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خالصه
هایی نظیر آنفلوانزا ضرورت اندمیپ، عملکردهاي تروریستی و تهدید تجارب اخیر در رابطه با حوادث و بالیاي طبیعی، خشونت:مقدمه

این مطالعه بـا هـدف تعیـین    . دهدها و حوادث در مدرسه را نشان میه با بالیا، بحراناتخاذ تدابیري براي آمادگی مدارس جهت مواجه
.تدابیر مدارس شهر رفسنجان براي مقابله با خطر بروز حوادث و بالیا  انجام گرفت

حـوادث و بالیـا   ، براي مقابله با خطر بـروز 1392مدرسه شهر رفسنجان در سال 153ی، تدابیر توصیفدر این مطالعه :هامواد و روش
هاي مدارس، وجود امکانات و تجهیزات مدارس و تدابیر مـدارس در مواجهـه بـا    با استفاده از پرسشنامه پژوهشگر ساخته شامل ویژگی

ها با استفاده داده. ها با کمک مدیران مدارس تکمیل گردیدپژوهشگران در مدارس حضور یافته و پرسشنامه. حوادث و بالیا بررسی شد
.مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردیدtهاي آماريموناز آز

ها نشان داد میانگین و انحراف معیار تجهیزات و امکانات موجـود  یافته. ندمدرسه مورد مطالعه قرار گرفت153در این پژوهش :هایافته
دسـت آمـده از   داري بـین مقطـع تحصـیلی و امتیـاز بـه     آنالیز واریانس یک طرفه اختالف آماري معنی. بود10/11±71/9در مدارس 

همچنـین  . طوري که میانگین تجهیزات در مدارس ابتـدایی بـاالتر بـود   به) p=034/0(امکانات و تجهیزات موجود در مدارس نشان داد 
داري مشاهده گردید عنیدست آمده از امکانات و تجهیزات موجود در مدارس و وجود مربی بهداشت در مدارس ارتباط مبین امتیاز به

). p=001/0(و نتایج نشان داد که میانگین تجهیزات در مدارسی که مربی بهداشت داشتند باالتر بود
بـراي  ايپایـه اطالعـات  توانـد میتجهیزات و امکانات پیشرفته، نتایج مطالعه حاضر با توجه به عدم دسترسی مدارس به :گیرينتیجه

مناسب جهت تجهیز مدارس به وسایل مورد نیاز و آموزش پرسنل جهت مواجهه با حوادث و بالیا در اختیـار  اتخاذ تدابیر و راهکارهاي 
.مسئولین امر قرار دهد

حوادث، بالیا، مدرسه، رفسنجان:کلیديهايواژه
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مقدمه
غیرقابـل وقایع و اتفاقـاتی هسـتند کـه بـه شـکل      ،حوادث

در واقع .]1[دهندمینشده و اتفاقی رخ ریزيبرنامه،بینیپیش
بال یک اتفاق طبیعی یا سـاخته دسـت بشـر اسـت کـه باعـث       

که قربانیـان آن بـدون   شودمیسان و ایجاد نیازهایی رنجش ان
ــیکمــک  ــدنم ــد توانن ــع کنن ــا را رف ــن نیازه ــک .]2[ای در ی
سـیل، زلزلـه، (حوادث بـه حـوادث طبیعـی   ،کلیبنديتقسیم
بشـر و حوادث تکنولوژیکی یـا  ...) وسوزيآتشانفجار،طوفان،
نشــت مــواد صــدمات بیولــوژیکی،حمــالت نظــامی،(ســاخت

سـازمان  . ]2-3[شـوند مـی تقسیم ....) ، بیوتروریسم وورادیواکتی
غیرقابـل و غیـرارادي وادث را واقعـی، حـ بهداشت جهانی نیـز  

و نـد گیرمیکه در اثر عوامل خارجی صورت داندمیبینیپیش
کلی حـوادث  طوربه. ]1[دنزنمیرا رقم ناگواريعوارض حاد و 

طق ادر منـ کنتـرل هسـتند کـه   غیرقابلو بالیا ، اغلب وقایعی 
. ]4[دهندمیمختلف جهان به انواع متفاوت رخ 

هستند که روزانه بیشـترین  هاییمکانمدارس ،در این بین
کـه مدرسـه بعـد از    طـوري بـه .]5[میزان گردهمایی را دارنـد 

و ]1[شـود مـی خانـه دوم افـراد تلقـی    عنوانبهمحیط خانواده 
در نظـر  وزآمـ دانـش هـا میلیـون ناهگاهی امن بـراي  پعنوانبه

و تجارب اخیـر در رابطـه بـا حـوادث     ،از طرفی.شودمیگرفته 
عملکردهـاي تروریسـتی و   خشونت در مدرسه،بالیاي طبیعی،

نظیر آنفلوانزا ضرورت اتخاذ تـدابیري بـراي   هایی پاندمیتهدید 
و حـوادث در  هـا بحـران آمادگی مدارس جهت مواجهه با بالیا،

و همکـاران  Kokcuطالعـه  در م.]6[دهـد مـی مدرسه را نشان 
تحت عنوان ارزیابی آمادگی مدارس نسبت به حوادث اورژانسی 

استانبول ترکیه مشـخص گردیـد کـه    هايدبیرستانو بالیا در 
براي مواجهه با بالیـا  خصوصی آمادگی بیشتري هايدبیرستان

در .]7[اورژانسی نسـبت بـه سـایر مـدارس داشـتند     حوادثو 
مـدارس شـهري   یز آمـده اسـت   نShirimو Grahamبررسی 

آمادگی بهتر و بیشتري در تمـام معیارهـا نسـبت بـه مـدارس      
ــتند  ــتایی داش ــی  Barata.]5[روس ــت بررس ــاران جه و همک

پژوهشی با هدف تعیین لوازم و منابع ضروري ،آمادگی مدارس
مدارس در مواجهه با مـوارد اورژانسـی انجـام دادنـد و نتیجـه      

اولیـه بـراي   زات اورژانسـی  گرفتند که مدارس مجهز به تجهیـ 

و مهارت الزم بوده ولی فاقد امکانـات  حوادث پزشکی و تروماها 
.]8[باشندمیو تجهیزات پیشرفته 

بروز حوادث و بالیا و نیز باال بودن شیوع احتمالبهبا توجه 
راهکارهـاي آمـادگی   کـارگیري بـه ضرورت حوادث در مدارس

ز به روز و اجتماعی رومقابله با حوادث و بالیا در سطوح فردي
زیرا آنچه این پدیده را به یـک فاجعـه   گرددمیبیشتر احساس 

ناآگـاهی و عـدم آمـادگی بـراي مقابلـه بـا آن       ،سـازد مـی بدل 
آمـادگی لذا با توجه به عدم تحقیقات کافی در زمینه .]9[است

همچنـین مدارس و احتمال بروز حوادث طبیعی نظیر زلزلـه و 
رس براي اهدف بررسی تدابیر مدالعه با این مط،حوادث مدرسه

انجـام  مقابله با خطر بروز حـوادث و بالیـا در شـهر رفسـنجان     
.گردید

هاروشمواد و 
که با هدف تعیـین  هستتوصیفیاین پژوهش یک مطالعه 

بالیـا  حـوادث و  تدابیر مدارس شهر رفسـنجان در مواجهـه بـا    
محـیط پـژوهش مـدارس شـهر رفسـنجان بـوده و      . انجام شـد 

71کلیه مدارس شـهر  بر رويسرشماري صورتبهگیرينمونه
مجموعاً(دبیرستان41راهنمایی ومدرسه 41ابتدایی،مدرسه

. انجام شد1392در اردیبهشت سال ) مدرسه153
اطالعــات پــس از انجــام مطالعــات    آوريجمــعجهــت 

پژوهشـگر سـاخته،   نامـه پرسـش و بررسـی متـون   ايکتابخانه
مدرسـه  هايویژگیشامل این پرسشنامه.شدطراحی و تدوین

مقطع و نوع مدرسه، حضور مربـی بهداشـت و تعـداد پرسـنل     (
اولیه و احیاء قلبـی ریـوي را دیـده    هايکمکمدرسه که دوره 

تجهیزات و امکانات موجود در مدارسوجود لیستچک،باشند
دستگاه ساکشـن، اکسـیژن، ماسـک،    مورد شامل 26مجموعاً(

و تـدابیر در نظـر گرفتـه شـده توسـط      .....)مان و وسایل پانسـ 
مدارس جهت مواجهه با حوادث و بالیا نظیر انجام مانور زلزلـه،  

بـر اسـاس ایـن    .بـود ... دقت در نصب تابلوها بـر روي دیـوار و   
هـر در، میانگین تعداد تجهیزات و امکانات موجـود  لیستچک

.گردیدمدرسه تعیین 
وش اعتبـار محتـوا و جهـت    جهت تعیین اعتبار علمـی از ر 

کسب اعتماد علمی از روش آزمون مجدد بـه فاصـله دو هفتـه    
بـین نمـرات، در دو نوبـت    ضـریب همبسـتگی   . استفاده گردید
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هـم چنـین همبسـتگی    . به دست آمـد درصد78آزمون معادل
درونی بین سواالت با استفاده از ضریب آلفاي کرونبـاخ معـادل   

.بود7/0
ــاداده ــگر ه ــط پژوهش ــرح   توس ــاران ط ــر از همک و دو نف

پژوهشگران پس از هماهنگی قبلی بـا مـدیر   .ندشدآوريجمع
در ســاعات اداري و ،مــدارس و توضــیح هــدف از انجــام طــرح

بـا  هـا پرسشـنامه .کردنـد مـی شیفت صبح به مدارس مراجعـه  
آمـاري  هايتحلیلتجزیه و . کمک مدیر مدرسه تکمیل گردید

زارنرماستفاده از با  بـراي  . صورت گرفـت 18نسخه SPSSاف
و ) میانگین و انحراف از معیـار (از آمار توصیفی هادادهوصیف ت

ــوازم و تجهیــزات مــدارسمقایســه منظــوربــه در میــانگین ل
آنالیز واریانس مستقل و tهايآزمونمورد مطالعه از هايگروه

ســطح . اســتفاده شــدDuncanآزمــونپــسو یــک طرفــه
.ر گرفته شددر نظ05/0داريمعنی

هایافته
مدرسـه  153آمـده از دسـت بـه اطالعـات در این پژوهش

ــرار گرفــتبررســیمــورد  در مقطــع %) 4/46(مدرســه 71. ق
ــورد 41ابتــدایی،  ــورد 41راهنمــایی و %) 8/26(م %) 8/26(م

ــتان؛  ــه 78دبیرس ــه و %) 51(مدرس ــورد 75دختران %) 49(م
ــدپســرانه بود ــین مــدارس تحــت مطالعــه  . ن مدرســه97در ب

ــه42دولتـــی، %) 4/63( ــاعی%)4/27(مدرسـ 14و غیرانتفـ
) نمونـه، اسـتعدادهاي درخشـان   (مدارس ویژه %) 2/9(مدرسه 

آمـــوزان میـــانگین و انحـــراف معیـــار تعـــداد دانـــش .بـــود
کارکنـان  ،)480حداکثر و45حداقل (نفر58/107±61/190

9حداقل (نفر46/23±24/12پرسنلتعداد شاغل در مدارس 
اولیـه را  هـاي کمـک کـه دوره  کارکنان مدرسه،)68حداکثر و

و) 27و حـداکثر  حداقل صفر(نفر72/3±82/3گذرانده بودند 
98/0±50/2که احیاي قلبی را گذرانده بودند کارکنان مدرسه

.بود)15و حداکثر حداقل صفر(نفر
م معلرسهمد%)6/87(مدرسه134در مدارس مورد بررسی

ــت ــندورزش داش ــد7/50هک ــاآندرص ــه68(ه دوره )مدرس
دوره احیـاي  )مدرسه34(هاآندرصد4/25واولیههايکمک

مربـی بهداشـت   مدرسـه %)49(مدرسـه 75.قلبی دیده بودند
11اولیـه و  هـاي کمـک دوره %)3/89(مربـی 67کـه  ندداشت

در .دوره احیــاي قلبــی را گذرانــده بودنــد   %) 7/14(مربــی 
مبـتال بـه   آمـوزان  دانـش طرح مراقبـت از  از مدارس کدامهیچ

وجـود  ....)، تشـنج و حساسـیت و آلـرژي  دیابت، آسم،(بیماري
.نداشت

مـدارس مجهـز بـه   ازکـدام هیچاز نظر تجهیزات و امکانات 
،ماسـک، اکســیژن دسـتگاه ساکشـن،  وسـایل پیشـرفته نظیـر   

میـانگین و انحـراف   .دنـد وحلقه گردنـی و گلـوکز نب  نفرین،یاپ
19و حـداکثر  5حـداقل  بـا 10/11±71/9یر وسایل معیار سا

و ندهمــه مــدارس کپســول اطفــاي حریــق داشــت.مــورد بــود
همـه  .دانسـتند مـی کـار بـا آن را   نحـوه  %) 4/82(مدرسه126

برگـزار  مـانور زلزلـه را   بـار یـک مدارس در طول سال حـداقل  
عـالوه بـر مـانور زلزلـه عملیـات      %)8/9(مدرسه15. کردندمی

عملیـات  %) 8/24(مدرسه38و امدادرسانییه و اولهايکمک
آموزشـی خـود ذکـر    هايبرنامهاطفاي حریق را نیز در آموزش 

هـا عکسگزارش شد که قاب %)6/87(مدرسه134در .کردند
اعـالم شـد   %)5/6(مدرسه10در . اندشدهنصبمحکم به دیوار 

.در صورت بروز حادثه وجود داردکه احتمال سقوط اشیا 
مـورد شـامل دسـتگاه ساکشـن، اکسـیژن،      26جموع از م( 

ــمان و   ــایل پانس ــک، وس ــار  .....) ماس ــراف معی ــانگین و انح می
، 75/11±50/3در مـدارس ابتـدایی  و امکانات موجودتجهیزات

هــــاو در دبیرســــتان88/11±23/2راهنمــــاییمــــدارس
آمـاري  اخـتالف  آنالیز واریانس یک طرفـه . بود97/2±19/10
آمـده از  دسـت بـه امتیـاز  ع تحصـیلی و  داري بین مقطـ یمعن

کـه  طـوري بهنشان دادتجهیزات و امکانات موجود در مدارس 
).p=034/0(میانگین تجهیزات در مدارس ابتـدایی بـاالتر بـود    

بـین تجهیـزات و   داريمعنـی مستقل اخـتالف  tآزمون آماري 
که میانگین طوريبهوجود مربی بهداشت در مدارس نشان داد 

مدارسی که مربی بهداشت داشتند از سایر جود در تجهیزات مو
آمـده از دسـت بـه امتیـاز  بـین .)p=001/0(باالتر بودمدارس

دخترانـه یـا پسـرانه    و و امکانات موجود در مـدارس  تجهیزات 
آمــده از دســتبــهامتیــاز و نیــز )p=458/0(بــودن مــدارس

دولتی یـا  (و نوع مدرسهتجهیزات و امکانات موجود در مدارس 
مشـاهده نگردیـد  داريمعنـی آماري اختالف) بودنیردولتیغ
.)1جدول (
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1392بر حسب مشخصات مدارس در سال جهت استفاده در هنگام بروز حوادث و بالیادر مدارس موجود مقایسه میانگین لوازم و تجهیزات - 1جدول

براي میانگین% 95فاصله اطمینان میانگین±انحراف معیارمتغیر
pدار مق کرانه باالکرانه پایین

یزاتتجهلوازم و 

مقطع
تحصیلی

ابتدایی
71)4/46(%50/3±75/1191/1057/12

034/0* راهنمایی
41)8/26(23/2±88/1017/1058/11

دبیرستان
41)8/26(97/2±19/1026/913/11

جنسیت

دخترانه
78)51(%04/3±28/1160/1032/11

458/0** پسرانه
75)49(%20/3±91/1012/1085/10

مربی بهداشت

دارد
75)49(%52/3±95/1114/1175/12

001/0** ندارد
78)51(%43/2±28/1067/926/10

نوع مدرسه

دولتی
97)4/63(%75/2±87/1031/1042/11

184/0* یردولتیغ
42)4/27(%58/3±17/1105/1028/12

ویژه
14)2/9(%81/3±50/1229/1070/14

>05/0pداريمعنیسطح Duncanآزمونپسو (ANOVA)طرفهآنالیز واریانس یک:نوع آزمون*

>05/0pداريمعنیسطح مستقلtآزمون آماري: نوع آزمون**

بحث
مراکـز  هـاي برنامهامروزه آمادگی در مقابل حوادث در رأس 

بـه خصـوص در   المللـی بـین ح در سـطح ملـی و   مدیریت سوان
در ایـن پـژوهش تـدابیر    . ]4[قـرار دارد خیـز حادثـه کشورهاي

وجود امکانـات و تجهیـزات الزم هنگـام بـروز حادثـه،      (مدارس
) و اقداماتی نظیر برگزاري مـانور زلزلـه  دیدهدورهوجود پرسنل 

در تمام مقاطع تحصـیلی و در تمـام مـدارس شـهر رفسـنجان      
. سی قرار گرفتمورد برر

ــدارس    ــر م ــد کــه در اکث ــژوهش مشــخص گردی ــن پ در ای
. تجهیزات و امکانات اولیه جهت مواجهه با حـوادث وجـود دارد  

جهـت ساکشـن ترشـحات    ايوسـیله از مدارس یکهیچاما در 
نفرین آماده تزریق و یحلق، ماسک، اکسیژن، سرنگ محتوي اپ

دن وجـود  مربـوط بـه سـر و گـر    هاياورژانسحلقه گردنی در 
و همکاران حاکی از وجود لـوازم و  Barataاما بررسی . نداشت

که در ایـن مطالعـه   طوريبهتجهیزات پیشرفته در مدارس بود 
کننـده ثابـت درصـد،  15مشخص گردید تجهیزات ساکشن در 

29درصــد، دســتگاه احیــاء در 22ســتون فقــرات و گــردن در 
درصـد،  59درصد، اسپري آلبوترول در 51درصد، اکسیژن در 

73آمـاده تزریـق در   نفـرین  اپـی درصد و 56دستگاه بخور در 
در یـک مطالعـه در مـدارس    . ]8[درصد مدارس وجـود داشـت  

ــه وســایل و   عمــومی روســتایی مشــخص گردیــد دسترســی ب
طـوري بـه متفاوت اسـت  ايگستردهطوربهتجهیزات اورژانسی 

ی در درصد، بازکننده راه هوای20که وجود دستگاه اکسیژن در 
بنديشکستهدرصد و وسایل 22درصد، حلقه گردنی در 30
به هر حال با توجـه  . ]10[درصد مدارس گزارش گردید69در 

به شیوع حـوادث و احتمـال بـروز بالیـا در مـدارس و فقـدان       
، لـزوم تجهیـز مـدارس بـه     هـا این مکانتجهیزات پیشرفته در 

بـه کارکنـان   اهآنوسایل و امکانات و آموزش نحوه استفاده از 
. شودمیاحساس 

در این مطالعـه مشـخص گردیـد درصـد بـاالیی از پرسـنل       
اولیه و احیا قلبـی ریـوي را   هايکمکموجود در مدارس دوره 

داراي اهمیـت بیشـتري   رسـد مـی به نظر آنچهاما . دیده بودند
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باشد حضور معلمین ورزش مجرب در زمینه مواجهه با حوادث 
بـر روي  ايمطالعـه همکـاران در  و Abdoliچنـان چـه   . است

حوادث مدارس شهر رفسـنجان مشـخص کردنـد کـه حـوادث      
ــان ورزش از  ــرینشــایعزم ــدارس  ت ــروز حــوادث در م ــل ب عل

در مطالعه حاضر نیمی از مدارس مربی بهداشت . ]11[باشدمی
اولیـه  هـاي کمـک دوره هـا آنکه نزدیک بـه دو سـوم   ندداشت

97و همکـاران  Barataیبررسـ در کـه آنحال . بودندگذرانده
از آنجـا کـه تخمـین    . ]8[درصد مدارس مربی بهداشت داشتند

درصـد حـوادث کودکـان زمـانی کـه در      10–25شـود میزده 
کودکان هاياورژانساز آنجا که .دنافتمیمدرسه هستند اتفاق 

رفتـاري و  هـاي بحـران پزشـکی،  هـاي موقعیـت نظیر تشـدید  
تمال زیاد اغلب در طـول  به احغیرعمديعمدي یا هايآسیب

؛ و نیـز افـزایش تعـداد کودکـان     دنـ افتمیساعت مدرسه اتفاق 
هـاي موقعیـت داراي نیازهاي مراقبـت بهداشـتی اختصاصـی و    

نیاز به لوازم اختصاصی و پرسنل آمـاده  تواندمیپزشکی مزمن 
و تدابیر الزم جهت مواجهـه بـا حـوادث و بالیـا را     دیدهدورهو 

مسـئولیت مـدارس در   بنـابراین . ]12[اهمیت کندحائزبیشتر 
.رسدمیایجاد ایمنی در مدرسه منطقی به نظر 

نشان داد تمام مدارس برنامـه برگـزاري   حاضرنتایج مطالعه
لـذا بررسـی و نظـارت    . حداقل یک مانور را در مدرسه داشـتند 

و هـا برنامـه افـزایش تعـداد ایـن    زمینـه درکارشناسی بیشـتر  
. رسـد مـی به نظـر اولیه در مدارس ضروريهايکمکآموزش 

نتـایج ایـن مطالعـه بیـانگر تعـداد بیشـتر لـوازم و        ،چنـین هم
از . باشدمیتجهیزات در مدارس ابتدایی نسبت به سایر مدارس 

ــاري   ــی اخــتالف آم ــیطرف ــات و  داريمعن ــاز امکان ــین امتی ب
تجهیــزات مــدارس و وجــود مربــی بهداشــت مشــاهده گردیــد 

بـا  . گین تجهیزات در این مـدارس بـاالتر بـود   که میانطوريبه
تنها در مدارس ابتدایی مربی بهداشـت حضـور   کهاینتوجه به 

توجیهی بـراي اهمیـت حضـور مربیـان     تواندمیدارد این نکته 
و همکـاران نیـز   Arathiدر مطالعه . بهداشت در مدارس باشد

آمده است که در بسیاري از مواقع  آمادگی مـدارس هنـد، بـه    
ت عدم وجود دسـتورالعمل مناسـب بـراي مـدیریت مواقـع      عل

بـودن تسـهیالت   ناکـافی اورژانسی و بـه دلیـل مـوانعی نظیـر     
و ماهر و منابع مالی ناکـافی، در  دیدهآموزشفیزیکی، کارکنان 
.]12-13[حد مطلوب نیست

در کـه ایـن پـژوهش و احتمـال   هايمحدودیتبا توجه به 
عمل نیامده باشـد توصـیه   دقت کافی بهسؤاالتپاسخگویی به 

دیگر در زمینـه آمـادگی مـدارس جهـت     هايپژوهشگرددمی
تـر قوياورژانسی در مدارس با متدولوژي هايموقعیتمدیریت 

اسـت کـه مسـئولین کشـور     تأملقابلاین نکته نیز . شودانجام 
نسبت به تجهیـز مـدارس اقـدامات الزم را انجـام     المقدورحتی

الزم هـاي بررسـی بازنگري و باریکال داده و حداقل هر پنج س
.در این زمینه توسط محققین انجام گردد

بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی مـدارس بـه        :گیرينتیجه
و نظر به جهت مواجهه با حوادث تجهیزات و امکانات پیشرفته 

ـ بینشیوع حوادث در آمـوزان و احتمـال بـروز بالیـا در     شدان
تدابیري در زمینه تجهیـز  توجه به اخذ رسدمیمدارس به نظر 

پیشرفته هايدورهآموزش چنینهمو به این تجهیزاتمدارس
اولیه به پرسنل مدارس جهت مواجهه بـا حـوادث و   هايکمک

د گامی جهت آمادگی نشاید این موارد بتوان. بالیا ضروري باشد
.دنمدارس در هنگام بروز حوادث و بالیا باش

تعارض منافع
نـافع توسـط نویسـندگان بیـان نشـده      تعـارض م گونههیچ

.است

سهم نویسندگان
و شایسـته  محمـد اسـدپور  ،فاطمه عبدلیدر این پژوهش 

را بـر  هـا دادهآوريجمعمسئولیت اجراي طرح و زادهاسماعیل
هــايدادهتابنــده صــادقی و فاطمــه عبــدلی.دعهــده داشـــتن

گري نیـز مسئولیت بازنوندپژوهش را تحلیـل و تفسـیر نمـود
.نهایی را بر عهده داشتند

تشکر و قدردانی
نویسندگان مقالـه از افـرادي کـه در تهیـه اطالعـات یـاري       

مسئولین محتـرم مـدارس شـهر رفسـنجان     خصوصبهنمودند 
.نمایندمیتشکر و قدردانی 
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Introduction: Recent experiences in relation to natural disasters, violence, terrorist attacks and the
threat of pandemic diseases including influenza show that schools should have strategies for dealing
with crises, accidents and disasters. The aim of this study was to determine the schools plans to
dealing with the risks of these unwanted events in Rafsanjan.
Materials and Methods: In this cross- sectional study, 153 schools plans were included for dealing
with accidents and disasters in Rafsanjan in 2013. The data gathering instrument in this study was a
questionnaire designed by the researcher (Features schools, equipment and facilities in schools).
Researchers attended in the schools and the questionnaires were completed with the help of schools’
managers.  Data were analyzed using independent t test and One-way ANOVA.
Results: The findings indacated that the mean and standard deviation of equipment and basic
facilities of the schools were 11/10±9/71. ANOVA test showed a significant difference between
level of education and equipment and basic facilities (p=0/034). Also, there was a significant and
direct association between the values of equipment and basic facilities and the existence of school
health services . (p=0/001).
Conclusion: Due to the lack of accessibility of schools to advanced equipments and facilities, the
results of this study may provide useful information for authorities and decision makers to improve
the safety standards of the schools.
Keywords: Accidents, Disasters, School, Rafsanjan.
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