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 Purpose: The aim of this study is to identify the 

components of safe schools and develop a model for 

education in Iran. 

Materials and Methods: The research method was 

mixed exploratory; In the qualitative part, the method of 

content analysis with inductive approach was used. 

Participants in the qualitative section included specialists 

and experts who reached a theoretical saturation with 13 

people. The sampling method in the qualitative section 

was purposeful. The data collection tool was semi-

structured in the qualitative part of the interview. Data 

analysis in the qualitative part was done using contextual 

analysis. In the quantitative part, the descriptive-survey 

method was used. The statistical sample in the 

quantitative section included 354 faculty members in the 

field of educational sciences of Khorasan Razavi 

universities as well as high-level managers of education. 

The data collection tool in the quantitative part was a 

researcher-made questionnaire extracted from the 

qualitative stage with 81 items. Quantitative data 

analysis was performed using structural modeling and 

AMOS software. 

Findings: The results showed that the model of safe 

schools included the central components of 

psychological-physical (mental security; physical 

security, behavioral security, social security) and 

educational-curricular components (physical security, 

welfare security and educational security). 

Conclusion: The results showed that one of the 

underlying factors affecting students' sense of security in 

schools is providing psychological security for students. 
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 و همکاران   یمنصوره کشور 160
 

 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 رانیآموزش و پرورش ا یمدل مدارس امن برا یارائه

 (یبیمطالعه ترک کی)

 
 ، 1یمنصوره کشور

واحد بجنورد، دانشگاه آزاد  ،یآموزش تیریمد یدکتر یدانشجو
  .رانیبجنورد، ا ،یاسالم

 
 ،*2عمران مانپوریسل بوبهمح

 ،یواحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالم ،علوم تربیتیگروه  اریاستاد
 .مسئول( سندهی)نو رانیبجنورد، ا

 
 3 شاد یلیبهرنگ اسماع 

 ،یواحد بجنورد، دانشگاه آزاد اسالم ،یتیگروه علوم ترب ار،یاستاد
 رانیبجنورد، ا

 
 چکیده

 یمدل نیمدارس امن و تدو هایمؤلفه یی: هدف پژوهش، شناساهدف
 .باشدیم رانیآموزش و پرورش ا یبرا

بود؛ در بخش  یاز نوع اکتشاف ختهیروش پژوهش آم و روش ها: مواد
شد.  بهره گرفته ییاستقرا کردیمضمون با رو لیاز روش تحل یفیک

شامل متخصصان و خبرگان بود  یفکی بخش در کنندگانمشارکت
 یفیدر بخش ک یرگیروش نمونه د،یرس ینفر به اشباع نظر 13که با 

 یفیپژوهش در بخش ک یها داده یهدفمند بود. ابزار گردآور
 بخش در هاداده لیو تحل هیبود، تجز افتهیساختار  مهیمصاحبه ن

 از یم.در بخش ک رفتیمضمون صورت پذ لیبا استفاده از تحل یفکی
 یمدر بخش ک یبهره گرفته شد. نمونه آمار یشیمایپ-یفیروش توص

 هایهدانشگا یتتربیرشته علوم یعلم أتیه ینفر از اعضا 354شامل 
آموزش و پرورش  یرده باال رانیمد نیو همچن یخراسان رضو

 یپرسشنامه یپژوهش در بخش کم هایداده یبودند. ابزار گردآور
و  هیبود. تجز هیگو 81با  یفیک یمحقق ساخته مستخرج از مرحله

و با  یساختار سازیبا استفاده از مدل کمی بخش در هاداده لیتحل
 .انجام شد AMOS استفاده از نرم افزار

 هاینشان داد که مدل مدارس امن شامل مؤلفه جینتا ها: افتهی
 تیامن ،یجسم تیامن ؛یروان تی)امن یجسمان -یروانشناخت یمحور
 تی)امن یدرس -یآموزش های( و مؤلفهیاجتماع تیامن ،یرفتار

 .( بودیآموزش تیو امن یرفاه تیامن ،یکیزیف
 اینهیپژوهش نشان داد که از جمله عوامل زم جینتا :یریگ جهینت

 آوردن فراهم مدارس، در آموزاندانش تیاثر گذار بر احساس امن
  .باشد می آموزاندانش یبرا یروان تامنی
 

 شرفتی، مدرسه امن ، پ تیآموزش وپرورش، امن :یدیکل هایواژه
 .یلیتحص

 
 05/01/1400تاریخ دریافت: 

 11/03/1400تاریخ پذیرش:  
 :نویسنده مسئولm.pouromran@gmail.com 
 

 مقدمه
 است کشور رسمی یافتهسازمان نهادهای ترینمهم از یکی مدرسه

 روان و جسم به بهداشتی و سالم محیطی نمودن فراهم با باید که

 دیگر به نسبت را آنان و بدهد شکوفایی جامعه، امکان کودك

 است بدیهی سازد، مسئول اجتماع و خانواده اشخاص،

 نیز اقتصادی نظر از آموزانسالمت دانش امر در گذاریسرمایه

 شک بدون بود خواهد دهیبهره افزایش موجب و بوده منطقی

 در که است هاییمؤلفه از یکی بر مدرسه حاکم شرایط ایمنی
اگر اصول دارد.  ناپذیراجتناب تأثیری کودکان پرورش و آموزش

نباشد، احتمال وقوع حوادث،  یمدارس در حد قابل قبول یمنیا
نباشند  منیمدارس، ا یآموز وجود دارد. وقتجراحت و مرگ دانش

امر در  نیکه ا شوندیروبرو م یآموزان با مشکالت متعدددانش
و  یریادگی یندهایاست، چراکه فرا رگذاریها تاثآن یریادگی
 چیه یعنیدارد،  یمدرسه بستگ یمنیا تیمناسب به وضع یریادگی

 مدرسه نا امن وجود ندارد طیدر مح یداریمعن یریادگیو  سیتدر
 یکیزیف یهارساختیدر ز یمنیمستلزم ا ،یمنینظام ا کی. (1)

ها، ها، خوابگاهدرس، دفاتر، توالت یهامدرسه مانند کالس
 یهاسالن یهاوالتآشپزخانه، ت ها،شگاهیها، آزماکتابخانه
 (.2)است  یکیزیف یساختارها گرید انیدر م یباز نیزم ،یغذاخور
 جسمی، نیازهای به لحاظ هر از تا باشند ایگونه به باید مدارس

 پرورش و آموزش در دهند پاسخ آموزاندانش اجتماعی و روانی

 انجام در پویا و زنده عامل یک عنوان به فیزیکی فضای نوین

(. به 3گردد )می تلقی آموزاندانش تربیتی و آموزشی هایفعالیت
نظر جاگرو فرایندهای یادگیری و یادگیری مناسب به وضعیت ایمنی 

داری در مدرسه بستگی دارد، یعنی هیچ تدریس و یادگیری معنی
(. یک نظام ایمنی، مستلزم ایمنی 4محیط مدرسه نا امن وجود ندارد )

های درس، دفاتر، های فیزیکی مدرسه مانند کالسدر زیرساخت
ها، آشپزخانه، ها، آزمایشگاهها، کتابخانه، خوابگاههاتوالت
های غذاخوری، زمین بازی در میان دیگر های سالنتوالت

 (. 5ساختارهای فیزیکی است )
مناسب،  یساختار نیچن کهیزمان دهندینشان م ماتوایامولو و س 

 شرفتیپ تیحاصل از آن، موفق راتیاست، تأث منیو ا یکاف
مناسب شامل محیط امن  یریادگیو  سیتدرآموزان است. دانش

یاتفاق م یمدرسه زمان طیمح یمنی. اشودیم زین سهمدر یاجتماع
و  نیمانند آموزش، کارکنان، مدرسه، والد یدیکه اهداف کل افتد
 یکن کردن مشکالت اجتماع شهیجوامع مدرسه در ر یاعضا ریسا
 کی یمدرسه دارا نکهیشرکت کنند. به منظور ا ژهیو یازهایبا ن
 یریشگیمانند پ یمنیا یهابرنامه دی(، با6امن است ) یاجتماع طیمح

و  یمعنو اتیو مشاوره، مراقبت از روح ییراهنما ،یاز قلدر
 ب،یترت نیاجرا شود. به هم دیو اخراج با لیاز تعط یریجلوگ

 هیقفل کردن، روش تخل ،یآتش نشان یهانیمانند تمر یمنیا یهاوهیش
مورد  نفعانیغلبه داشته و از طرف همه ذ دیو فرهنگ مثبت با

یک عامل ی (. یک مدرسه امن، فراگیر و پذیرا7) ردیقرار گ رشیپذ
آموزش و پرورش . آموز استاساسی برای موفقیت و تندرستی دانش

همواره در مقابل بسیاری از این حوادث از جمله ریزش سقف و 
جایی ه نقلیه مناسب برای جابهیلوسدیوار، آتش گرفتن بخاری، نبود 
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کند و با توجه به کسری ...کمبود بودجه را مطرح می آموزان ودانش
ندارد، البته اینکه وقوع این  پایانآموزی بودجه تکرار حوادث دانش

 تحوادث صرفا به دلیل کمبود بودجه باشد نیز خود محل بحث اس
اهمیت این مسآله تا  (.8و این نگرانی همچنان در کشور وجود دارد)

برای دستیابی به اهداف جهانی یونسکو سازمان  بدان جاست که
منطقه ای و ملی برای دستیابی به ایمنی در مدارس، کتابچه ایمنی 

ا صادر سیدر آ و مدیران مدرسه را به عنوان یک ابزار برای معلمان
های ف آن معرفی معلمان به دانش و مهارتاهدکه یکی از ا کردند

است. این  م برای ایجاد، نگهداری و حفظ ایمنی مدارس ابتداییالز
کتابچه بیان می دارد که مسئولیت مدارس برای ایجاد یک محیط 

 .  (9آموزان است)امن برای دانش
دانش آموزان عالوه بر نیاز به محیط فیزیکی ایمن،  گر،ید یاز سو 

و  تسهیالت مناسب و برخورداری از وسایل کمک آموزشی مناسب
 .بروز، بایستی از نظر روانی در فضای مدرسه احساس امنیت نمایند

ی آید بلکه یکمدرسه تنها یک فضای فیزیکی به شمار نمیچراکه 
بر اساس  باشد.شخصیت آدمی در هستی می از نهادهای اصلی تکوین

گزارش پرکینز، فراهم آوردن امنیت روانی و رفتاری، عامل مهمی 
است که تمایز میان مدارس با میزان باال و کم بودن میزان بزهکاری 

کند. برنامه سالمت مدرسه باید در حفظ و بهبود را تعیین می
سالمت فراگیران و کارکنان مدرسه کمک کند. این باید مسئولیت 

رسه، حامیان مالی، والدین و کل جامعه اطراف مشترك جامعه مد
 (.10باشد )

از خشونت معلمان بوده، فاقد  یعار طیمح دیمدرسه با طیمح
نسبت به دانش آموزان  معلمان زیآم نیو توه انهیجو یتالف یرفتارها

که  دینما یم داینمود پ یواقع یبه معنا یمدرسه امن هنگام .باشد
در  ند،یه احساس شوق نمادانش آموزان جهت رفتن به مدرس

مدرسه  یمدرسه شرکت کنند و در امور داخل یاجتماع یهاتیلعاف
که توجه به  افتندی(. دانمس و گوان در11مشارکت داشته باشند )

دانش  زهیو یروان لیمدارس بدون توجه به مسا یکیزیف تیماه
 زیدانش آموزان ن یروان لی. مساستین یآموزان راهبرد چندان مطلوب

امر  والنئومس یها تیدر صدر الو دیبا یمنیا لیمسا ریسا یهم پا
مرکز  کیبا  یطیعنوان محمدرسه امن، به یاجتماع طیباشد، مح

 کیهمساالن،  نیمحترمانه ب ۀاست. رابط یمناسب و معلمان اجتماع
(. جامعه ما 12است ) منیمدرسه ا یاجتماع طیاز مح یجنبه مهم

حاضر در مرحله گذر ازیک جامعه سنتی و صنعتی به سوی  در حال
جامعه اطالعاتی و دانش در حرکت است تحوالت سیاسی و 
اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی در دهه های گذشته چهره سنتی جامعه 

یک جامعه غیرسنتی اطالعات و  را تغییر داده و مناسبات حاکم بر
سبات پیشین خانواده منا دانش محور در آن رواج داده است اگر در

ات رفت در مناسبگسترده کانون اصلی تعلیم و تربیت به شمار می
ها و نهادهای جدیدتر این جدید این نقش کمرنگ شده و سازمان

دانش آموزان برای بالفعل کردن  .مسئولیت مهم را برعهده گرفتند
احساس ظرفیت و پتانسیل خود در مدرسه به مکان امن نیاز دارند. 

موزان آهم برای معلمان و هم برای دانشدر محیط مدرسه  امنیت
 بنابر. ناپذیر استیک ضرورت اجتنابدر امر یاددهی و یادگیری 

آنچه گفته شد، در پژوهش حاضر هدف پاسخگویی به این سؤال بود 

های شناسایی اند و اعتبارسنجی مؤلفههای مدرسه امن کدامکه مؤلفه
 شده تا چه میزان است؟

 
 ی نظریمبان

 سالمت عواطف، حامی گر،حمایت محیط دارای امن مدارس
 امن مدارس در. است آموزاندانش شناختیروان و فیزیکی

. نیستند عاطفی و فیزیکی، جسمی هایآسیب معرض در آموزاندانش
 ارتباط عدم مدیریت، فقدان: عبارت است از ناامنی در مؤثر عوامل
 معماری عوامل بهداشتی، امکانات و بهداشت مدارس، با اولیا مستمر

 از حاکی جوی و سالم آموزاندانش دارای امن مدارس. غیره و
 از آموزاندانش مدارس این در. (13است ) فیزیکی و عاطفی حمایت

 فضای همچنین.  اندامان در غیره و فیزیکی هیجانی، مسائل لحاظ
 باکیفیت فضاهای باشد، مطلوب فیزیکی لحاظ از باید آموزشی،
 ها،آن طراحی در که شودمی اطالق فضاهایی به مطلوب، فیزیکی

 رطوبت مناسب، دمای سالم، هوای قبیل از هاییشاخص استاندارد
 و اهدسترسی انرژی، کارایی مناسب، منظر و دید صوت، نور، کافی،

 حمایتگر، و ایمن محیط دارای مدارس. باشد شده رعایت ارتباطات
 فیزیکی سالمت عواطف، حامی که دارد محیط سازی مهیا به اشاره

 و ایمن محیط دارای مدارس در. باشد آموزاندانش شناختیروان و
 ،فیزیکی دائمی، آزار و استفاده سوء معرض در آموزدانش حمایتگر،

 (.14)شوند می حمایت مدرسه سوی از و نیستند عاطفی و جسمی
 سالم، آموزاندانش دارای که شودمی گفته مدارسی به ایمن مدارس

 اردد اشاره فیزیکی و فیزیولوژیکی عاطفی، حمایت از حاکی جوی
 مسائل لحاظ از آموزاندانش ایمن مدارس محیط در. شودمی گفته

 از همچنین. هستند امان در... و گری هرزه جنسی، هیجانی، فیزیکی،
 و تبعیض مانند امنیت مخل و کنندهنگران و غیرمستقیم اشکال

 از مدارس امروزه شود.نمی مشاهده مدارس این در محرومیت
 ایمنی ارتقاء و حفظ برای ایمنی هایشیوه و هاسیاست تعدادی

 آموزشی محیط یک ارتقاء باهدف مدرسه کارکنان و آموزاندانش
 استفاده و نیاز کنندمی استفاده توسعه و یادگیری برای یافتهپرورش

 افزایش حال در دولتی مدارس در امنیتی و ایمنی اقدامات از
 و سازنده و مفید طور به باید مدرسه کارکنان و مدیران(. 15)است

 بر یدتأک با امکانات از یکسری کامل تطبیق با و دلیل و منطق با
 محیط و نموده عمل مدرسه در مثبت پاسخ و پیشگیری و مداخله
 مدرسه امن محیط .نمایند تقویت مشخص قوانین با را امن مدارس

 جامعه اعضای. نمایند اصالح و توسعه ارزشیابی و نظارت با را
 برای معلمان امنیت برای مکانی ساختمان که دارند انتظار مدرسه
 (.16)است آموزاندانش یادگیری برای و آموزش
 شرایط جمله از مدرسه فیزیکی محیط معتقدند کیلور و اولحسن

 روان سالمت در محیط بهداشت رنگ، نور، ساختمانی،
 در که است ضروری رو این از. (17است ) تأثیرگذار آموزاندانش
 فیزیکی شرایط تأمین آموزاندانش روانی بهداشت ارتقاء جهت

 ساعات عمده قسمت که آنجایی از و گیرد قرار توجه مورد مناسب
 نامناسب شرایط گذردمی مدرسه محیط در آموزاندانش روزانه
 امناسب،ن سرمایش و گرمایش سیستم ، نور بودن ناکافی مثل فیزیکی
 به: اصول رعایت. است اهمیت حائز بسیار...  و ساختمان امنیت
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 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 در برنامهفوق هایفعالیت ها،مهارت ها،ارزش نمودن یکسو
 توجه مدرسه در فیزیکی هایبرنامه و آموزشی درسی، ریزیبرنامه
 را اجتماعی هایمهارت که دهیم فرصت آموزاندانش به. نماییم

 ایجاد را روشی و دهیم پاسخ شدههدایت غیر اتفاقات به.بیاموزند
 به. دهند قرار مدنظر آموزدانش منزلت و شأن و حقوق که نماییم
 انضباطی، خود کنترلی، خود و الگو ارائه طریق از آموزاندانش

. دهندمی آموزش آموزاندانش به را خود از حمایت حفاظت،
 و هاانجمن و منزل به را مثبت اجتماعی رفتار تقویت و حمایت

 این از شود سعی الزم هایآموزش با و داده انتقال آموزشی هایکمیته
 استفاده مدرسه در مسئله این کردن نهادینه در راستا این در افراد
 اریرفت نظم یک به اینکه برای آموزاندانش پذیریمسئولیت. شود

  (.18) گیرد صورت احترام با آموزدانش برسند،تهدید

 

 پیشینه پژوهش
حمایتی به  و ایمن مدارس در پژوهشی با عنوان ایجاد 1فانتیگروسی

این نتیجه دست یافت که مدارس امن به طور همزمان باید امکانات 
الزم را برای دانش آموزان و همچنین رفاه حال معلمان فراهم آورند. 

دانش آموز محور تمرکز اصلی خود را بر این مدارس با رویکرد 
 (.19معلمان معطوف می دارند ) -تعامل مناسب دانش آموزان

 برنامه به والدین در پزوهشی با عنوان نگرش 2شولین و گیل
ایمن نشان دادند که بسیاری از  های مدرسه قلدری ضد استرالیایی

ده اوالدین نسبت به مورد زورگویی واقع شدن فرزندان، سوء استف
 (. 20جنسی و آزار و فرزندان خود احساس نگرانی می کنند )

در پژوهشی با بررسی نظم و انضباط در مدارس نشان داد که  3جیمز
تحت فشار گذاشتن دانش آموزان از سوی معلمان و تنبیه و وارد 
آوردن جراحات بر آنها می تواند فضای مدرسه را به فضایی ناامن 
تبدیل کند که دانش آموزان از آن گریزان باشند. این معلمان در 

پیگیری قضایی قرار می گیرند  صورت اعمال فشار و تنبیه تحت
(21 .) 

در پژوهشی تحت عنوان ادراکات والدین، مدیران   4اولحسن کیلور
و مدرسان مدارس ابتدایی در مورد سیستم های مدیریت بازدید و 
ایمنی مدرسه بر دو عنصر متمرکز بود که به طور مستقیم بر ایمنی 

 گذارد: مدیریت بازدیدکننده و جلوگیری از نفوذدر مدارس تأثیر می
آمده، نشان داد که اندازه یک ها به دست گر. تجزیه و تحلیل داده

( 1اند از: )مدرسه امن بستگی به دو متغیر دارد. این متغیرها عبارت
های آموزان که توسط روشایجاد یک ساختمان امن برای دانش

( 2شده و )آموزان در خط مقدم طراحیشده با ایمنی دانشطراحی
 (.17) دیده باهدف ایجاد فضای مثبت و امناستخدام افراد آموزش

با   تحقیقی با عنوان امنیت مدارس و درك بدرفتاری 5سرووس
 فعالیت داشتن که نشان داد کودکان انجام دادند. نتیجه تحقیقات

 روانی و جسمی موجبات سالمت کودکی دوران در منظم بدنی

 (.22آورد )می فراهم را فرد

_________________________________ 
1 . Fantigrossi 
2 . Shevlin  & Gill 
3. James 
4. Olhausen-Kaylor  

نامه دکتری خود تحت عنوان جلوگیری از شلیک در پایان 6اسمیث
در مدارس: ایجاد یک چارچوب امنیت ملی برای مدارس، به بررسی 
ابعاد امنیتی مدرسه از دیدگاه رفتاری پرداخته است. نتایج نشان داد 

هایی برای های مدارس و ایدهکه ادراکات افراد از روند پیشرفت
ها استفاده کنند/ د که مدارس باید از آنهای آینده وجود دارپیشرفت

آوری شده برای ایجاد یک طرح چارچوب ایمنی و های جمعداده
ا متحده آمریکامنیتی با استفاده از دنیای واقعی در هر نقطه از ایاالت

 (.23مورد استفاده قرار گرفت )
نامه دکتری خود تحت عنوان ایمنی و امنیت یک در پایان 7وایرنگا
ان عمومی در آریزونا: تجربیات امنیتی با محل سکونت در دبیرست

(. این 24مدرسین منابع انسانی، به بررسی ایمنی و امنیت پرداختند )
توانند در طول روز و تحقیق نشان داد که مدرسین منابع انسانی می

توانند آموزان ارائه دهند و میدر مدرسه، ایمنی و امنیت را به دانش
ابع ارزشمندی در جامعه مدرسه هستند. هدف این نشان دهند که من

مطالعه موردی، ادراك ایمنی مدرسه در ارتباط با مدرسین منابع 
ها را انسانی بوده است. روش پژوهش کیفی بوده است و محقق داده

های شخصی به دست آورد که هدف آن ارائه با استفاده از مصاحبه
 رسین منابع انسانیِ مستقرنتایج برای مدارس در تعیین اینکه آیا مد

دار و سودمند برای حفظ های معنیدر ناحیه مدرسه، خود هزینه
یک محیط یادگیری امن و مطمئن را دارا هستند یا خیر. نتایج نشان 

از طریق ادغام مدرسین منابع  هاداد که تمرکز بر اثربخشی برنامه
در  هاانسانی در جامعه مدرسه و در مرحله دوم بررسی نقش آن

تواند به این موضوع کمک کند و این مدرسین به نقش دبیرستان می
ای از جمله مجریان قانون، مربی مرتبط و مشاور حقوقی گانهسه
 توانند تبدیل شوند. می
 

 مواد و روش ها
روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر رویکرد 

ه ترتیب در دو ی اکتشافی بود. پژوهش بها آمیختهگردآوری داده
بخش روش کیفی و روش کمی انجام شد. در بخش کیفی، از روش 

 تحلیل مضمون با رویکرد استقرایی استفاده شد. 
نفر از اساتید و  13کنندگان پزوهش در این بخش شامل مشارکت

اعضاء  هیات علمی متخص در حوزه علوم تربیتی، جامعه شناسی و 
تخصص آکادمیک، مطالعه تجربی ها معماری بود که در این حوزه

ی مورد نظر در این و فعالیت کاری داشتند. برآورد حجم نمونه
ر برای این منظوها صورت پذیرفت. مرحله بر مبنای اشباع نظری داده
هادی ، طرح پیشنساختار یافته ی نیمهده روز قبل از برگزاری مصاحبه

تجربی برای ی نظری و از پیشینه ایخالصهو  (پروپوزال)تحقیق
 سپس متخصصان و خبرگان دانشگاهی ارسال شد،نمونه مورد نظر 

های مدارس بحث )مؤلفهدر روز برگزاری جلسه، ابتدا محورهای 
تشریح و سپس از آنها خواسته شد تا نظرات خود را بیان کنند. امن( 

 دقیقه طول کشید. بعد از 90به طور میانگین هر مصاحبه حدود 

5. Servoss 
6. Smith 
7. Wierenga 
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دست آمده از مصاحبه، فرایند تحلیل و  به هایگردآوری داده
 ها با توجه به موضوع تحقیقهای کیفی آغاز شد. این دادهتلخیص داده

 .تلخیص و کدگذاری شدند و با استفاده از روش تحلیل مضمون
 یمولفه هاهای به دست آمده شامل دو دسته در بخش کیفی مؤلفه

 نمومض 4 ای یسمانج -یروانشناخت یمولفه ها -1تحت عنوان  یاصل
 تیامن ،یرفتار تیامن ،یجسم تیامن ؛یروان تیامن)سازمان دهنده 

با  درسی – یآموزش یمولفه ها -2و  هیمضمون پا 17ی( و اجتماع
 تیو امن یرفاه تیامن ،یکیزیف تیامن) سازمان دهنده مضمون 3

. جهت سنجش روایی پژوهش شد ییشناسا هیمضمون پا 8و  ی(آموزش
در بخش کیفی عالوه بر اینکه مضامین فراگیر، سازمان دهنده و پایه 
با مطالعه مبانی نظری، پیشینه تحقیق، اهداف پژوهش و منبع مورد 
بررسی انتخاب شدند، نظرات و رهنمودهای استادان راهنما و مشاور 

و قبل  نفر( نیز در این خصوص لحاظ شد 7و چند تن از متخصصان )
از طبقه بندی مضامین استخراج شده، جرح و تعدیل نهایی به عمل 
آمد. برای سنجش پایایی پژوهش در بخش کیفی از روش هولستی 

 به دست آمد.  97/0استفاده شد و عدد 
پیمایشی استفاده شد.  -در بخش کمّی پژوهش از روش توصیفی

در  وقتعلمی تمام هیأت اعضای جامعه آماری در بخش کمی، کلیه
های آزاد و دولتی استان خراسان واحدهای دانشگاه تربیتی علوم رشته

 .رضوی و همچنین مدیران رده باالی آموزش و پرورش این استان بود
گیری در نفر تعیین شد. نمونه 368  با برابر آماری جامعه کل حجم

 بخش کمّی به روش سرشماری انجام گرفت.

ساخته مدرسه کمی، پرسشنامه محققابزار مورد استفاده در بخش  
های پرسشنامه با استفاده از ادبیات پژوهش امن بود. سؤاالت و گویه

و نتایج حاصل از مطالعه کیفی تدوین گردید. سؤاالت پرسشنامه بر 
)کامال  5)کامال مخالفم( تا  1ای لیکرت از گزینه 5اساس طیف 

ها از روش تحلیل  موافقم( تنظیم شد. به منظور تجزیه و تحلیل داد
زی ساعاملی تاییدی )مرتبه اول و دوم بنا به ضرورت( و رویکرد مدل

و  19نسخه  SPSSمحور و نرم افزار  معادله ساختاری کواریانس
های ارزیابی استفاده شده است. شاخص 1نرم افزار ایموس گرافیک

 ها بهکلیت مدل عاملی در مجموع، بیانگر این است که بارزش داده

های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مد دل برقرار است. همه شاخصم
ها داللت بر نظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این شاخص

 مطلوبیت مدل عاملی مضامین سازمان دهنده و مضامین پایه دارند.
ررسی روایی پرسشنامه از نظر اساتید راهنما و متخصصان جهت ب

ه گرفته شد. برای این منظور روانشناسی و علوم تربیتی بهر
شده برای آنها ارسال شد و از آنها خواسته شد  ی طراحیپرسشنامه
ها ی اهمیت آنها را مشخص کنند، پس از گردآوری دادهکه درجه
های ی مؤلفهدست آمده درباره های بهبندیی اول، دستهدر مرحله

حاوی شده که  ی تنظیمبعد پرسشنامه شده و در مرحله مشخص
ی اول بود، برای متخصصان بندی حاصل از نظرخواهی در مرحلهرتبه

دی بن ارسال شد و از آنها خواسته شد که توافق نظر خود را با رتبه
کنند. در نتیجه روایی محتوایی پرسشنامه مورد  اعالمدست آمده  به

محتوایی  تأیید متخصصان قرار گرفت. شاخص نسبت روایی
(CVR)  97/0 ایی محتوایشاخص رو( یCVI) 86/0  برای

ی روایی محتوایی دهندهی پژوهش به دست آمد که نشانپرسشنامه
منظور بررسی پایایی ابزار  به .باشدقابل قبول برای پرسشنامه می

سنجش مفاهیم و مضامین از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. 
 7/0های پژوهش مقدار حداقل قابل قبول برای پایا بودن شاخص

است. در این پژوهش نیز مقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای 
دهنده گزارش شد که نشان 7/0کرونباخ برای مضامین باالتر از 

 های مضامین پایه در حد باالست که درهمبستگی درونی معرف
فی گیری کانتیجه، ابزار سنجش مربوط به این مفاهیم از دقت اندازه

 .، پایا یا دارای قابلیت اعتماد استعبارت دیگر برخوردار و به
 

 یافته ها
 اند؟کدام مدارس امن اصلی های.  مولفه1سؤال 

پس از بررسی متون مضامین پایه استخراج ال، ؤس نیجهت پاسخ به ا
بندی این مضامین،  مضامین سازمان دهنده تنظیم شدند و از دسته

در دو دسته تحت عنوان  گردید و نهایتا مضامین فراگیر مدارس امن
درسی تدوین  -و مضامین آموزشی یجسمان -یروانشناختمضامین 

  آمده است: 1نتایج تحلیل مضمون در جدول  شد. 
 

 توصیف مضامین فراگیر و سازمان دهنده. 1جدول 

 سازمان دهنده مضامین فراگیر مضامین
 شاخص

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین

 یجسمان -یروانشناخت هایمؤلفه

 02/1 -66/0 44/4 7/27 امنیت روانی

 62/1 -39/1 17 32/112 امنیت جسمی

 68/0 -70/0 49/3 03/19 امنیت رفتاری

 79/1 -32/1 11/4 92/23 امنیت اجتماعی

 درسی – آموزشی هایمؤلفه

 -33/0 16/0 15/4 51/15 امنیت فیزیکی

 53/0 -48/0 76/6 40/36 امنیت رفاهی

 07/1 -55/0 16/8 87/45 امنیت آموزشی

 
_________________________________ 

1. Amos Graphic 
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در این پژوهش میانگین نمرات  از امنیت روانی: منظور امنیت روانی
 مدرسه امنپرسشنامه  18تا  1های کسب شده از پاسخ به گویه

 .است
در این پژوهش میانگین  از امنیت جسمی: منظور امنیت جسمی

مدرسه پرسشنامه  29تا  19های نمرات کسب شده از پاسخ به گویه
 .است امن

در این پژوهش میانگین  از امنیت رفتاری: منظور امنیت رفتاری
رسه مدپرسشنامه  37تا  30های نمرات کسب شده از پاسخ به گویه

 .است امن
در این پژوهش میانگین  از امنیت اجتماعی: منظور امنیت اجتماعی

مدرسه پرسشنامه  44تا  38های نمرات کسب شده از پاسخ به گویه
 .است امن

در این پژوهش میانگین  از امنیت فیزیکی: منظور امنیت فیزیکی
مدرسه پرسشنامه  54تا  45های نمرات کسب شده از پاسخ به گویه

 .است امن
در این پژوهش میانگین نمرات  از امنیت رفاهی: منظور امنیت رفاهی

 مدرسه امنپرسشنامه  67تا  55های کسب شده از پاسخ به گویه
 .است

در این پژوهش میانگین  از امنیت آموزشی: منظور امنیت آموزشی
مدرسه پرسشنامه  81تا  68های نمرات کسب شده از پاسخ به گویه

 .است امن

 توصیف مضامین پایه. 2جدول 

 پایه مضامین
 شاخص

 کشیدگی کجی انحراف معیار میانگین
 48/0 -78/0 50/1 18/8 عدم رفتار توهین آمیز

 06/1 -56/0 39/1 92/7 حفظ اعتماد به نفس دانش آموزان

 09/1 -80/0 77/0 98/3 تقویت صمیمیت در بین دانش آموزان

 23/1 -98/0 72/1 68/7 ایجاد نشاط در مدرسه

 06/1 -11/1 33/4 67/23 عدم فشار امتحان و تکالیف

 14/1 -42/1 78/1 35/8 تنبیه و تشویق صحیح

 -15/0 -63/0 71/3 29/14 عدم تنبیه بدنی

 82/0 -93/0 19/2 47/11 محرمیت حیاط و کالس ها متناسب با جنس دانش آموزان

 -35/0 -58/0 13/2 81/6 جسمانی حفظ سالمت

 -33/0 -43/0 84/1 31/7 امنیت تغذیه

 -20/0 -37/0 45/2 74/10 امنیت بهداشتی

 80/0 -13/1 13/3 16 عدم خشونت

 -07/0 -15/0 84/2 67/13 رفتار معلمان

 05/0 -41/0 22/2 20/11 توجه به اصول اخالقی از جانب معلمان

 02/1 -82/0 64/1 82/7 مشارکت دانش آموزان

 36/1 -92/0 61/1 99/7 توسعه مشارکت خانواده ها

 70/0 -74/0 63/1 86/7 تاکید بر رابطه معلم و شاگرد

 23/1 -02/1 47/1 08/8 جذابیت محیط

 57/1 -46/1 14/3 80/16 مشخصات فیزیکی مناسب مدرسه

 2 -16/1 03/3 87/15 امنیت کالس ها و محوطه مدرسه

 25/0 -64/0 4/1 49/7 مناسب و ایمنتجهیزات 

 -13/0 15/0 83/1 92/5 تسهیالت رفاهی مناسب به دانش آموزان

 -32/0 09/0 76/1 34/6 محتوای مناسب و بروز

 -06/0 -30/0 54/1 40/7 استفاده از روش های نوین تدریس

 44/0 -45/0 69/5 29 تجهیزات و امکانات آموزشی مناسب

 74/0 -58/0 66/4 48/24 به دانش آموزان تسهیالت رفاهی مناسب

یر ن فراگامیعتبار: برای بررسی اعتبار پرسشنامه مربوط به مضا است؟ زانیشده تا چه م ییشناسا هایمؤلفه یاعتبارسنج.  2سؤال 
و درسی مدارس امن  -ی و مضامین آموزشیجسمان -یروانشناخت
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دهنده و پایه آن از دو روش اعتبار محتوا و اعتبار مضامین سازمان
سازه استفاده شد؛ اعتبار سازه ابزارها با استفاده از رویکرد تحلیل 

محور سازی معادله ساختاری کوواریانسعاملی تأییدی و روش مدل
 مضامین اول مرتبه عاملی مدل از استفاده د. در ادامه باانجام ش
 عاملی مدل از استفاده با سپس و شدند تحلیل پایه و دهندهسازمان

 شد تحلیل خراسان رضوی مدارس برای مدارس امن مدل دوم مرتبه
 قرار نای از عاملی بارهای و گردید تایید باال اعتبار با اعتبار با که

 امنیت روانی، 72/0 یجسمان -یروانشناخت  های مولفه -1: است

 امنیت اجتماعی،  72/0 امنیت رفتاری، 84/0 امنیت جسمی، 49/0
، 63/0امنیت فیزیکی ، 82/0درسی  –های آموزشی لفهؤم -2، 79/0

به دست آمد؛ که نشان  84/0امنیت آموزشی ، و 76/0 امنیت رفاهی
از اعتبار باالی مدل بود. برآوردهای مربوط به این مدل شامل 

های کلی برازش و پارامترهای اصلی )بارهای عاملی این شاخص
 است.گزارش شده  1و همچنین شکل  3مضمون( در جدول 

 
 

 
 مدارس امنمدل عاملی مرتبه دوم مفهوم . 1شکل 

                       
 دهندهنهای ارزیابی مدل عاملی مضامین سازماشاخص. 3جدول 

 
 شاخص

 شاخص برازش تطبیقی ینسب کای اسکوئر
شاخص برازش تطبیقی 

 مقتصد

ریشه دوم میانگین مربعات 
 خطای برآورد

 هلتر

 امنیت روانی
 169 07/0 56/0 98/0 29/2 مقدار

 امنیت جسمی
 104 08/0 52/0 92/0 31/3 مقدار

 امنیت رفتاری
 201 07/0 50/0 99/0 86/2 مقدار

 امنیت اجتماعی
 347 03/0 50/0 99/0 27/1 مقدار

 امنیت فیزیکی
 533 03/0 50/0 99/0 24/1 مقدار

 امنیت رفاهی
 146 08/0 52/0 98/0 93/2 مقدار

 امنیت آموزشی
 154 08/0 50/0 98/0 17/3 مقدار

های ارزیابی کلیت مدل عاملی در مجموع بیانگر این است شاخص
های ارزیابی ها به مدل برقرار است. همه شاخصکه برازش داده
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 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

کلیت مدل عاملی با مد نظر قرار دادن مقادیر مطلوب مربوط به این 
دهنده سازمانها داللت بر مطلوبیت مدل عاملی تمام مضامین شاخص
 دارند.

 

 مدرسه امنهای ارزیابی مدل عاملی مفهوم شاخص  . 4جدول 
 

 شاخص
شاخص برازش  نسبی کای اسکوئر

 تطبیقی

شاخص برازش 
 تطبیقی مقتصد

ریشه دوم میانگین مربعات 
 خطای برآورد

 هلتر

 146 07/0 64/0 95/0 33/3 مقدار

های ارزیابی کلیت مدل عاملی در ، شاخص4بر اساس نتایج جدول 
ها به مدل برقرار است. همه مجموع بیانگر این است که برازش داده

های ارزیابی کلیت مدل عاملی با مد نظر قرار دادن مقادیر شاخص

ها داللت بر مطلوبیت مدل عاملی مطلوب مربوط به این شاخص
 دارند. مدرسه امنمفهوم 

 
 امین سازمان دهندهمقادیر بارهای عاملی مض. 5جدول 

 Z P بار عاملی معرف
 امنیت روانیمقادیر بارهای عاملی مضمون 

Q_1 73/0 82/11 001/0 

Q_2 77/0 87/12 001/0 

Q_3 85/0 80/14 001/0 

Q_4 74/0 15/12 001/0 

Q_5 75/0 32/12 001/0 

Q_6 56/0 54/8 001/0 

Q_7 58/0 90/8 001/0 

Q_8 58/0 20/9 001/0 

Q_9 56/0 83/8 001/0 

Q_10 57/0 02/9 001/0 

Q_11 45/0 76/6 001/0 

Q_12 49/0 43/7 001/0 

Q_13 56/0 72/8 001/0 

Q_14 65/0 55/10 001/0 

Q_15 65/0 55/10 001/0 

Q_16 53/0 20/8 001/0 

Q_17 55/0 52/8 001/0 

Q_18 51/0 92/7 001/0 

 امنیت جسمیمقادیر بارهای عاملی مضمون 

`Q_19 64/0 29/10 001/0 

Q_20 70/0 73/11 001/0 

Q_21 52/0 06/8 001/0 

Q_22 53/0 32/8 001/0 

Q_23 57/0 02/9 001/0 

Q_24 54/0 48/8 001/0 

Q_25 55/0 54/8 001/0 

Q_26 69/0 433/11 001/0 

Q_27 55/0 52/8 001/0 

Q_28 55/0 61/8 001/0 
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Q_29 59/0 33/9 001/0 

 امنیت رفتاریمقادیر بارهای عاملی مضمون 
Q_30 67/0 96/10 001/0 

Q_31 64/0 42/10 001/0 

Q_32 67/0 98/10 001/0 

Q_33 66/0 84/10 001/0 

Q_34 36/0 34/5 001/0 

Q_35 34/0 07/5 001/0 

Q_36 41/0 13/6 001/0 

Q_37 37/0 56/5 001/0 

 امنیت اجتماعی مقادیر بارهای عاملی مضمون
Q_38 80/0 13/13 001/0 

Q_39 73/0 66/13 001/0 

Q_40 73/0 57/11 001/0 

Q_41 65/0 89/9 001/0 

Q_42 54/0 96/7 001/0 

Q_43 70/0 24/11 001/0 

Q_44 65/0 31/10 001/0 

 امنیت فیزیکیمقادیر بارهای عاملی مضمون 
Q_45 86/0 15/15 001/0 

Q_46 82/0 04/14 001/0 

Q_47 79/0 29/13 001/0 

Q_48 63/0 77/9 001/0 

Q_49 85/0 48/15 001/0 

Q_50 94/0 21/18 001/0 

Q_51 82/0 50/14 001/0 

Q_52 73/0 40/12 001/0 

Q_53 79/0 59/13 001/0 

Q_54 87/0 61/15 001/0 

 امنیت رفاهیمقادیر بارهای عاملی مضمون 
Q_55 88/0 11/16 001/0 

Q_56 78/0 26/13 001/0 

Q_57 61/0 62/9 001/0 

Q_58 39/0 70/5 001/0 

Q_59 66/0 72/10 001/0 

Q_60 70/0 51/11 001/0 

Q_61 88/0 07/16 001/0 

Q_62 89/0 21/16 001/0 

Q_63 73/0 20/12 001/0 

Q_64 59/0 41/9 001/0 

Q_65 51/0 77/7 001/0 

Q_66 73/0 16/12 001/0 

Q_67 83/0 88/14 001/0 
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 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

 امنیت آموزشیمقادیر بارهای عاملی مضمون 
Q_68 86/0 65/15 001/0 

Q_69 84/0 15/15 001/0 

Q_70 82/0 68/14 001/0 

Q_71 80/0 91/13 001/0 

Q_72 71/0 79/11 001/0 

Q_73 73/0 24/12 001/0 

Q_74 55/0 56/8 001/0 

Q_75 66/0 69/10 001/0 

Q_76 83/0 97/14 001/0 

Q_77 87/0 14/16 001/0 

Q_78 90/0 06/17 001/0 

Q_79 82/0 62/14 001/0 

Q_80 50/0 72/7 001/0 

Q_81 55/0 61/8 001/0 

)بارعاملی، مقدار بحرانی و سطح  5 جدول در شده برآورد مقادیر
 نمضامی و ابعاد به مربوط عاملی بارهای است این بیانگر معناداری(

 به دارند، قرار مطلوبی وضعیت در " مدرسه امن " دهندهسازمان
 مضامین و ابعاد با "مدرسه امن " مفهوم همبستگی دیگر عبارت
 سنجش ابزار نتیجه در و شوندمی برآورد باال حد در دهندهسازمان

  .است برخوردار عاملی اعتبار از

ترین روش برای سنجش پایایی طیف پایایی: رایج ترین و مناسب
است. در این پژوهش نیز جهت  "آلفای کرونباخ"لیکرت، ضریب 

بررسی پایایی )قابلیت اعتماد( ابزار سنجش مضامین ضریب آلفای 
 (. 6کرونباخ محاسبه گردید )جدول 

 

 
 دهنده مفهوم مدرسه امنسازمان مضامین و فراگیر مضامین آلفای کرونباخ . ضریب6جدول 

 آلفا مقدار سازمان دهنده مضامین مقدارآلفا مفهوم فراگیر

 
 

 یجسمان -یروانشناخت هایمؤلفه

71/0 

 89/0 امنیت روانی

 93/0 امنیت جسمی

 86/0 امنیت رفتاری

 89/0 امنیت اجتماعی

 
 درسی – آموزشی هایمؤلفه

80/0 
 
 

 88/0 امنیت فیزیکی

 93/0 امنیت رفاهی

 90/0 امنیت آموزشی

شان ننباخ در جدول باال ومقادیر مربوط به برآورد ضریب آلفای کر
هنده دکه همبستگی درونی مضامین فراگیر و سازمان دهنده این است

شود، در مربوط به مفاهیم اصلی پژوهش در حد باال برآورد می
ی گیری کافابزار سنجش مربوط به این مفاهیم از دقت اندازهنتیجه 
 دار و به عبارت دیگر پایا یا دارای قابلیت اعتماد است. ربرخو

 
 گیرینتیجه

ی مدل مدارس امن برای آموزش و پژوهش حاضر با هدف ارایه
توان به صورت پرورش ایران صورت گرفت. نتایج حاصل را نمی

ی مقایسه کرد؛ چرا که پژوهشی که به های قبلمستقیم با پژوهش
های مدارس امن پرداخته باشد، صورت مستقیم به بررسی مؤلفه

 ،(21) جیمز های پژوهشنتایج حاضر مکمل با یافتهمشاهده نشد. اما 
 ،(17)کیلور اولحسن ،(20) گیل و شولین ،(19) فانتیگروسی

که در این باشد؛ چرا ( می24)  وایرنگا و (23)اسمیث  ،(22)سرووس
های احساس امنیت به فراخور موضوع به هر یک از جنبه پژوهش

آموزان در مدارس پرداخته شده و پیشنهادهایی برای جامعه دانش
، در سطوح شناختی تواندهدف ارایه گردیده است. پیشنهاداتی که می

در افزایش یادگیری و کاهش آموزان عاطفی و رفتاری به دانش
-پژوهش، مؤلفه هایافتهیبراساس  نماید. مشکالت رفتاری کمک

عبارت است از: امنیت روانی،امنیت جسمی، امنیت  مدرسه امنهای 
رفتاری ، امنیت اجتماعی، امنیت فیزیکی، امنیت رفاهی و امنیت 

 آموزشی.
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بر  ای اثر گذاراز جمله عوامل زمینهنتایج پژوهش نشان داد که 
فراهم آوردن امنیت روانی آموزان در مدارس، احساس امنیت دانش

برای برطرف کردن مشکالت عاطفی و  آموزان می باشد.برای دانش
درسی دانش آموزان باید میان والدین کودك و مربیان مدارس، 

معلم اولین فرد بزرگسالى است  .همکاری متقابل وجود داشته باشد
 گردد و در طول دورانآموز مىکه غیر از والدین، وارد زندگى دانش

تحصیل، اهمیت خود را در رشد شخصیت فردى و اجتماعى آنان 
تواند با رفتار مناسب و صحیح در . معلم مى(25) نمایدحفظ مى

وجود آورد. اگر معلم، آموزان احساس اعتماد و امنیت بهدانش
یقى طرآموزان را به دیده یک شخصیت قابل احترام بنگرد و بهدانش

اعتماد تلقى را انسانى شریف و قابل آموزان او عمل کند که دانش
. الشعاع قرار دهدها را نیز تحتتواند خانوادهنمایند حتى مى

آموزان تأثیر ها و رفتارهاى معلمان بر دانشاحساسات، نگرش
آموزان عالقه دارند مورد پذیرش واقع شوند و به گذارند. دانشمى

را مدنظر قرار  سخنان آنها توجه شود. لذا معلم باید همه جزئیات
عنوان الگو و نمونه اخالقى و آموز، معلم خود را بهدهد. دانش

عنوان حلقه اتصال دهد. در واقع معلم بهرفتاری، سرمشق قرار مى
.  معلم موظف است (26) آموز با محیط اطراف و جامعه استدانش

آموزان در خود نشاط و شادابى جسمى و روحى ایجاد کند تا دانش
و ملول، از مشاهده چهره بشاش و شاداب او سر شوق آیند  خستهدل

و کسالت و سُستى را از خود دور نمایند. امروزه، مدرسه فقط 
جایگاهى براى انتقال معلومات و میراث فرهنگى نیست بلکه کانون 

آموزان است و در این میان، معلم در رشد و پرورش شخصیت دانش
 . دایجاد شخصیت متعادل نقش کلیدى دار

که، یکی از پیش شرط  داد نشان پژوهش هایداده تجزیه و تحلیل
های احساس امنیت دانش آموزان در مدارس ارایه سازوکارهایی 
جهت امنیت جسمی، رفتاری و اجتماعی در دانش آموزان است. 
امنیت جسمی اغلب می تواند امنیت روانی دانش آموزان را مختل 

عالیت های تحصیلی دور نماید. توجه نموده و آنان را از درگیری در ف
به مسایل بهداشتی و سالمت دانش آموزان، توجه به تغذیه آنان و 
ارایه سازوکارهایی جهت بررسی وضعیت جسمانی آنان از 

(. همچنین، معلمان عدم خشونت از طرف 27ضروریات است )
معلمان و ارایه سازوکارهای تشویق و بازداری مناسب می تواند در 

در واقع معلم امنیت دانش آموزان نقش عمده ای ایفا نماید.  احساس
آموز با محیط اطراف و جامعه است. اگر عنوان حلقه اتصال دانشبه

اى صالحیت و شایستگى اتصال دادن را داشته باشد، چنین حلقه
م شود. معلآموز به خطا کشیده نمىوجود پرتالش و جستجوگر دانش
ادابى جسمى و روحى ایجاد کند تا موظف است در خود نشاط و ش

خسته و ملول، از مشاهده چهره بشاش و شاداب او آموزان دلدانش
در (. 28) سر شوق آیند و کسالت و سُستى را از خود دور نمایند

نظرگرفتن مدرسه تنها به عنوان یک محیط آموزشی با مجموعه ای 
می ن و تکالیف سخت و زیاد از قوانین خشک انضباطی و تربیتی

تواند در برانگیختن انگیزه کودکان به سوی علم و دانش موثر واقع 
تکالیف زیاد و طاقت فرسا نه تنها به باال بردن نمرات دانش . شود

آموزان کمکی نمی کند بلکه به نگرش آنها در مورد مدرسه، نمرات 
وارد می  خود، اعتماد به نفس خود، مهارت های اجتماعی آنها لطمه

مدرسه یکی از مهم ترین نهادهای سازمان یافته رسمی کشور   .سازد
است که باید با فراهم نمودن محیطی سالم و بهداشتی به جسم و 
روان کودك جامعه، امکان شکوفایی بدهد و آنان را نسبت به دیگر 
اشخاص، خانواده و اجتماع مسئول سازد، بدیهی است سرمایه گذاری 

نظر اقتصادی نیز منطقی بوده و در امر سالمت دانش آموزان از 
 موجب افزایش بهره دهی خواهد بود

 سالمتهای ارتقاء بهداشت و یکی از راهکه  در نهایت مشخص شد
نمودن  دانش آموزان تحقق هدف های بهداشت مدارس و استاندارد

بر تأمین و حفظ سالمت آنها  عالوهآنها از دیدگاه بهداشتی بوده تا 
. بدون (29) ای بهداشتی در جامعه افزایش یابدزمینه فراگیری رفتاره

شک محیط مادی و فیزیکی حاکم بر مدرسه یکی از مؤلفه هایی 
 .است که درآموزش و پرورش کودکان تأثیری اجتناب ناپذیر دارد

محیطی که در آن دانش آموزان به کسب علم و آموزش مشغولند 
 ت رفتار وهمچون تمام محیط های دیگر که بر رفتار فرد موثر اس

سالمت روان آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. روشن است محیط 
فیزیکی مدرسه از جمله شرایط ساختمانی، نور، رنگ، بهداشت 
محیط در سالمت روان دانش آموزان تاثیر گذار است. از اینرو 
ضروریست که در جهت ارتقاء بهداشت روانی دانش آموزان تامین 

توجه قرار گیرد و از آنجایی که قسمت شرایط فیزیکی مناسب مورد 
گذرد  عمده ساعات روزانه دانش آموزان در محیط مدرسه می

شرایط نامناسب فیزیکی مثل ناکافی بودن نور، سیستم گرمایش و 
  .سرمایش نامناسب، امنیت ساختمان و ... بسیار حائز اهمیت است

ت یدر یک نگاه سیستماتیک، فرآیند تعلیم و ترببه طور کلی و 
متاثر از مجموعه عواملی از این قبیل بوده و چنانچه این مجموعه 
متناسب با استانداردهای مورد نیاز تدارك دیده شوند محصول نظام 

تر شآموزش و پرورش انسان هایی سالم، توانمند با توان یادگیری بی
و شخصیتی متعادل اعم از فردی و اجتماعی خواهد بود. محیط 

ای باشد تا از هر لحاظ به نیازهای دانش آموزان  مدارس باید به گونه
پاسخ دهد. در آموزش و پرورش نوین فضای فیزیکی به عنوان یک 
عامل زنده و پویا در انجام فعالیتهای آموزشی و تربیتی دانش آموزان 

محیط فیزیکی، بر احساسات و چگونگی ارتباط بر . تلقی می گردد
ذاب زمینه را برای یادگیری و دیگران تأثیر دارد. مدرسه زیبا و ج

شکوفایی استعدادها تسهیل می کند و مدرسه نامناسب نیز شوق و 
اشتیاق در دانش آموزان را به حداقل می رساند و امکان پویایی و 

 رنامهب برگزاری با گردد همچنین کوشش بالندگی را کاهش می دهد.
 با آموزان دانش پیوند مدرسه بیرون و درون در مرفه و شاد های

 مسئولیت ارایه طریق از بعالوه. گردد تقویت بیشتر چه هر مدرسه
 از و یافته افزایش آنها در صمیمیت مدرسه، در آموزان دانش به

 های مهارت گروهی های فعالیت در آنان نمودن درگیر طریق
از سوی دیگر، از آنجایی که یکی از  .یابد افزایش آنان اجتماعی

وظایف مدرسه آماده نمودن دانش آموزان جهت حضور در جامعه 
و به تعبیری آماده نمودن جهت انجام وظایف بزرگسالی در آینده 
است، شایسته است که محتوای ارایه شده به دانش آموزان، روش 

آن  پای این هدف و در راستایهای تدریس و همچنین ارزشیابی هم
بنا به ضرورت اصالح گردد و منابع و محتوای آموزشی  مطابق با 

ژوهش پ شرایط روز جامعه جهانی به دانش آموزان ارایه گردد.
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 1400، بهار 1، شماره 5دوره  سالمت تیبا محور یاسالم یسبک زندگ یپژوهش-یفصلنامه علم

های شناسایی مؤلفه جهتها در ایران حاضر جزء اولین کوشش
انجام گرفت. تعمیم  استان خراسان رضویباشد که در می مدارس امن

آموزان دیگر با یر شهرها و دانشهای این تحقیق به سایافته
ا هپذیری یافتهمحدودیت مواجه است. همچنین برای افزایش تعمیم

ردد. گهای دیگر تکرار توصیه می شود. این تحقیقات با حجم نمونه
های بعدی به شناسایی عوامل شود در پژوهشهمچنین پیشنهاد می

 .شود پرداخته آموزاناحساس امنیت از دیدگاه دانشموثر بر 
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