هاي پایه و 

صول و را ه کارهاي مدیریت بحران در نقاط شهري امري ضروري است. اولیه، تدوین ا
هر چند که مدیریت بحران یک مجموعه منسجم از سازمانهاي دولتی و نهادهاي 
مردمی است. لیکن پیشگامی مدیریت شهري در مدیریت بحران حائز اهمیت می 

  باشد.
 نقش و مسئولیت  نقش شهرداري ها به عنوان یک نهاد عمومی در مدیریت بحران یک

محوري است و هماهنگ کننده سایر سازمانها و عوامل دخیل در مدیریت بحران می 
باشد لذا با سازماندهی، تدوین برنامه هاي مسنجم و عملیاتی نمودن آنها در شهر می 
توان نظام پویاي مدیریت بحران را پی ریزي نمود تا از این طریق بتوان اثرات بحرانها 

می شود که عوامل   وقوع و پس از آن کاهش داد. این امر زمانی میسررا در هنگام 
  دست اندر کار دانش، آگاهی و توانایی کافی در زمینه مدیریت بحران را داشته باشند.

اینجانب به دست اندرکاران تهیه منابع آموزشی و برگزاري دوره هاي مرتبط مدیریت 
ه از آنها به عنوان گامی موثر در راستاي بحران تبریک می گویم و امیدوارم نتایج حاصل

  کاهش اثرات بالیاي طبیعی در شهرهاي کشورمان باشد.
  و من ا... توفیق

  شهردار مشهد مقدس –سید صولت مرتضوي 
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  »باسمه تعالی«                                                      
  لی کاهش اثرات بالیاي طبیعیشهرهاي تاب آور، راهکار اص                        

 3مشهد با حضور بیش از بیست میلیون نفر گردشگر و زائر و مسافر در سال و حدود شهر 
میلیون نفر جمعیت ساکن و خطرپذیري باال، داراي موقعیتی استثنایی در مقیاس ملی و 

ر مذهبی حتی جهانی است، لذا ارتقاء استانداردهاي ریسک شهري و توسعه پایدار در کالنشه
 . جهان، در دیدگاه مدیریت شهري امري جدي و اجتناب ناپذیرمی باشد

نوع پدیده هاي  41موقعیت جغرافیایی و اقلیمی کشور ما به گونه اي است که از مجموع 
نوع آن در ایران سابقه دارد. بنابراین برنامه هاي  31طبیعی شناخته در جهان، وقوع 

برنامه هاي کوتاه مدت و بلند مدت براي شهر ها باید تنظیم و  پیشگیرانه و مقابله با آنها در
  اجرا گردد. 

تردیدي نیست که جوامع بشري باید با استفاده از دانش، عقل، خرد جمعی، منطق و ابتکارات 
مدیریتی خود با مقابله با حوادث بپردازند. مدیریت جامع و علمی بحران براي بهره گیري 

ثر در بهینه سازي اقدامات و کاهش خسارات ناشی از بحرانها و گسترده از کلیه عوامل مو
مقابله هوشمندانه و برنامه محور با آن پدید آمده است و ارتقاي دانش و آگاهی عمومی از 
یکسو و نظارت دقیق مدیریتهاي شهري بر اجراي قوانین و ممانعت از عوامل خطرساز به 

یکی از مهمترین ایده هایی که  یعی موثر است.میزان قابل توجهی در کاهش اثرات بالیاي طب
در دهه حاضر، هم در مدیریت بحران و هم در مدیریت شهري مطرح  شده است، ایجاد 
شهرهاي تاب آور و مقاوم در برابر بحرانهاي مختلف است. با استناد و استفاده از چارچوب 

هرهاي آماده جهان اقدام هیوگو ده اصل مهم براي ایجاد شهرهاي تاب آور در کمپین ش
UNISDR  تهیه و تنظیم شده است. مسئوالن و مدیران شهري باید با در نظر گرفتن این

  اصول و عمل به آن شهرها را تاب آور نمایند.
شهرداري مشهد به عنوان اولین شهر ایران در کمپین بین المللی  تاب آور سازي شهرها، 

چگونه می توان شهرهاي خود را تاب "کتاب توانسته با همکاري متقابل با کمپین و ترجمه 
و برگزاري دوره هاي آموزشی مرتبط با بهره گیري از اساتید معرفی شده از سوي  "آورتر نمود

کمپین، جهت مدیران ارشد ملی، استانی و شهري، دریچه اي تازه در زمینه آموزش مدیریت 
در سطح کشور، توسعه پایدار و دستیابی به ریسک و بحران و در نهایت تاب آورسازي شهرها 

   بگشاید. 
اینک با ترجمه و چاپ این کتاب نیز امید داریم گامی دیگر در عرصه کاهش اثرات بالیاي  

  طبیعی در سطح کشور عزیزمان ایران اسالمی، برداریم.
  با آرزوي موفقیت براي  تمامی شهروندان و شهر هاي تاب آور و آماده در جهان

  ابوالقاسم باغبان نژاد                                                  
 مشاور و مدیر ساماندهی  و مهندسی بحران                                            
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  اعضاي گروه   

  ، دانشگاه کیوتو1راجیب شاو
  ، دانشگاه کیوتو 2یوکیکو تاکئوچی

  

  دیه اروپا تأمین کرده استهزینه هاي انتشار این دستنامه را اتحا  
کشور عضو می باشد که تصمیم دارند در گذر زمان دانش و 27اتحادیه اروپا متشکل از  "

مهارت فنی، منابع و سرنوشت وتقدیر خودشان را به یکدیگر پیوند دهند. اعضاي این 
ساله توسعه خود، با حفظ و صیانت از تنوع فرهنگی، تحمل و  50اتحادیه در طول دوره 

بردباري و آزادیهاي فردي، منطقه اي مملو از پایداري، مردم ساالري و توسعه پایدار را 
بوجود آوردند. اتحادیه اروپا متعهد است دستاوردها و ارزشهاي خود را با کشورها و ملل 

  ."آن سوي مرزهاي خود به اشتراك بگذارد
  

  سلب مسؤولیت  
ا منتشر شده است. مسئولیت مندرجات این این کتابچه راهنما با حمایت اتحادیه اروپ "

) است و UN/ISDRکتابچه صرفاً به عهده دبیرخانه دفتر سازمان ملل براي کاهش بالیا (
  ."به هیچ وجه منعکس کننده آراي اتحادیه اروپا نمی باشد

  

  تقدیر و تشکر  
تفاده از این کتابچه راهنما از نسخه اصلی آن به زبان ژاپنی اقتباس شده است که با اس

ژاپن تدوین شده است. در اینجا،  4در ناحیه اهیمه 3تجارب پایش شهري در شهر شایجو
از حمایت کمیته تدوین دستورالعملهاي پایش شهري در سایجو، دولت شهري، مدارس و 
معلمان تقدیر و تشکر فراوان به عمل می آید. همچنین از حمایت دفتر سازمان ملل 

  قدرانی فراوان می شود. 6ت فنی سازمان سیدزو خدما 5براي کاهش بالیا
  
  

  اطالعات تماس  
  راجیب شاو

ژاپن، دانشگاه کیوتو، دانشکده تحصیالت تکمیلی مطالعات زیست محیطی بین المللی، آزمایشگاه  
  مدیریت محیط زیست و بحران 

Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto 606-8501, JAPAN 
Tel/ Fax: 81-75-753-5708 
E-mail: shaw@global.mbox.media.kyoto-u.ac.jp 
Web: http://www.iedm.ges.kyoto-u.ac.jp/ 

                                                             
1Rajib Shaw 
2 Yukiko Takeuchi 
3Saijo City 
4 Ehime Prefecture 
5 UNI/SDR 
6 SEEDS 
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  مقدمه  

اهمیت یادگیري تجربی در آموزش [مقابله با] بالیا و محیط زیست، بیشتر  از پیش شناخته شده 
را  ما دانشاست. آموزش [مقابله با] بالیا باید از کتب درسی فراتر رود، چرا که کتب درسی به 

می آموزند ولی تبدیل دانش به عمل نیازمند آموزش عملی، ظرفیت سازي و یادگیري تجربی 
است. پایش شهري/ منطقه اي یا پایش اجتماعی ابزاري کلیدي براي دستیابی به این هدف است. 
مفهوم آموزش کاهش خطر بالیا عبارت است از کسب چهار توانایی زیر (گزارش میان مدت 

  ):2007دولت ژاپن، آگوست مکست، 
توانایی اقدام در ایجاد آمادگی و کاهش بالیا با شناخت بالیاي محلی و خصوصیات اجتماعی  _1

 هر یک از مناطق مسکونی و کسب تکنولوژي هاي جلوگیري [از وقوع] بالیا. 

الیا اگر توانایی محافظت از خود در برابر بالیاي طبیعی و کنار آمدن با زندگی پس از وقوع ب _2
 دچار آن[بالیا] شدیم. 

قابلیت توانبخشی مناطق آسیب دیده [مناطق تحت تاثیر فاجعه] و بازسازي جامعه امن و  _3
 [بی خطر] و... . ایمن

 توانایی کمک داوطلبانه به مردم و مناطق دیگر به منظور دفع خطر از آنها. _4

سخنرانی ها و کنفرانس ها، یادگیري تجربی پایش شهري نباید به تنهایی انجام گیرد، بلکه باید با 
و کارگاه ها/جلسات بحث موضوعی همراه شود. فرآیند پایش شهري مهارتهاي بصري و تحلیلی 
دانش آموزان را تقویت می کند؛ مهارتهایی که به خلق اقدامات نوآورانه همراه خانواده، مردم و 

هاي مختلف مردم است. ا گروههمسایه ها کمک می کند. کلید پایش شهري، پایش جمعی ب
نظارت بزرگساالن یعنی پدر و مادرها، معلمان، ساکنان محلی و مقامات شهري محلی  با نظارت 

آنها   دانش آموزان مشترك است. افراد بزرگسال دانش آموزان را به یافتن مشکالت و راه حل
هاي است هم جنبهتشویق می کنند. کسانی که در امر پایش شهري مشارکت می کنند الزم 

  هاي مثبت اجتماع و محله را درك کنند. منفی و هم جنبه
مدتها بود که نیاز به یک کتابچه راهنما در زمینه پایش شهري احساس می شد. در علم برنامه 

شود، اما در زمینه آموزش اي دیده میریزي شهري نکات راهنماي مختلفی براي پایش منطقه
) IEDMوجود داشت. آزمایشگاه مدیریت بالیا و محیط زیست بین الملی( [مقابله با] بالیا کمبود

واقع در دانشکده تحصیالت تکمیلی مطالعات محیط زیستی دانشگاه کیوتو این فرصت را داشت 
که عملیات پایش شهري را در ژاپن، هند، مالزي و ویتنام اجرا کند. کلیه این تجربیات پایش 

  د. این کتابچه راهنما ثمره جمعی همه این تجارب است. هاي مختلفی داشتنشهري، زمینه
موفقیت یک کتابچه راهنما در کاربرد آن است. معلمان و یا مقامات آموزش دولتهاي محلی باید 
از این کتابچه براي انجام پایش شهري در محله ها و یا شهرهاي خود استفاده کنند. امید داریم 

تجربی و نوآورانه مفید باشد و روندي نو و جدید براي  این کتابچه راهنما جهت انجام آموزش
  آموزش کاهش خطر بالیا ارائه نماید.

 راجیب شاو و یوکیو تاکئوچی 
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  1فصل 

  مفهوم پایش مردمی 

  و یا منطقه اي  
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  ذینفعان آموزش مردم محور مقابله با بالیا به دو دسته تقسیم می شوند: آنهایی که از درون اجتماع 

آیند. عالوه بر این، ذینفعان همچنین به عنوان متخصص می آیند و آنهایی که از بیرون اجتماع می 
در مسائل محلی یا متخصص در پیشگیري از وقوع بالیا و مدیریت محیط زیست دسته بندي می 
شوند. چهار دسته ذینفعان معرفی شده عبارتند از ساکنان محلی (الف) که مردم و مصرف کنندگان 

یرندگان در اجتماع هستند؛ دولت (ج) که اجرا نهایی هستند؛ رهبران مردمی (ب) که تصمیم گ
 7هاي غیردولتیکننده، اداره کننده و تأمین کننده منابع و پشتیبانی است؛ و پژوهشگران / سازمان

(د) که پژوهشگران، مجریان، تأمین کنندگان پشتیبانی آموزش و تأمین کنندگان پشتیبانی طرح و 
  ). 1-1برنامه هستند (شکل 

هاي (الف)، (ب) و (د) ندارند. در بعضی د ذینفع گروه (ج) ارتباط مستقیم با ذینفعان گروهمعموالً افرا 
موارد، دست اندرکاران سایر بخش ها (نظیر بخش کشاورزي، بخش جنگل ها، بخش بهداشت و بخش 
خدمات آموزش و پرورش) به طور مستقیم با گروههاي محلی در تعامل هستند. بطور کلی، دولت و یا 

اد ذینفع گروه (ج) ازطریق رسانه هاي جمعی یا همین دست اندرکاران بخشهاي مختلف ارتباط افر
هاي برقرار می کند. با این حال دولت، تصمیم گیرنده مهمی است بگونه اي که سایرین (سایر گروه

  ذینفع) ناچارند اطالعاتی را که از دولت می آید توجه و درك کنند. 
  

  

  

  

  

                                                             
7 NGOs 

 افراد ذینفع در آموزش مردم محور مقابله با بالیا -1-1

  مفهوم پایش مردمی و یا منطقه اي  -1

 درون مردم

 رهبران مردمی –ب  ساکنان محلی –الف 

 کارشناس در مسائل محلی
کارشناس بالیا و 

 محیط زیست

شگران / سازمان پژوه -د دولت -ج 

 ون مردمبیر

 انواع ذینفعان براي مدیریت خطرپذیري -1-1شکل 

  به منظور ارتقاء درك آموزش مردم محور و تعامل بر اساس آن، اعالم خطر در درجه اول اهمیت قرار دارد. 
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چهارچوب اولیه  1-2ی از سیستمهاي پشتیبانی مدیریت خطر است. شکل اعالم خطر یک
) طراحی شده است را نشان می دهد. در یک سو 1999اعالم خطر که توسط کیکاوا (

فرستنده اطالعات و در در سوي دیگر گیرنده اطالعات قرار دارد. معموالً فرستنده اطالعات 
طالعات تخصصی تري در زمینه پیشگیري از دولت، دانشگاه یا مؤسسه پژوهشی است. آنها ا

بالیا در اختیار دارند. دریافت کننده اطالعات گروههاي مردمی و افراد هستند. آنها اطالعات 
محلی زیادي دارند. اعالم خطر شامل درك موقعیت و تهیه برنامه عملی است. براي آن که 

یري کلی نگر، آسان سازي و اعالم خطر با توفیق همراه باشد، سه مورد ضروري است: یادگ
اعتماد. یادگیري کلی نگر مهمترین مورد در اعالم خطر است. لذا، اعالم خطر در جایی که 
شکافی بین اطالعات فرستنده و گیرنده باشد به سرانجام نمی رسد و هیچ یک از افراد ذینفع 

ر برابر] بالیا ). لذا، ابزار آموزش [د1-3هدف، درك و اطالعات مشترك نخواهد داشت (شکل 
فرآیندهاي  1-4و بعضی ابزار پشتیبانی خبررسانی براي اعالم خطر ضروري هستند. شکل 

). اعالم خطر مؤثر داراي سه مرحله 2008می کشد (تاکئوچی و شاو،  اعالم خطر را به تصویر
است. در مرحله اول، فعالیتهاي مربوط به تشخیص و درك بالیا معرفی می شوند. در مرحله 

م، فعالیتهایی جهت برانگیختن اهتمام و انگیزه افراد نسبت به بالیا مطرح می شود. در دو
پایان و در مرحله سوم، فعالیتهایی جهت مشارکت در پیشگیري از بالیا تعریف می شوند. 

  قبل از آغاز  اعالم خطر، باید موارد زیر را بررسی کنیم:
  

  چیست؟نوع بالي مورد نظر 
  می شود؟بینی  چه مقدار خسارت پیش

  چیست؟سابقه بالیا در منطقه 
  داشت؟چه ذینفعانی مشارکت خواهند 

  کدامند؟دغدغه ها و مسائل مردمی مربوطه 
  کدامند؟برنامه ها و نظامهاي پیشگیري بالیا 

  
پاسخ به سؤالهاي فوق مبناي بنیادین اعالم خطر استراتژیک را تشکیل می دهد. این فصل از 

  وان نمونه اي از اعالم خطر استراتژیک استفاده می کند.تجربه جنوب هند به عن

 اعالم خطر -1-2
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  ) 1999چارچوب اعالم خطر (اقتباس و اصالح شده از کیکاوا  - 2- 1شکل 

  

  تصویر آموزش جامعه - 3- 1شکل 

  

  

  

  فرایندهاي اعالم خطر – 4- 1شکل 

  مفهوم پایش مردمی و یا منطقه اي  -1

 ناحیه خاکستري بزرگ

  مردمی نسبت به بالیا
 بی تفاوت هستند

مردمی که به بالیا 
  اهمیت می دهند

فعالیتهایی در زمینه فعالیتهایی جهت فعالیتهایی جهت 

 نیازها و دغدغه
  متخصصان
  مسؤالن

  نهاد مردم سازمانهاي
 انپژوهشگر

  سازمانهاي مردم نهاد

 محلی 

 

 دریافت کننده اطالعات ارسال کننده اطالعات

 تعامل دو طرفه

اطالعات در مورد خطرات 
 مربوط به نیازها

 سطح دانش

 آموزش جامعه

 متخصصین متخصصین مردم محلی مردم محلی

 محلیدانشهاي  دانشهاي تخصصی
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  الیتهاي مربوط به پایش شهرفع -4                                       اجراي پایش شهر – 3   
  

  

  

  ارائه      تجربه      خطابه
  

  

  

  

  

  

  

  

  نظام یادگیري فراگیر - 5- 1شکل 

)، پایش شهري و یا 1-5در نمایه نظام یادگیري که در نمودار باال ارائه شده است (شکل 
منطقه اي / مردمی در زمره یادگیري تجربی قرار می گیرد که الزم است با جلسات درسی (با 

تفاده از کتب درسی، ویدئو و یا سایر اسناد مربوط) و ارائه  شفاهی (با استفاده از ابزارهاي اس
  کارگاهی مختلف) تکمیل شود.

 استقرار مقوله پایش شهر در نظام آموزشی_	3 _1

  هدف:
  .مسائل خود درك

  ایجاد برنامه هاي اقدام
  ابزار:

  برخی ابزار کارگاهی
  مجري:

  دانشجویان
  اشخاص

 

  هدف:
، تاریخ، و یمسائل محل درك

  محیط زیست
  ابزار:

  مصاحبه پایش شهر
  بازدید از موزه

  مانور بالیا
  مجري:

  متخخصان
  اشخاص بسیار مجرب

 

  هدف:
(سازوکار درك دانش عمومی

یا، بالیاي بالیا، تاریخچه بال
  گذشته و غیره)

  ابزار:
کتب درسی، ویدئو، برخی 

  اسناد
  مجري:

  معلمان مدارس و مربیان، ...
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بر اساس موارد فوق، پایش مردمی / منطقه اي با درك محیط و اطراف و نیز بافتهاي مختلف 

درك بستر رودخانه را نشان  مفهوم پایش منطقه اي در -1-6منطقه وابستگی دارد. شکل 
  می دهد. سه مقوله مختلف پایش مردمی در اینجا عبارتند از:

پایش کوه: درك عناصر مختلف کوه ها که به مسائل و موضوعات زیست محیطی  �
 و بالیا مرتبط هستند.

پایش شهري: درك عناصر مختلف دشتها و شهرها / روستاها که به مسائل و  �
 یا مرتبط هستند.موضوعات زیست محیطی و بال

پایش ساحلی: درك عناصر مختلف مناطق ساحلی که به مسائل و موضوعات  �
 زیست محیطی و بالیا مرتبط هستند. 

بنابراین زمانی که این عناصر با یکدیگر مرتبط می شوند، نمایی کلی از مقوله  �
 ید. پایش منطقه اي یا درك بستر رودخانه ها از کوهها تا مناطق ساحلی به دست می آ

  چارچوب پایش منطقه اي 
  درك بستر رودخانه ها

  

 

 آمادگی براي پایش شهر_ 2  مفهوم پایش مردمی و یا منطقه اي  -1

 پایش مردمی / منطقه اي  _4 _1

  رودخانه ها در مقوله پایش منطقه اي / مردمی  درك بستر -6- 1شکل 

  پایش کوه  پایش شهر  پایش ساحلی
درك منطقه و محیط زیست، 

ها، طوفانها، و نقش سونامی 
  جنگلها. ایجاد شبکه در اجتماع 

 

درك منطقه و محیط 
زیست، سیالبها و زمین لرزه 

  ها. ایجاد شبکه در اجتماع
 

درك منطقه و محیط زیست 
رانش زمین، و نقش جنگلها. 

  ایجاد شبکه در اجتماع

ع   مدرسه ع   مدرسه اجت ع   مدرسه اجت  اجت
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نمایه هاي مختلفی در مورد کابرد یادگیري تجربی سازوکارهاي بالیا در مناطق  1-7شکل 
کوهستانی (اهمیت درختان در کنترل و حافظت در برابر فرسایش)، دشتها (پیچ و خمهاي 

تان حرا و کمربند سبز) را نشان می دهد. رودخانه ها)، و حفاظت مناطق ساحلی (نقش درخ
  این نوع یادگیري تجربی به فهم هرچه عمیقتر پدیده هاي فیزیکی و پایش منطقه اي کمک 

این کتابچه، راهنماي پایش شهري با تصاویر و مثالهایی از تجارب خاص مقوله    می کند.
ش کوهستان و یا پایش شهري را توضیح می دهد. اصول پایش شهري را می توان در پای

  پایش ساحلی نیز به کار بست. 

 

 ارتباط دادن پایش شهر با یادگیري تجربی _5_1
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  )11عناصر مختلف پایش شهر در ارتباط با یادگیري تجربی سازوکارهاي بالیا (ص  -7- 1تصویر 
  

  

  
وقتی با دقت در خیابان ها قدم می زنیم می توانیم نکات خوب و بدي را در شهر ببینیم که 

م. پایش شهري در اصل به عنوان ابزاري براي در زندگی روزمره خود متوجه آنها نمی شوی
برنامه ریزي شهري و شهرسازي استفاده می شود، اما در این رهنما براي پیشگیري از بالیا 
مورد استفاده قرار می گیرد. پس از آنکه نقاط خطرناك، امکانات پیشگیري از بالیا و مکانهاي 

خود ما و نه دغدغه دیگران مطرح می  تاریخی شهر را جستجو کردیم، بالیا به عنوان دغدغه
شوند،آگاهی ما درباره پیشگیري از بالیا باال می رود و فعالیتهاي عملی پیشگیري از بالیا 

  ارتقاء می یابد. 
مقابله با بالیا  با کمک خود و کمک متقابل در پیشگیري از بالیا براي هر اجتماع نیازمند 

اید توسط دانش آموزان مدارس ابتدایی و توسعه، چالش محسوب می شود. پایش شهري ب
راهنمایی آغاز شود و مورد حمایت آموزگاران، اولیاء، کارکنان شهري، مددکاران اجتماعی و 
داوطبان قرار گیرد. از طریق این فعالیتها است که ایجاد نظام کمک متقابل وابسته به مدارس 

  یکی دیگر از اهداف پایش شهري می شود. 
  

  :علی منطقهشناخت وضعیت ف
  آگاهی کودکان و بزرگساالن از پیشگیري از بالیا فزایشا

  مهارتها و توانایی هاي جامع جمع آوري اطالعات، تفکر، بیان و ارتباطات در کودکان. ترویج
  تجربیات قربانیان بالیا بازگو کردن
  منطقه اي و پیشنهاد راه حل براي آنها بیان مسائل

  بالیا اتفاق می افتند نظام همکاري هر زمان که ایجاد
براي مقابله با بالیا توسط ساکنان محلی با افزایش آگاهی آنها درباره پیشگیري از  آمادگی

  بالیا
  براي تبدیل کودکان به راهبران مهم پیشگیري از بالیا در مناطق  شروعی

  
  هر یک از نقشها و جریان زمانی پایش شهري را به تصویر می کشند. 1-9و  1-8شکل

 هدف پایش شهر در پیشگیري بالیا_6 _1

  مفهوم پایش مردمی و یا منطقه اي  -1
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  جریان پایش شهر - 9- 1شکل 

 راه بروید و مشاهده کنید           نقشه بکشید           ارائه کنید 

در داخل  حمایت از همکاري
منطقه با به اشتراك گذاشتن 
اطالعات مربوط به بالیاي قبلی 

 و همکاري اداري در برابر بالیا

به اشتراك گذاشتن تجارب 
بالیاي قبلی، همکاري مردمی و 

 خصوصیات اجتماع 

تعیین برنامه، تدوین دروس، 
ا مناطق و تطبیق برنامه ب

شهرها تا رساندن مردم به 
روز آموزش و تأمین مکان 

 آموزش  

  دولت محلی/
  شهرداري ها/

  شآموزش و پرور    
 

مدارس / 
 آموزگاران

اولیاء/ انجمنهاي ساکنان/  اجتماع
سازمان پیشگیري بالیا/ سازمانهاي 

 غیرانتفاعی و غیره

  کودکان /
 دانش آموزان

 افراد ذینفع و مسئولیت آنها در پایش شهري -8-1شکل 
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   2فصل 

  آمادگی براي پایش شهر
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در اجراي پایش شهري تعیین اهداف، برنامه و جایگاه آن در برنامه درسی دانش آموزان 
ضروري است. بر مبناي تصمیم اتخاذ شده، آمادگی عملی و واقعی مطرح می شود، اقداماتی 

، تقسیم نقشها، تعیین بودجه، تصمیم گیري نظیر درخواست از حامیان در مدارس و منطقه
  ).2-1درباره محل اجرا و تجهیزات آمادگی(شکل 

از آنجایی که پیشنهاد می شود پایش شهري را دانش آموزان آغاز کنند، مباحث و آمادگی 
باید ابتدا در مدارس انجام شود و درخواست مشارکت و پشتیبانی در محل مورد نظر و 

  دي باشد.     شهرداري باي گام بع

  

  جریان آمادگی براي پایش شهر - 1- 2شکل 

 تعیین برنامه

درخواست از حامیان موجود. 
 سیم نقشهاتق

 دشوار

به دلیل 
 برنامه

به خاطر آنکه 
نمی توانند درك 

 کنند

اگر نمی توانند 
مفهوم در درك 

 کنند

  اگر احساس
می کنند اجراي 
 آن مشکل است

اهداف و نتایج مورد انتظار را بیشتر 
 توضیح دهید

توضیح دهید/جلسات بررسی تشکیل 
دهید نقش اصلی سایر آموزگاران 

 مساعدت در روز واقعی پایش شهر است

 از شهرداري درخواست حمایت کنید

اهید به ساکنان از مسئوالن شهري بخو
 بگویند تا آنها از طرح حمایت کنند

 برنامه را تغییر دهید

به دلیل ارتباط 
 ضعیف با منطقه

ساکنان در زیرا
برنامه پیشنهادي 

 دسترس نیستند در

 تعیین بودجه

  درخواست حمایت از
 دشوار ساکنان محلی

 دشوار

A B 

A B 

A B 

A 

B 

A  

B 
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  تعیین اهداف  -2-1-1

، 2-2این راهنما سه گزینه پایش شهري، بسته به برنامه و اهداف ممکن، را معرفی می کند (شکل 
طرح جامع "موجود نباشد،  ). در صورتی که برنامه درسی براي آموزش پیشگیري از بالیا2-1جدول 

توصیه می گردد. در این طرح مطالعه جامع پایش شهري و اقدامات پیش و پس از  ")2-2(جدول 
ساعت زمان می برد. در صورتی که آموزش پیشگیري از بالیا از قبل در برنامه درسی  17اجراي آن 

ح زمانی در ایجاد انگیزه توصیه می گردد. این طر "طرح انگیزش"مدارس در نظر گرفته شده باشد، 
مورد  "طرح جامع"جهت افزایش آگاهی مردم از پیشگیري از بالیا مؤثر است که در مراحل اولیه 

توصیه می شود تا  "طرح جامع"براي استفاده در مراحلی بعدي  "طرح عملی"استفاده قرار می گیرد. 
چنانچه برنامه درسی در این دانش کسب شده را به فعالیت عملی پیشگیري از بالیا مرتبط کند. 

جهت استفاده به عنوان تجربه نیز مناسب است. در این صورت،  "طرح انگیزش"رابطه موجود نباشد، 
این طرح قابلیت آن را دارد که به عنوان رویدادي یک نوبتی انجام شود. از آنجا که هدف آموزش 

پیشگیري از بالیا است، تالش مداوم  پیشگیري از بالیا برقراري ارتباط میان دانش و فعالیت واقعی
اهمیت دارد. به عنوان نمونه مطالعات تکمیلی نظیر تعامل با موضوعات دیگر و فعالیتهاي منطقه اي 

  معرفی می شوند. 4است که در بخش 

  
  

  تعیین اهداف و برنامه -2-1

هدف پایش 
 شهر است

برنامه درسی در موضوع 
پیشگیري بالیا وجود 

ارائه فرصتی  - الف
براي ارتقاء آگاهی از 

  بالیا   

ترویج اقدام  -ب
عملی در پیشگیري 

  بالیا

  طرح عملی
طرحی براي برقراري ارتباط 
میان پایش شهر و مناطق 

  مسکونی و
 پیشگیري واقعی بالیا

  طرح انگیزش
طرحی براي آنکه پایش شهر 
اهرمی براي باال بردن آگاهی 

  مردن از پیشگیري بالیا 
 طرحی مناسب براي تجربه

  طرح جامع
طالعه طرحی براي م

پیشگیري بالیا از طریق 
پایش شهر و اقدامات 

پیش و پس از اجراي به 
  صورت جامع

 

 بله

 خیر

  برنامه هاي پایش شهر - 2- 2شکل 
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  طرحهاي پایش شهر - 1-2جدول 

  مالحظات  معایب  مزایا  نماي کلی  طرحها

  طرح جامع
ساعت  17(

  درس)

 مطالعه براي طرحی
 از بالیا پیشگیري از

 و پایش شهري طریق
 از پس و پیش اقدامات
  جامع صورت اجرا به

جهت اجراي آموزش 
پیشگیري از بالیا به 

نحو برنامه ریزي شده 
  مؤثر است.

بعضی مدارس 
به زحمت می 
توانند وقت 

کافی براي آن 
  فراهم کنند.

می توان آن را در 
تعامل با موضوعات 
و فعالیتهاي دیگر 
منطقه اي طراحی 

  کرد

طرح 
  نگیزشا

  (یک روز)

  
  
  
  

طرحی براي آنکه 
پایش شهري اهرمی 
براي باال بردن آگاهی 
مردم درباره پیشگیري 
از بالیا طرحی مناسب 

  براي تجربه

  
  
  
  

می توان آن را در یک 
  روز اجرا کرد

  
  
  
  

از آنجا که این 
طرح اغلب 

رویدادي یک 
نوبتی می شود، 

نیازمند 
مطالعات 

  تکمیلی است.

حتی اگر وقت 
براي مطالعه  کافی

تکمیلی موجود 
نباشد، مطلوب آن 
است که راه هاي 
دیگري براي مرور 
آنچه آنها پس از 

پایش شهري 
آموخته اند داشته 

  باشیم.
مثالها: از دانش 
آموزان بخواهیم 

گزارشی تهیه کنند 
و تحویل دهند، 
دادن تکالیف 

مربوط به پیشگیري 
از بالیا، خواندن 

درس پیشگیري از 
السهاي بالیا در ک

  دیگر

برنامه 
  عملی

  (یک روز)

طرحی براي برقراري 
ارتباط میان پایش 
شهري و مناطق 

مسکونی و پیشگیري 
واقعی از بالیا، زیرا 

آموزش پیشگیري از 
بالیا از قبل معرفی 

  شده است

  
نیازي به تغییر برنامه 
درسی نیست، زیرا آنها 

قبالً آموزش عادي 
پیشگیري از بالیا را به 

  انده اند.پایان رس

  
  
  

  ندارد

  
می توان آن را در 
تعامل با موضوعات 
و فعالیتهاي دیگر 
منطقه اي طراحی 

  کرد
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  محتوا  اهداف  
  شناخت انواع بالیا  جلسه اول درس 

  شناخت خطرات ناشی از بالیا
  شناخت بالیاي قبلی

  انواع بالیا  -1
  خطرات ناشی از بالیا -2
سعی در آموختن آن که بالیا ناگهانی بروز می  -3

  کنند
در حالی که تصاویري از بالیا را تماشا می کنید از 

  تأثیر بالیا صحبت کنید 

درك پدیده هاي طبیعی که باعث بالیا می شوند، و   درك سازوکار بالیا  جلسه دوم درس
  درك رابطه آنها با زندگی بشري

  اي محلیشناخت تاریخچه بالی  جلسه سوم درس
  تصور مخاطرات محلی

بررسی تاریخچه بالیاي محلی بر مبناي اسناد و 
  مدارك، و تصور وقوع بالیاي مشابه

  برنامه یک روزه
  جلسه چهارم درس
  جلسه پنجم درس
  جلسه ششم درس
  جلسه هفتم درس
  جلسه هشتم درس

  جلسه نهم درس

پیاده روي در ناحیه محلی به منظور 
  شناخت ناحیه

  "انگیزشطرح "اجراي 
  توجه کنید 4-2-2به نکات قید شده در 

فکر کردن به چگونگی کسب آمادگی   جلسه دهم درس
  در برابر بالیا

  تصور کردن موقعیت هاي متنوع وقوع بالیا
  کجا؟ : در مدارس، خانه، ناحیه محلی یا مقصد سفرها

چه موقع؟ : روزهاي هفته یا روزهاي تعطیل آخر 
  هفته، روز یا شب

  ک روزهبرنامه ی
  جلسه یازدهم درس

  جلسه دوازدهم درس
  جلسه سیزدهم درس

  جلسه چهاردهم درس
  جلسه پانزدهم درس

  جلسه شانزدهم درس

  ایجاد طرحی براي پیشگیري بالیا
   "طرح عملی"اجراي 

: فعالیتهاي پس از پایش شهر  4و فصل  4-2-2به 
  مراجعه کنید

اندیشیدن به راههاي انتقال آموخته ها به ساکنان   اندیشیدن به ارتباط با منطقه   جلسه هفدهم درس 
  محلی

  

  شرح مفصل طرح جامع –پایش شهر  -2- 2جدول 
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  تنظیمات برنامه ریزي -2-1-2
از آنجایی که پایش شهري خارج از مدارس اجرا می شود، الزم است برنامه ریزي و تغییرات 

ن اولیاء و مربیان و شهرداري آن با همکاري انجمنهایی متشکل از ساکنان مناطق و انجم
منطقه مورد نظر صورت گیرد. پایش شهري باید بر اساس اطالعات جامع آب و هوایی و در 

  رابطه با سایر کالسها و سایر مسائل برنامه ریزي شود. 
اگر پایش در هواي بسیار گرم انجام شود، الزم است به وضعیت سالمت شرکت کنندگان 

گرمازدگی و آفتاب سوختگی نشوند. باید به آنها آموزش داده شود توجه داشت تا آنها دچار 
که همواره کاله بر سر داشته باشند و به طور مداوم آب بنوشند تا آب از دست رفته بدنشان 
را جبران شود. چنانچه پایش در زیر باران انجام می شود، تنها در صورتی که باران مالیم 

قات پایش باید تعطیل شود، زیر ممکن است آب رودخانه باشد امکان آن وجود دارد. گاهی او
  باال بیاید و زمین شل باشد.

  
  

  

  

  

  شرکت کنندگان در یک روز خیلی گرم شدیداً خسته شده اند. -3- 2تصویر 

  

 برنامه ریزي با انجمنهاي محلی، انجمن اولیاء و مربیان و شهرداري �

 السهاهماهنگی با ک �

 هوا، زمان �

 

  نکاتی براي کمک به تعیین برنامه 
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  قرار دادن طرح در مدرسه و برنامه درسی -2-1-3
  ).2-4ذیل می باشند (شکل درسی به شرح  برنامه و مدرسه در مثالهاي مربوط به جایگاه طرح

تعیین جایگاه [پایش شهري] بر مبناي برنامه و نیروي انسانی از طریق هماهنگی میان طرح انگیزش 
  و طرح عملی، آسان است.  

  ساله 12تا  11: کالس ششم ابتدایی، کودکان 1مثال 
ا اجرا می شود و پایش شهري در طول تعطیالت تابستان به عنوان نقطه آغاز آموزش پیشگیري از بالی

  پیشگیري از بالیا در کالسهاي مطالعات جامع نیمسال دوم آموخته می شود. 

  

  آمادگی براي پایش شهر _2

مثالهاي مربوط به تعیین  - 2- 4شکل 
  جایگاهدرمدرسهوبرنامهدرسی

  اکتبر
کارهاي که می توانیم براي پیشگیري 

  بالیا انجام دهیم
بیایید براي هر موضوع یک تیم تشکیل 

 ساعت)1دهیم (

  بیایید طرح فعالیت ایجاد کنیم
 ساعت) 2( 

ل کنیم بیایید برنامه هر تیم را کنتر
 ساعت)8(

 پایش شهر در تعطیالتتابستانی
  مثالً) نیمسال دوم:

  ساعت) 25کالسهاي مطالعات جامع (
  »بیایید استاد حفاظت از منطقه خود شویم«

 
  سپتامبر

نکات مثبت منطقه، نقاط 
  خطر

بیایید آنچه از پایش شهر 
  موخته ایم را خالصه کنیمآ
 ساعت) 4(

  سپتامبر
نکات مثبت منطقه، نقاط 

  خطر
بیایید آنچه از پایش شهر 
  آموخته ایم را خالصه کنیم

 ساعت) 4(

 استفاده از رایانه شخصی ارتباط با موضوعات دیگر
  زبان مادري  بیایید با استفاده از رایانه شخصی گزارش تهیه کنیم

  زبان مادري

  فعالیت پژوهشی اخالق - بیایید درباره آنچه فکر می کنید حرف بزنیم
  خالصه نویسی با نرم افزارهاي واژه پرداز -
 تدوین گزارش خالصه شده -

 آنچه از زمین لرزه ها آموخته ایم

  نیمسال اول
 یادگیري از مناطق دیگر �

 شهر خودشناخت  �

 پایش کوهستان �

  نیمسال دوم
  

  شناخت شهر خود �
 

  نیمسال سوم
 جلسه پیشگیري از بالیا با خانواده  �

آگاه کردن منطقه درباره پیشگیري از  �
 بالیا



١٨ 
 

  قرار دادن طرح در منطقه  -2-1-4
آموزش پیشگیري از بالیا باید بخشی از رویدادهاي منطقه اي را تشکیل دهد تا فرصت ثابتی 

ایش شهري فراهم باشد. چنانچه قبل از پایش براي آموزش پیشگیري از بالیا در کنار پ
شهري تماس با منطقه برقرار باشد اجراي پایش شهري آسانتر می شود. موارد زیر مثالهایی 

  از رویدادهایی است که همکاري با منطقه را آسانتر می کنند. 
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  روز بازدید ساکنین از مدارس 
برگزاري روز باز در مدارس براي ساکنان محلی و منطقه اي جهت مشارکت در دروس 

این کار می تواند براي آمادگی جهت پایش شهري  –پیشگیري از بالیا با دانش آموزان. 
  مناسب باشد. 

  جشنواره هاي مدرسه اي
  مایش گذاشتن اقالم مربوط به پیشگیري از بالیا.به ن

  به نمایش گذاشتن نقشه هاي تهیه شده در جریان پایش شهري می تواند مفید باشد.
  اجراي نمایش با موضوع پیشگیري از بالیا.

  جشنواره هاي ورزشی 
زنجیره انسانی سطل بدستان (دانش آموزان و ساکنان تیمهاي منطقه اي تشکیل می دهند 

  و در مسابقه همیاري شرکت می کنند.)
  بازدید هاي خانگی توسط آموزگاران  

ایجاد زمینه مناسب براي خانواده جهت اندیشیدن به مقوله پیشگیري از بالیا در خانه با 
  صحبت درباره فعالیتهاي پایش شهري.

سایر فعالیتها جهت برقراري تماس با  
  سایر مدارس و مناطق

 نیاردوهاي تابستا � 

 کنسرت هاي کریسمس / کنسرتهاي مذهبی  �

 جشنها و آیین هاي سنتی منطقه �

 ساختن طناب شیمناوا، طنابهاي مقدس بافته شده از نی برنج (در آیین شین تو) �

 گردش در شهر خود �

 کارگاهها �

 کنسرتهاي حقوق بشر �

 کیلومتري 28شرکت در راهپیمایی هاي  �

 فعالیتهاي داوطلبانه خانواده �

 پس از رویدادهاي منطقه اي جمع آوري زباله �
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  برنامه قبل از اجرا -2-2-1

ریان آمادگی براي اجراي پایش شهري را به تصویر می کشد. پس از تدوین برنامه ج  -2-5شکل 
  درسی و تعیین جایگاه پایش شهري، آمادگی تفصیلی آغاز می گردد. 

    
  

  

  
  

  جریان پایش شهري - 2- 5شکل 
  

  در هر گروه تسهیل کننده
  را تهیه می کنند افرادي که مدارك و مواد

  آماده می کنندرا  افرادي که تجهیزات
  مدیر سایت 

  تماس دارند  افرادي که با ساکنان
  مسئول هماهنگی 

  
 30... مدت یک ساعت و نیم (براي راهپیمایی در منطقه). مدت  اندازه

  دقیقه راهپیمایی در صورت بازرسی اولیه مناسب است 40تا 
... ناحیه اطراف مدرسه هنگام تشکیل گروههاي دانش آموزي  منطقه

ش هاي کوچکتر تقسیم می شود. دانش آموزان بر اساس ناحیه به بخ
مسکونی خود گروه بندي می شوند. این کار باعث آسان تر شدن تعیین 
منطقه هدف می شود زیرا آنها به راه رفتن در مسیر عادت دارند. آنها 

  ممکن است یافته ها و شناختی تازه بدست آورند. 
شد، ممکن است براي دسترسی به در صورتی که ناحیه بازرسی دور با

باشد، لذا ممکن است نیاز به تعبیه  دوچرخه و اتومبیلناحیه نیاز به 
  جاي پارك نیز باشد. 

  آمادگی براي پایش شهر _2

  آمادگی براي پایش شهري -2-2

 نقش تقسیم در مدرسه

  تعیین منطقه مورد نظر

 

مثالی از گروه بندي  2-6شکل 
  ناحیه

سال تحصیلی 
  جدید آغازمی شود

  
  

تعیین جایگاه پایش 
  شهري

 تعیین روز اجرا

  یک ماه قبل از اجرا
  

تقسیم نقشها در 
  مدرسه 

  هتماس با منطق
  بازرسی اولیه

  تعیین ناحیه هدف
 (راهپیمایی با ساکنان)

دو هفته 
  قبل از اجرا

  

  
آماده سازي 

  تجهیزات
  گروه بندي

یک هفته 
  قبل از اجرا

  
  

یادآوري ها و 
جلسات 
  نهایی 

اجراي پایش 
  شهري
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  توسط قربانیان بالیا در منطقه  تعریف ماجرا

  که در بالیاي گذشته آسیب دیده اند  مکانهایی
  

ت کنند. به شدت توصیه می کلیه آموزگاران در صورت امکان باید در این بازرسی شرک �
شود ساکنانی که ناحیه و بالیاي گذشته را به خوبی می شناسند در این کار شرکت 
کنند. آموزگاران و ساکنان در کنار یکدیگر در منطقه بازرسی راهپیمایی می کنند و 
نقاطی را که بالیا در گذشته در آنها واقع شده اند و نیز نواحی خطرپذیر را روي نقشه 

مت گذاري می کنند. سپس نهایتاً مسیر راهپیمایی مشخص می گردد. باید عال
عسکبرداري صورت گیرد. نواحی براي هر گروه تقسیم می شوند تا بتوانند تعداد نقاط 

 یکسانی را مشاهده نمایند. 

  
  بازرسی اولیه 2-7شکل 

  

  

  

 دوربین دیجیتال �

 نقشه �

 مداد / خودکار �

 جمع آوري اطالعات

 اهپیمایی می کنندآموزگاران همراه با ساکنان منطقه ر

 در طول بازرسی اولیه اقالم زیر را همراه داشته باشید
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  شرکت کنندگان و نقشهاي آنها -2-2-2
ي متنوعی در طول پایش شهري مشارکت نمایند: انجمنهاي ترجیح این است که گروهها

  محلی، انجمن اولیاء مربیان، شهرداري، و خود ساکنان باید در پایش شهري شرکت کنند.
بهتر است افراد مختلفی را در یک گروه جاي داد، البته گاهی اوقات این کار ناممکن است. در 

دکان، دانش آموزان، آموزگاران و اولیاء این صورت شاید بتوان گروهی را فقط با حضور کو
تشکیل داد و از مسؤالن شهري و افراد وابسته به انجمنهاي محلی درخواست نمود در نقاط 

  تعیین شده در مسیر پایش شهري منتظر باشند و توضیحاتی ارائه دهند. 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

... توصیه می شود پنج تا شش نفر در یک گروه باشند. حداکثر  دانش آموزان �
 ست.نفر ا 10افراد یک گروه 

... الزم است حداقل یک آموزگار در هر گروه حضور داشته باشد. نقش  آموزگاران �
آموزگار عبارت است از هدایت دانش آموزان و تسهیل فعالیت ها. هنگامی که به 
نظر می رسد دانش آموزان در فهم توضیحات مسئوالن شهري و کارشناسان 

حات بیشتري ارائه دهند، مشکل دارند، گاهی اوقات الزم است آموزگاران توضی
البته توضیحات بیش از اندازه انگیزه دانش آموزان را از بین می برد. برانگیختن 

 انگیزه و ابتکار عمل فردي دانش آموزان اهمیت زیادي دارد.

... نقش این انجمنها صحبت کردن از فرهنگ، رویدادها و  انجمن هاي محلی �
ی که منطقه را خوب می شناسند براي تجارب گذشته محلی است، بنابراین ساکنان

 این کار مناسب هستند.

... نقش آنها  مسئوالن شهري که وظیفه پیشگیري از بالیا را به عهده دارند �
عبارت است از تشریح طرح پیشگیري از بالیاي شهر. کارکنان آتش نشانی نیز می 

 توانند جاي آنها را بگیرند.

آگاهی از پیشگیري از بالیا در خانه را تشویق ... یادگیري در کنار فرزندان اولیاء  �
می کند. هنگامی که کودکان در ناحیه هدف راهپیمایی می کنند، حضور اولیاء 

  باعث افزایش ایمنی معابر می شود.

  آمادگی براي پایش شهر _2

 گروه بندي و تقسیم بهینه وظایف
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  مثال گروه بندي - 2- 8شکل 

  
  ل گوش دادن به توضیحات یکی از اعضاي انجمن ساکناندانش آموزان در حا - 2- 9شکل 

  کودکان هدایت
  راهنمایی به آنها جهت مدیریت زمان

 

 آموزگاران

  کودکان 
 دانش آموزان

 دولت محلی منطقه

  ومی شهرداريبخش ایمنی عم
  هیئت آموزش و پرورش

 
  اولیاء -انجمنهای ساکنان 

  صحبت درباره تجارب بالیاي گذشته
  صحبت درباره منطقه

 

  صحبت درباره بالیاي گذشته
  صحبت درباره تالشهاي فعلی در جهت پیشگیري از بالیا
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  اطالعاتی که شهرداري و هیئت هاي آموزشی ارائه می کنند -2-2-3
مدرسه اي که هدایت پایش شهري را بر عهده دارد همه برنامه ها و نقش ها را ترتیب می دهد. 

هستند، شهرداري ها و درخواست حمایت از مدارسی که داراي تجربه در زمینه پایش شهري 
هیئت هاي آموزشی سودمند است. آنها می توانند اطالعات ارائه نمایند، نیروي انسانی و اقالم 
الزم را تأمین کنند و می توانند افراد و مکانهاي مناسب براي پایش شهري را معرفی نمایند. 

انند و آن چه نمونه هایی را نشان می دهد از آن چه که مدارس می خواهند بد 2-10شکل 
  شهرداریها می توانند ارائه دهند.

  
  

  آمادگی براي پایش شهر _2

  نمونه هایی از اطالعاتی که مدارس می خواهند از سایرین بدست آورند و شهرداري ها می توانند تأمین کنند – 2-10شکل 

 و نظایر آن هماهنگی در شهرداري توسط اداره ایمنی عمومی_	

 معرفی نمونه هاي پایش شهري توسط مدارس ابتدایی و راهنمایی در شهر_	

 کاربرد اقالم مربوط به پیشگیري از بالیا و تصاویر آموزشی_	

  توجه  مدرك  ردیف
    نقشه شهر / طرح شهر  1
    دوربین دیجیتال، چاپگر  2
  فاده شودبهتر است از فایلهاي و تصاویر الکترونیکی است  تصویر بالیا  3
    نقشه مخاطره براي هر مورد از بالیا   4
    مدارك گروه مردمی مدیریت بالیا   5
    ویدئوهاي مربوط به مدیریت بالیا  6
    جلسات گفتگو درباره مدیریت بالیا  7
    نمونه کوله پشتی اضطراري  8
9      

 

  نمونه هایی از اطالعاتی که مدارس می خواهند 
 ایمنی و تخلیه سکنه نقشه ... با امکانات_	

 نقشه هاي منطقه اي ... با اندازه مناسب جهت پایش شهري_	

 فهرست افرادي که در انجمن هاي ساکنان محلی داراي مسئولیت پیشگیري از بالیا هستند_	

فهرست نهادهاي پیشگیري از بالیا (و یا شرکتهاي اطفاء حریق) که می توانند با هم کار کنند، فهرست منابع و _	
 فعالیتهاي پیشگیري از بالیا از قبیل واگنهاي تخلیه سکنه و اجراي مانورهاي تخلیه سکنه هنگام زلزله 

 معرفی افراد مناسب جهت تماس گرفتن و نقاط مناسب در هر منطقه_	

 اطالعات مربوط به رویدادهاي محلی جهت پیشگیري از بالیا_	

  توانند حمایت ارائه دهند (از جمله نیروي انسانی و تجهیزات)نظام حمایتی شهرها ... شهرداریها چه میزان می _	
  نمونه هایی از آن چه شهرداري ها / نهادهاي حمایتی می توانند فراهم نمایند: 
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  ساماندهی اطالعات به منظور تبیین نقاط کنترل در پایش شهري -2-2-4
نقاط کنترل در پایش شهري بسته به بالیا و طرحها و با توجه به آن که طرح ها از نوع 

نقاط تاریخی و انگیزش یا عملی هستند، متفاوت می باشد. براي طرح انگیزش انتخاب 
فرهنگی توصیه می گردد. براي طرح عملی، انتخاب نقاط خطرناك و ایمن به منظور تشویق 
اقدامات پیشگیري از بالیا توصیه می گردد. مدیریت و کاربرد هر یک از نقاط باید به تأیید 

  برسد. جدول زیر نمونه هایی از نقاط کنترل در پایش شهري را نشان می دهد.
آن چه کودکان باید   نقاط کنترل

  بدانند
چه کسی توضیح   چه باید کرد

  خواهد داد
معابر کم عرض با دیوارهاي 

ساخته شده از بلوکهاي بتنی 
  در هر دو طرف

  

    

در صورت وقوع زلزله چه 
  خواهد شد

اندازه گیري عرض 
  معابر 

اندازه گیري طول 
  دیوار

اداره ایمنی 
  عمومی

  
  

  جعبه هاي شیر آتش نشانی
  

  

    

 وه استفاده از جعبه نح -

جعبه هاي شیر آتش  -
نشانی را می توان در 
جاهاي دور از انتظار 

  دید

باز کردن جعبه و 
  دیدن داخل آن

اداره ایمنی 
  عمومی

  
  

  شیر آتش نشانی
  

  

    

نحوه استفاده از شیر  -
 آتش نشانی

شیر آتش نشانی را می  -
توان در جاهاي دور از 

  انتظار دید

باز کردن و دیدن 
  داخل

ره ایمنی ادا
  عمومی

  

  کپسول آتش نشانی
  

  

    

نحوه استفاده از  -
 کپسول آتش نشانی 

شیر آتش نشانی را می  -
توان در جاهاي دور از 

  انتظار دید

 ودیدن بازکردن
  داخل

اداره ایمنی 
  عمومی

  
  

  کانال آب
  

  

  

اگر کانال سرریز شود  -
  چه اتفاقی خواهد افتاد

اندازه گیري عرض 
  و عمق کانال آب

یمنی اداره ا
  عمومی
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  کیسه هاي شن

  
  

نشان دادن محتویات و   نحوه استفاده از آنها -
در صورت امکان نگه 
  داشتن آن در دست

  انجمن هاي محلی
  اولیاء

معابر کم عرض و ساختمان 
هاي و ساختمانهاي 

  فروریخته
  

  
  

در صورت وقوع زلزله  -
  چه خواهد شد

  اداره ایمنی عمومی  اندازه گیري عرض معبر

[محل محرابهاي مردمی
اجراي مراسم مذهبی مانند 

  عقد ازدواج]
  

  
  

  تاریخچه محرابها -

توضیح معناي نوشته 
  هاي محرابها

  انجمن هاي محلی
  اولیاء

  خانه چوبی قدیمی

  
  

در صورت وقوع زلزله  -
  چه خواهد شد

  مشاهده
سؤال از صاحب خانه در 

مورد چگونگی 
  پیشگیري بالیا

  اداره ایمنی عمومی

  کودکان پارك

  
  

آیا به عنوان محلی  -
براي انتقال سکنه به آن 

  مناسب است
  مشاهده دور و اطراف

  شناسایی بزرگی پارك
  پیدا کردن آب

  اداره ایمنی عمومی

  یادبودهاي سنگی

  
  

چرا این یادبودها  -
  ساخته می شوند

توضیح معناي نوشته 
  هاي روي یادبود

  انجمن هاي محلی
  اولیاء

  2و  1-یی از نقاط کنترل در پایش شهر نمونه ها -3- 2جدول 

  ي پایش شهرآمادگی برا _2
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آن چه کودکان باید   نقاط کنترل
  بدانند

چه کسی توضیح   چه باید کرد
  خواهد داد

  رودخانه
  

  
  

در زمان وقوع طوفان _
  چه اتفاقی افتاده است

تفاوت میان شرایط _ 
عادي و زمان وقوع 

  بالیا

  ثبت حجم آب 
یادداشت نحوه استفاده 

  نهاز ناحیه اطراف رودخا

  اداره ایمنی عمومی
  انجمن هاي محلی

  اولیاء

  دروازه آب

  
  

چه وقتی استفاده می 
  شود

  دانستن حجم آب
دانستن نحوه کارکرد 

  دروازه 

  اداره ایمنی عمومی

  معبد

  
  

  انجمن هاي محلی  حرف زدن با راهبان  تاریخچه معبد
  اولیاء

  جنگل

  
  

پرسش در مورد انواع   دیدن اوضاع جنگل
د و اینکه درختان موجو

چه کسانی و چه باید با 
  درختان رفتار کنند

اداره ایمنی عمومی، 
  تعاونی جنگلی

  تل چوبهاي آب آورده

  
  

  دیدن دره_ 
این چوبها از کجا می _ 

  آیند 

ببینید چه مقدار چوب 
و سنگ جمع شده است 
  و در کجا جمع شده اند

  اداره ایمنی عمومی

  سد

  
  

بپرسید سدها کجا   دیدن سد
ه می شوند و ساخت

  چگونه کار می کنند

  اداره ایمنی عمومی

   3-نمونه هاي نقاط کنترل در پایش شهر – 3- 2جدول 
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  اطالع رسانی به ساکنان محلی -2-2-5

بهتر است یک تا دو ماه قبل از پایش شهر، از طریق رئیس انجمن محلی خواستار مشارکت اهالی 
  لی باید یک ماه قبل از پایش شهر انجام دهند. شوید. بازرسی اولیه را آموزگاران و اها

کودك تشکیل شده باشد، بهتر است از یک یا دو نفر از اهالی بخواهید تا با هر  6تا  5اگر گروهها از 
گروه همراه شوند. اگر جلب مشارکت مستقیم اهالی دشوار است، اهالی می توانند جهت ارائه 

  توضیحات در نقاط کنترل منتظر باشند. 
وصیه می شود هنگامی که از اهالی درخواست مشارکت می شود، بروشورهایی در مورد پایش شهر ت

  نیز در اختیار آنها قرار گیرد. 
  2009تاریخ : آگوست 

  مردم عزیز منطقه،
مدرسه ابتدایی ما در صدد است پایش شهر را براي مدیریت بالیا اجرا نماید. اهداف پایش شهر عبارتند از باال 

یزان اهتمام به مقوله مدیریت بالیا از طریق برگزاري راهپیمایی در میان مردم و همچنین کسب بردن م
اطالعات درباره تاریخچه منطقه، مناطق پرخطر، مناطق ایمن و مدیریت بالیا در جامعه توسط دانش آموزان 

  مدارس. لذا، درك و حمایت مردمی براي ما از باالترین اهمیت برخوردار است. 
عی است اهداف پایش شهر را درك نمایید و در پایش شهر شرکت کنید و همچنین به معرفی موارد به مستد

  افراد کمک کنید.
  2009آگوست  27تاریخ برگزاري پایش شهري: 

  محل اجتماع: مرکز فعالیتهاي مردمی 
  لوازم: با خود مداد و ناهار بیاورید

  نحوه لباس پوشیدن: لباس راحت همراه کاله
  در هواي بارانی انجام خواهد شد * پایش

  >برنامه<
  گردهمایی کارکنان و ارائه توضیحات 8:30ساعت 
  گردهمایی و ارائه توضیحات و توزیع پرسشنامه  9:20ساعت 
  پایش شهر 10:30ساعت 
  تهیه نقشه توسط دانش آموزان مدارس 12:30ساعت 
  ارائه توسط دانش آموزان مدارس 13:40ساعت 
  شده استکار انجام  15:20

  با احترام
  مدیر مدرسه ابتدایی

  نمونه اي از اعالمیه به انجمن ساکنان محل -11- 2شکل 

  آمادگی براي پایش شهر _2
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  تهیه اقالم الزم - 2-2-6
  فهرست ارائه شده کامل است. می توان برخی اقالم را با توجه به ظرفیت هاي محلی جایگزین نمود.

  مالحظات  کاربرد  تعداد  اقالم
نقشه مبنا 

  (اندازه کامل)
یکی براي هر 

  گروه
نوشتن آن چه دانش آموزان در پایش شهر 

  پیدا می کنند و استفاده از آن در ارائه مطلب
نقشه را در مرکز یک کاغذ بزرگ 

ارائه قرار دهید. فضاي خالی 
اطراف نقشه براي نوشتن و قرار 

  دادن تصاویر استفاده می شود
قلمهاي نوك 

پهن (قرمز، آبی، 
سبز، نارنجی، 

  سیاه)

ک سري براي ی
  هر گروه

از آنجائیکه رنگ ماژیکهاي دائمی   نوشتن روي نقشه هاي خالی و غیره
ممکن است به روي میز منتقل 
شود، به روزنامه نیاز است تا زیر 

  کاغذ پهن شود.
برگه هاي 
 یادداشت
عدد  30چسبدار

 10در ابعاد (
سانتی متر در 

  سانتی متر) 10

یک سري براي 
  هر گروه

    ت مربوط به هر نقطهنوشتن توضیحا

نوار چسب 
دوطرفه (براي 
نصب تصاویر و 

  یادداشتها)

یک سري براي 
  هر گروه

    چسباندن تصاویر

 گیره رسم تخته
  )A4دار (اندازه 

به تعداد همه 
  شرکت کنندگان

مفید براي یادداشت برداري در طول پایش 
  شهر

  

یک دستگاه براي   دوربین دیجیتال
  هر گروه

در استفاده از دوربین دیجیتال   نقطه عکسبرداري در هر
دقت شود، زیرا چاپ عکس زمان 

  بر است
  نقشه قابل حمل

  )A3تا A4(اندازه 
به تعداد کل 

  شرکت کنندگان
براي آن که بدانند در طول پایش شهر کجا 

  هستند، مفید است
  

دفترچه 
یادداشت براي 

  کودکان

به تعداد همه 
  کودکان

ا در طول براي آن که کودکان هر آنچه ر
  پایش شهر می بینند یادداشت کنند

  

کاغذ براي 
  یادداشت

یک بسته براي 
  هر گروه

براي ثبت اظهارات اعضاي گروه در طول 
  پایش شهر

  

به تعدادکل   پرسشنامه
  شرکت کنندگان

    

تخته سیاه یا 
  سفید(وایت برد)

هنگام ارائه مطلب نقشه ها را روي آن قرار   1
  دهید

  

    اي استفاده هنگام ارائه مطلببر    چوب اشاره گر
دوربین و نوار 

دقیقه 120ویدئو(
  اي)

یکی براي هر 
  گروه

  براي ضبط تصاویر پایش شهر استفاده شود
بعدها براي تأیید اظهارات اعضاي گروه 

  استفاده می شود 

  اختیاري

  سایر موارد: پروژکتور، پرده نمایش، میکروفن، غیره
  فهرست جامع اقالم – 4-2جدول 
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  دقت
و ایمنی در طول پایش 

 شیوه هاي"  3- 3شهر (به 
آمادگی براي "و  "مصاحبه
 )نگاه کنید "مشکالت

  
  ارائه توضیحات براي کودکان و دانش آموزان - 2-2-7

الزم است آموزگاران موارد زیر را در هنگام آغاز پایش شهر براي کودکان و دانش آموزان 
  توضیح دهند.

  
  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  آمادگی براي پایش شهر _2

  چه
 نوع بالیایطبیعی وجود دارد؟

  چرا
 پایش شهر اجرا می شود؟

  چه
در طول پایش شهرخواهیم 

 کرد؟

  چه
 خساراتی هنگام وقوع زلزله

  به بار می آید؟
(تصاویري نشان دهید و از 
دانش آموزان بخواهید 

می کنند آنچه را مشاهده 

  چه
خساراتی هنگام وقوع 

  زلزلهبه بار می آید؟
(لطفاً انواع بالیایی را که 

در محل شما رایج هستند 
  انتخاب کنید)

  چه
خساراتی هنگام وقوع 
زلزلهبه بار می آید؟ 
(تصاویري نشان دهید و از 
دانش آموزان بخواهید 
آنچه را مشاهده می کنند 

  درباره
  تهیه نقشه و
 ارائه مطالب

  چه
قوع بالیا چیزي هنگام و

مفید است؟(شیر آتش 
نشانی، کپسول آتش 

نشانی، کیسه هاي شن، 
  غیره)



٣٠ 
 

  

  تهیه یادداشت براي دانش آموزان  -2-2-8
براي دانش آموزان تهیه کنید تا  نقاط کنترل پایش شهر را ساماندهی کنید و یادداشتهایی

آمده است،  4-2-2، که در بخش "نمونه هاي نقاط کنترل در پایش شهر 2-3جدول "طبق 
  روي آنها یادداشت برداري کنند.

  لطفاً برگه هاي کنترل را خودتان تهیه کنید.
  

 

 نقاطی را پیدا کنید که فکر می کنید هنگام وقوع زلزله و طوفان خطرناك هستند �

 ارد مفید را در هنگام وقوع زلزله و طوفان پیدا کنید   مو �

 جاهاي مورد عالقه خود را پیدا کنید   �
 

 

نقشه اي کاغذي از ناحیه هدف در این 
پایش شهر تهیه کنید و بعضی اجزا را به 
آن اضافه کنید (وقتی بالیا {لطفاً بالیایی 
را انتخاب کنید که در ناحیه رایج هستند} 

ند، این ناحیه خطرناك یا اتفاق می افت
  ایمن است.)

 

  
بعضی نقاط را انتخاب کنید و از دانش آموزان بخواهید تا میزان خطر یا ایمنی هر یک از آنها 

  را با عالمت مشخص کنند. ببینید نظر آنها چگونه قبل و بعد از پایش شهر تغییر می کند. 
  ست یا ایمن.فکر می کنید اگر زلزله اي رخ دهد، این مکان خطرناك ا

  میزان ایمنی را با عالمت مشخص کنید و بنویسید چرا این گونه فکر می کنید.

  

 :1مثال 

 :2مثال 

  فکر می کنم
 است ایمن

 

  فکر می کنم 
 تخطرناك اس
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  آمادگی براي پایش شهر _2

  تاریخ:  نام مدرسه:    نام:
  مالحظات  ایمن خطرناك    نقاط کنترل  شماره

1  

معابر کم عرض با دیوارهاي ساخته 
  شده از بلوکهاي بتنی در طرفین

  
  

1         2         3        4      5   
   

  خطرناك                       ایمن

  

2  

  یجعبه شیر آتش نشان

  
  

1         2         3        4      5   
 

 خطرناك                       ایمن

  

3  

  شیر آتش نشانی
  

  
  

1         2         3        4      5   
   

 خطرناك                       ایمن

  

4  

  کپسول آتش نشانی
  

  
  

 

  

5  

  کانال آب

  

 

  

  نظرات شما در مورد پایش شهر امروز
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  چک لیست پایش ساحلی 
لطفاً در زیر نقاطی را که از پایش ساحلی به آنها پی برده اید مشخص نمایید و یافته هاي 

  خود را در محل مناسب بنویسید.

  

  

 :3مثال 

  تاریخ:  نام مدرسه:  نام:

  جنبه هاي فیزیکی

    توپوگرافی / شیب
    رودخانه/آبراه ها

    امواج (اندازه / تواتر)
    باد (شدید/متوسط/مالیم)
    زیرساخت / کاربرد اراضی

    فرسایش
    سایر موارد (لطفاً نام ببرید)

  جنبه هاي اجتماعی

    ساختمانها (انواع)
    آب آشامیدنی

    سیستم فاضالب
    آموزش و پرورش

    معیشت
    فرهنگ

    مسائل اجتماعی
    صنعت

    سایر موارد (لطفاً نام ببرید)

  جنبه هاي اکولوژیک

    پوشش گیاهی
    حیوانات / موجودات زنده

    آب ( رنگ / کیفیت )
    زباله هاي جامد در ساحل

    سایر موارد (لطفاً نام ببرید)
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  اي آمادگیچک لیست ه – 2-2-9

زیر تأیید کنید که مقدمات براي پایش شهر مهیا می » آمادگی لیستهاي چک«بر مبناي 
  باشد

  

  چک لیست آمادگی -5- 2جدول 

  

  دگی براي پایش شهرآما _2

  خیر.   بله  آیا همه موارد مهیا شده اند؟  1
  خیر.   بله  آیا تعداد شرکت کنندگان کافی است؟  2
  خیر.   بله  آیا همه به جایگاه پایش شهر در مدرسه واقف هستند؟  3
  خیر.   بله  آیا تماس با منطقه برقرار شده است؟  4
  خیر.   بله  آیا تماس با شهرداري برقرار شده است؟  5
  خیر.   بله  آیا تقسیم وظایف به نحوي مطلوب انجام شده است؟  6
  خیر.   بله  آیا یک روز اضافی براي پایش شهر وجود دارد؟  7
      آیا طرحهاي مطالعاتی قبل و بعد از پایش شهر تهیه شده اند؟  8
      آیا مناطق به شکل مناسب تقسیم بندي شده اند؟  9

      بیه شده است؟آیا مکان اجرا از قبل تع  10
      آیا برنامه روز پایش شهر به درستی تهیه شده است؟  11
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   3فصل

  اجراي پایش شهر 
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 محل اجرا را مهیا کنید �

 نصب پروژکتور و پرده نمایش؛ چیدن میز و صندلی ها در صورت لزوم �

 کنترل تجهیزات �

    
 زیناظهارات آغا �

 معرفی شرکت کنندگان (انجمن ساکنان، اولیا، غیره) �

تشریح نقاطی که باید در پایش شهر دیده شود (با استفاده از پاورپوینت،  �
 صفحات بعد را مالحظه کنید)

 نمایش ویدئوهاي بالیا و صحبت کردن اهالی محلی نیز خوب است. �

  
، بلکه براي همه پرسشنامه هاي قبل از پایش شهر نه فقط براي دانش آموزان �

 شرکت کنندگان

 دقت کنید با دیگران بحث و تبادل نظر صورت نگیرد �

  
اولین جلسه هر یک از گروه ها قبل از آغاز  �

 پایش شهري 

 تعیین مقررات به ابتکار تسهیل کننده �

مشخص کردن اینکه چه کسانی که بین  �
کودکان باید نکات را ثبت کنند و چه کسانی 

 باید عکس بگیرند

ع کردن دانش آموزانی که مسئول عکس جم �
 گرفتن و توضیح نحوه کار با دوربینهاي فوري 

  
هر یک از گروهها در ناحیه تعیین شده راهپیمایی می کند، نقاطی که باید دیده  �

 می کنند، یادداشت برداري می کنند و عکس می گیرند.شود را پیدا 

 زیگران اصلی باشند.بزرگساالن نباید رهبري کنند. دانش آموزان باید با 

  برنامه روز پایش شهر (مثال) -1- 3
 دقیقه) 30آمادگی ( 9-8:30 

 دقیقه) 30تشریح برنامه ( 9:00 – 9:30 

 دقیقه) 20پرسشنامه ها ( 9:30 – 9:50 

 دقیقه) 10(جلسه  10:00 – 9:50 

 دقیقه) 90راهپیمایی در اطراف ناحیه ( 10:00 – 11:30 
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  وقت نگهدار باید زمان محدود را به درستی مدیریت کند تا همه نقاط دیده شوند
 و باید اعضاي گروه را تشویق کند تا زمان را رعایت کنند.

  
  

 به مدرسه بازگردید و ناهار بخورید �
 

  
  

 با استفاده از پاورپوینت یا نظایر آن توضیح دهید �

 

  
  

پایش «پایش شهر را به صورت ابتدا عنوان  �
را در باالي ××» شهر توسط مدرسه ابتدایی 

 صفحه بنویسید

 نقاط پیدا شده را عالمت گذاري کنید و به آنها عکس و توضیحات اضافه نمایید �

 
 

  
هر یک از گروه ها یافته هاي خود را در برابر شرکت کنندگان ارائه می دهد. (در  �

 همه اعضاي گروه از جمله بزرگساالن انجام دهید) صورت امکان، ارائه مطلب را با

سایر گروهها از گروه ارائه کننده سؤال می پرسند. اگر سؤالی نباشد، رئیس  �
  جلسه سؤال 
می پرسد. اگر دانش آموزان نتوانند پاسخ دهند، بزرگساالن گروه به سؤال پاسخ 

 می دهند.

 رئیس جلسه اظهار نظر و مطالب را جمع بندي می کند. �

 قت کنید: اگر تعداد گروهها زیاد باشد، ارائه مطلب وقت گیر است.د �

 می توان ارائه مطالب را در زمان تهیه نقشه ها تمرین کرد. �

  
 آنچه را مردم باید از طریق پایش شهر احساس و مطالعه کنند، جمع بندي کنید. �

  

  اجراي پایش شهري _  3

 دقیقه) 60ناهار ( 11:30 – 12:30 

  توضیحات مربوط  12:30 – 12:40 
 دقیقه) 10به تهیه نقشه (

  تهیه نقشه  12:40 – 13:40 
 دقیقه) 60توسط هر یک از گروهها (

  ارائه مطالب             13:40 – 15:00 
 دقیقه براي هر گروه) 10(

 دقیقه) 10جمع بندي ( 15:00 – 15:10 

 دقیقه) 20پرسشنامه ( 15: 10 – 15:30 
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 پرسشنامه هاي پس از پایش شهر �

  

  

1  

  

 دقیقه) 30تمیز کردن ( 15:30 – 16:00 

  تهیه نقشه و ارائه مطلب  -2- 3

 تهیه نقشه –پایش شهر 

 تهیه اقالم الزم �

 ر گروهنقشه اي سفید براي ه �

 قلمهاي نوك پهن: چهار رنگ (قرمز، آبی، سبز، سیاه) �

 کاغذ یادداشت چسبدار �

  نوار چسب دوطرفه (براي چسباندن عکسها روي نقشه ها) �

  مداد / خودکار �

 عکسهایی که در خالل پایش شهر گرفته شده اند �
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2  

  

  
3  

  

4  

  اجراي پایش شهري _  3

  × »گروه ×× ی پایش شهر توسط مدرسه ابتدای«باالي نقشه سفید بنویسید  �

 عالمت گذاري کنید ماژیک آبینقاط خطرناك را با  �

 چرا فکر می کنید این نقاط خطرناك هستند؟ �

دالیل خود را روي کاغذهاي یادداشت چسبدار بنویسید و آنها را کنار نقاط 
  بچسبانید

 اگر عکس در اختیار دارید آنها را کنار نقاط بچسبانید    �

 عالمت گذاري کنید ماژیک قرمزنقاط مورد عالقه خود را با  �

 این نقاط را روي یادداشتهاي چسبدار شرح دهید و آنها را کنار نقاط بچسبانید �

 اگر عکس در اختیار دارید آنها را کنار نقاط بچسبانید �

نقاطی را که در آنها تجهیزات مؤثري براي مقابله با بالیا در اختیار دارید را با  �
 عالمت گذاري کنید ماژیک سبز

 گر عکس در اختیار دارید آنها را کنار نقاط بچسبانیدا �
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                                                                                        5  

  

                                                                                          6  

  × گروه ×× نمونه نقشه: پایش شهر توسط مدرسه ابتدایی 

 آبی: نقاط خطرناك �

 قرمز: نقاط مورد عالقه    �

  

سبز: نقاطی که در آنها تجهیزات  �
مؤثري براي مقابله با بالیا در اختیار 

  دارید
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7  

  
8  

  اجراي پایش شهري _  3

  جهت ارائه تهیه مطالب

  درباره موارد ذیل مطلب ارائه دهید
 هر آن چه که یافته اید �

هر آن چه که درباره مناطق  �
 مسکونی فکر کردید

 تصورتان �

 

 .زمان ارائه مطلب براي هر گروه حدود پنج دقیقه است 

     .به ارائه مطلب گروه هاي دیگر گوش کنید و هر چقدر که می توانید، سؤال بپرسید 

 

  عالمت گذاري رنگی
  نقاط خطرناك

  نقاطی که در آنها تجهیزات مؤثري براي مقابله با بالیا در اختیار دارید

  نقاط مورد عالقه

  دقیق) 5ارائه مطلب (
 آن چه یافته اید �

 آن چه اول شنیده اید و متوجه شده اید �

     تصورات �

 

 

 

 بیآ

 سبز

 قرمز
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 سالم و احوال پرسی �

 معرفی نام مدرسه و خودتان �

بیان اهداف مصاحبه (مثالً ما می خواهیم تجربه قربانیان بالیا را  �
 کنیم.)  بدانیم، چونکه داریم درباره پیشگیري از بالیا مطالعه می

 یادداشت برداري از آنچه می شنوید �

 تشکر کردن �

  
  الصه اي از آن چه می خواهید بدانید، تهیه کنیدخ

 

  شیوه هاي مصاحبه  -3- 3
  قبل از مصاحبه 

  دقت کنید در طول مصاحبه موارد زیر را انجام دهید 
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تمهیدات مناسب براي تابستان داغ را بیاندیشید و حتماً به اندازه کافی مایعات (آب، آب میوه و 
  ید.غیره) همراه داشته باش

ام بگذارند تا در خالل پایش شهر از شرکت کنندگان باید به حریم خصوصی اهالی ناحیه احتر
بروز مشکل اجتناب گردد. مثالً وقتی که کودکان به دنبال نقاط خطرناك می گردند ممکن 

هر ». «این خانه که خرابه است«است به خانه هاي ناحیه مورد مطالعه اشاره کنند و بگویند: 
الک خانه است و ممکن این کار بی احترامی به م». لحظه است که این ساختمان فرو بریزد

  است ایجاد مشکل نماید، بنابراین الزم است آداب و رفتار به کودکان آموخته شود.
 

از آنجا که شرکت کنندگان شدیداً غرق در پایش شهر هستند و به ماشینها توجهی ندارند، الزم 
  ند مراقب باشند تا سانحه اي رخ ندهد.است افرادي که مسئولیت ایمنی معابر را به عهده دار

هنگامی که شرکت کنندگان به اطراف نگاه می کنند، معموالً به قدمهاي خود نگاه نمی کنند، 
  لذا توجه به نحوه راه رفتن مهم است. 

  اجراي پایش شهري _  3
  آمادگی براي مشکالت  -4- 3

  مراقب حوادث باشید

  به حریم خصوصی و آسایش اهالی ناحیه احترام بگذارید

  براي حفظ سالمت خود در تابستان مجهز باشید     
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  4فصل 

  فعالیت هاي پس از پایش شهر
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  پاسخهاي داده شده به پرسشنامه ها قبل و بعد از پایش شهر -4-1-1

در بسیاري از موارد پایش شهر به عنوان یک رویداد به پایان می رسد. لذا، سنجش تأثیر 
پایش شهر حائز اهمیت است. این کار با استفاده از پرسشنامه هاي قبل و بعد از پایش شهر 

می شود. سؤاالت قبل و بعد از پایش شهر یکی است، لذا میزان توفیق پایش شهر بر  انجام
  مبناي تغییرات در پاسخها ارزیابی می شود. 

  
  نمونه پرسشنامه -4- 1جدول 

  فعالیت هاي پس از پایش شهر_4

  مقایسه پاسخهاي داده شده به پرسشنامه ها قبل و بعد از پایش شهر  -1- 4

نکات مثبت منطقه مسکونی خود را شرح   1
  دهید

  شرح

نکات منفی منطقه مسکونی خود را شرح   2
  دهید

  شرح

  شرح  را توصیف کنید مکانهاي ایمن شهر خود  3
  شرح  مکانهاي خطرناك شهر خود را توصیف کنید  4
می  2004هر آنچه که درباره طوفان سال   5

  دانید را شرح دهید
  شرح

فکر می کنید چطور می توانید بالیاي زلزله را   6
  کاهش دهید

  شرح

آنچه را در پایش شهر یادگرفته اید، شرح   7
  دهید

شرح (فقط بعد از پایش 
  شهر)

اگر طوفانی شدیدي با همان شدت منطقه را   8
درنوردد میزان خسارات به چه میزان خواهد 

  بود؟

بیشتر / کمتر / به همان 
  اندازه
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  تحلیل پرسشنامه  -4-1-2
  "دهید شرح می دانید را 2004 سال طوفان درباره هرآنچه که - 5"

  ه بندي کنید. مثالً پاسخها را به چهار گروه دست

  
  اثرات فیزیکی -ب      مخاطره - الف

  .رودخانه طغیان کرد      باران زیادي بارید.
  رانش زمین رخ  داد.      خسارات زیاد  بود.              
  

  
  تأثیرات بر مردم -د                    خسارات (زیرساختها) -ج

  دم از خانه هاي خود به سالنبعضی از مر  سطح سیالب تا کف خانه ها رسیده بود      
           دانتقال داده شدنورزش مدرسه                   مزارع برنج زیر آب رفتند                           

  بعضی از مردم جان خود را از دست دادند                           
شوند، تغییرات در  زمانی که پاسخها قبل و بعد از پایش شهر در یک نمودار با هم مقایسه

  آگاهی مردم نمایان می شود. بزرگترین عدد بیشترین تغییر را در چهار گروه نشان می دهد. 
  
  

  مثال الف: 
  مدرسه ابتدایی

  تغییرات در اثرات فیزیکی بیشتر بوده است. 
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  "دهید. شرح اید، گرفته یاد شهر پایش در را که آنچه -7 "

  ته بندي کنید.پاسخها را در هفت گروه دس
  الف) توصیف بالیاي گذشته

  ب) توصیف موارد مفید براي پیشگیري از بالیا
  ج) توصیف نقاط خطرناك 

  د) توصیف مکانهاي ایمن جهت انتقال مردم {در هنگام بالیا}
  هـ) توصیف اقدامات جهت مقابله با بالیا

  و) توصیف بالیا به طور کلی
  ز) توصیف ناحیه

  ح) سایر موارد
  

  ب: مثال
  مدرسه ابتدایی

  تأکید بیشتر بر بالیاي قبلی
  
  

 به چه خسارات میزان درنوردد، را منطقه شدت همان با شدیدي اگرطوفانی -9"
  "بود؟ خواهد میزان

بوده است، قبل و  بعد از  "به همان اندازه"و  "کمتر"، "بیشتر"تعداد پاسخ دهندگانی را که پاسخشان 
  پایش شهر مقایسه کنید. 

پس از پایش شهر کاهش یافت که حاکی   "به همان اندازه  "د مدرسه ابتدایی ج تعداد پاسخ در مور
از آن است که به احتمال زیاد پایش شهر باعث شده است شرکت کنندگان تصویر روشنتري از بالیا 

  بدست آورند. 
  

  مثال ج:
  مدرسه ابتدایی
    67تعداد پاسخها 

  
  
  

  

  بافت منطقه اي دسته بندي متفاوتی داشته باشید نکته: شما می توانید مطابق با

  فعالیت هاي پس از پایش شهر_4
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پس از پایش شهر، لطفاً نقشه رسمی مخاطرات و نقشه حاوي اطالعات محلی حاصل از پایش 

  شهري، را با هم مقایسه نمایید.
  >نمونه: نقشه رسمی زلزله<

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  >نمونه: نقشه رسمی سونامی<

  

  مقایسه نقشه با نقشه مخاطرات محلی و غیره  - 4-2
  (حصول اطمینان از دقت و مرتبط بودن)             
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وز سازي باید به طور مرتب انجام شود. لذا فرایند اجراي مجدد نقشه باید به روز شود. به ر

  پایش شهري حایز اهمیت است.
نقشه هاي به روز شده فرصت هایی خواهند بود جهت یادآوري پیشگیري از بالیا به اهالی  �

 منطقه. مردم نقشه ها را نگه می دارند چون کودکان خود آنها را ساخته اند.

 تهیه می شود. A3 نقشه بازنگري شده در قطع �

اگر نقشه مورد استفاده اهالی منطقه قرار گیرد، کودکان با آگاهی باال نقشه ها را بهتر و  �
 بهتر می کنند 

 

  
  

  هاي پس از پایش شهرفعالیت _4

  به روز کردن نقشه -4-3
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ما باید از طریق پایش شهري، کودکانمان را هدایت کنیم تا درباره پیشگیري از بالیا آگاه 

  اندیشند.شوند و به راهکارههاي مقابله با هر یک از بالیا بی
  ببینیم چه کاري می توانیم در منطقه خود انجام دهیم  -4-4-1

فکر کردن به مسائل موجود و موارد ضروري در منطقه از طریق پایش شهر و فکر کردن به 
  راههاي شخصی ممکن براي مقابله با بالیا 

یش شهر و تهیه شده توسط انجمن ساکنان محلی با نقشه پا "نقشه پیشگیري از بالیا"مقایسه 
  بحث و تبادل نظر با اهالی منطقه درباره بخشهاي متفاوت و یکسان

  مثال هایی از فعالیت هاي پس از پایش شهري در شهر سایجو  -4-4-2

  

نمایشی در توصیف احساسات قربانیان  تماشاي
  سیل

  زندگی پس از زلزله تصور کردن

 پژوهش ها(در هر موضوع) در قالب گردآوردن
  یی پنج دقیقه ايفیلمهاي ویدئو

  بالیا در آشپزخانه بازي با تصاویر

یک موضوع تحقیق براي هر گروه و ارائه  تعیین
  پیشنهاد براي پیشگیري از بالیا:

  به اولیاء اطالع رسانی

اصلی عبارتند از موارد مهم (زندگی)،  موضوعات
موارد ترسناك (زلزله)، و محافظت از خود در 

  برابر زلزله

  ا بین اهالی پیشنهاده توزیع
  در مدرسه و خانه (تخلیه اهالی) تمرین نقشه کشی

از آنچه براي خانواده و مدرسه ما  تعیین موضوعی
  در پیشگیري از بالیا مورد نیاز است

توسط دانش آموزان شش ساله براي دانش  ارائه مطلب
  آموزان پنج ساله   

  

به آرزوهاي صلح و ایمنی که در  گوش دادن
  راث فرهنگی منطقه قرار داردگنجینه می

بناهاي یادبود بالیا با اهالی منطقه؛ امداد  ساخت
 رسانی در بالیا با کمک اهالی منطقه

 
 
 

  اندیشیدن تمهیدات جهت مقابله با بالیا -4-4

دیده بانی از بیرون 
اجتماع با پایش 

شهر

دیده بانی از درون 
اجتماع با پایش 

شهر

 خانه خود را کنترل کنید

 به چگونگی بهبود مدیریت بالیا فکر کنید
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  در مورد پیشگیري از بالیا جلسه خانوادگی  در جشن مدرسه نمایشگاه
  

  از مرکز محلی پیشگیري از بالیا  بازدید
  

وع جلسه اي خانوادگی با موض دانش آموزان
کنترل پیشگیري از بالیا "پیشگیري از بالیا و 

  ترتیب می دهند.  "در خانه ما
به سخنرانی یکی از اعضاي  گوش دادن

  مرکز پیشگیري از بالیا
  پوستر تهیه

  
  دي وي دي هایی درباره بالیا تماشا کردن

  
(براي  مواد آموزشی پیشگیري از بالیا

 قرادادن در خانه هاي دانش آموزان و اهالی
  محل)

  
و مطالعه روي موضوعی در  پیدا کردن

رابطه با پیشگیري از بالیا (دانش آموزان 
  کالس دوم)

  
دستورالعمل هاي مربوط به  تهیه و تدوین

  پیشگیري از بالیا
  (توسط دانش آموزان و آموزگاران) 

  
با برقراري ارتباط با موضوعات دیگر؛  مطالعه

  مطالعه متون آموزش و پرورش اخالقی

  
  نقشه نقاط خطر هیهت

  
  جابجایی قربانیان بالیامانور 

  در مرکز فرهنگی ناحیه نصب نقشه

  
مربوط به بالیاي محلی؛ تهیه مواد اسناد 
  آموزشی

  

  فعالیت هاي پس از پایش شهر_4
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پایش شهري رویکردي مشارکتی است که در واحدهاي اداري بزرگ مثل شهرداریها در 
برنامه ریزي هاي مردمی مورد استفاده قرار می گیرد. ساکنان در کنار هم مسائل را 

  تشخیص می دهند و با هم از طریق پایش شهر به دنبال راه حل می گردند. 
شهري در ژاپن ابداع شد و از آن  ریزان برنامه میالدي توسط 70پایش شهري در دهه 

(به زبان ژاپنی) توسط  "ماچیدوکوري"زمان به عنوان ابزاري مشارکتی معروف است. 
 "شهر سازي"} یا community planning{ "برنامه ریزي مردمی"اونز و همکاران به 

}town making.ترجمه شده است {  
ان علیه آلودگی زیست محیطی در ژاپن در به تظاهرات شروند "ماچیدوکوري"پیدایش 

میالدي بر می گردد. دولتهاي محلی نیاز به بحث و تبادل نظر با شهروندان  60دهه 
در بعضی مناطق به عنوان مشارکت مطرح شده است.  "ماچیدوکوري"داشتند. اخیراً 

د براي ارتقاء مشارکت شهروندان عمدتاً با تأکی "ماچیدوکوري"همچنین کمپین هاي 
ژاپن بر برنامه ریزي شهري مطرح می شود.  دغدغه هاي برنامه ریزي شهري نظیر 
دسترسی به معابر عمومی و استفاده از میادین و اراضی از طریق پایش شهر مورد 
بررسی قرار می گیرند. پایش شهر براي مقابله با بالیا، پرداختن به ایمنی و غیره اجرا 

کی نظیر مکانهاي ایمن، مکانهاي خطرناك و می شود. پایش شهر به مسائل فیزی
پایش شهري  "مسیرهاي تخلیه و انتقال قربانیان مربوط می شود که  به این مورد

  می گویند.  "جهت پیشگیري از بالیا
 

 ري: تاریخچه پایش شه1ضمیمه 

 پیوست
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 پیوست

  را شده است. پایش شهري در مناطق زیادي با موضوعات متنوعی اج
  >1نمونه <

  موضوع اصلی: محیط زیست اسکله ها
شرکت کنندگان: دانش آموزان مدارس، آموزگاران مدارس، دولت شهري، اعضاي 

  اجتماع و دانشگاه
  نانگ، ویتنام -محل: دا

  نکته مهم: مشاهده تاالبها یا دریاچه ها هر ماه، پایش شهر سالی دو بار

  >2نمونه <
  پسماند موضوع اصلی: مسئله

شرکت کنندگان: دانش آموزان مدارس، آموزگاران مدارس، گروه مدیریت مردمی و 
  دانشگاه

  محل: کواالالمپور، مالزي
  نکته مهم: پایش شهر جهت بحث و تبادل نظر درباره مدیریت پسماند

  : پایش شهري در آسیا 2ضمیمه 
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  >3نمونه  <
  موضوع اصلی: محیط زیست ساحلی و فاجعه سونامی

  رس، آموزگاران مدارس و دانشگاهشرکت کنندگان: دانش آموزان مدا
  محل: چنایی، هند 

نکته مهم: پایش شهر جهت پیشگیري از بالیا پس از سونامی اقیانوس هند در سال 
2004   

  

  
  >4نمونه <

  موضوع اصلی: محیط زیست کوهستان و بالي طوفان
شرکت کنندگان: دانش آموزان مدارس، آموزگاران مدارس، فرمانداري، افراد محلی و 

  دانشگاه
  محل: شهر سایجو، ژاپن 

  نکته مهم: پایش شهر براي پیشگیري از بالیا در آینده
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  بین المللیلی و منگاهی بر برخی فعالیتهاي 

  مدیریت ساماندهی و مهندسی بحران شهرداري مشهد

 1392در سال 

  مشهد شهري تاب آور با تکیه بر دو اصل:

  آیا شهر من آماده است؟             

 ؟مآیا من ایمن هست                   
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  ژنو و کسب رتبه چهارم جهان 2013 –شرکت  در سومین دوره مسابقه بزرگ ساساکاوا 
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رونمایی از کتاب و  1392مهرماه  –برگزاري سومین دوره آموزشی مدیریت ریسک و بحران 

ترجمه شده توسط مدیریت بحران شهرداري  "ا تاب آورتر سازیمچگونه شهرهاي خود ر"
بحران کشور و مدیران  وزیر کشور و ریاست سازمان مدیریت مشهد، با حضور معاون محترم

پروفسور جناب آقاي  ارشد استانی و شهري و نماینده کمپین تاب آورسازي شهرهاي جهان
  دونکان 

 1392مشهد  –سومین دوره آموزشی مدیریت جامع ریسک و بحران 
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ریت بحران ثامن و عضویت کالنشهرهاي کشور در رونمایی از فراخوان مسابقه بزرگ مدی
  کمپین تاب آورسازي شهرهاي جهان از طریق دبیرخانه شهرهاي آماده در شهرداري مشهد

  

   
  

رونمایی از کتاب چگونه شهرهاي خود را تاب آورتر سازیم در جلسه علنی شوراي اسالمی 
  1392ه مهرما – شهر مشهد با حضور نماینده کمپین و مدیران استانی

  

  



۵٨ 
 

  1392تهران  –پنجمین کنفرانس مدیریت جامع بحران 

  

  
  

 1392اسفند ماه  -  مدیریت جامع بحرانهمکاري در برگزاري پنجمین کنفرانس 
برپایی نمایشگاه دستاوردهاي مدیریت بحران شهرداري مشهد  در محل تهران، و 

رهاي تاب آور در کنفرانس و برگزاري جلسات مشترك با مدیر کمپین بین المللی شه
حضور فعال مدیران شهرداري مشهد در و  محل غرفه مدیریت بحران شهرداري مشهد

  و برگزاري کارگاه تخصصی توسط سازمان پایانه هاي شهرداري مشهد این کنفرانس
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  1392تهران  –پنجمین کنفرانس مدیریت جامع بحران 

 
در پنجمین کنفرانس  ران ثامنمدیریت بحملی مسابقه  اولین اهداي جوایز به برندگان

مدیریت جامع بحران با حضور معاون محترم وزیر کشور و ریاست سازمان مدیریت 
و  بحران کشور، مدیر کمپین بین المللی تاب آورسازي شهرها و اساتید کنفرانس

ترجمه شده توسط  "پایش شهري براي آموزش در برابر بالیا"رونمایی از کتاب 
  ي مشهدمدیریت بحران شهردار

  طرحهاي منتخب در این مسابقه عبارت بودند از:
  سامانه جامع ارتباط اضطراري با مرکز امدادي و فوریتی  طرح خالقانه:
  )طرح در عرصه کاهش اثرات بالیاي طبیعی   30(طرح ثامن طرح ماندگار:

  تشکیل و راهبري تیمهاي امداد و نجات جامعه محور روستایی  طرح برتر:
یریت بحران در عرصه کاهش  اثرات حوادث در شرکت بهره برداري قطار مد طرح برتر:

  شهري مشهد
 احداث شهرك اسکان موقت  طرح برتر:

 فرآیند مقاوم سازي ساختمان با کابلهاي پیش تنیده طرح برگزیده:
 سیستم پیش آگاهی در  مدیریت بهسازي و نوسازي بافتهاي فرسوده طرح برگزیده:

  GISآنالیز شبکه جهت تصمیم گیري در شرایط اضطرار به کمک  تحلیل و طرح برگزیده:
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