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 چکیده 

های شهری و در نتیجه عدم وقوع امنیت ای برای وقوع نابهنجارینجا که فضاهای شهری امروزی مولفهاز آ

این بررسی جنبه های کیفی و کمی امنیت چه از لحاظ کالبدی و چه از لحاظ باشد، بنابرمی در شهر

امری ضروری است. همچنین بررسی شرایط امنیت دختران در مدارس،  اجتماعی در مدارس دخترانه

های مورد نیاز، در این مقاله برای گردآوری داده باشد.اهمیت میدارای جهت دستیابی به یادگیری بهتر 

و مطالعه قرار گرفته است. سپس با استفاده از روش دلفی با بررسی  ات ثانویه مورد بررسیمنابع اطالع

نقطه نظرات متخصصان، متغیرهای مدرسه ایمن را استخراج نموده و جامعه آماری در این پژوهش، شامل 

در باشد. تحلیل احساس امنیت دختران اولیای مدارس و در مرحله بعدی متخصصین فضای آموزشی می

های تعریف شده، در مدارس شمال، مرکز و جنوب تهران محیط کالبدی مدارس بر اساس خرده مقیاس

بهداشتی -رفتاری، کالبدی، ساختاری-ها شامل، عوامل روانیصورت گرفته است. این خورده مقیاس

ر محیط و تحلیل عوامل موثر بر امنیت دانش آموزان دختر د این مقاله بررسی شوند. هدف اصلیمی

های بر اساس بررسی. می باشد در راستای احیای اهداف اصلی مدارسکالبدی مدرسه )مقطع متوسطه( 

های آموزان و خورده مقیاست دانشصورت گرفته در مدارس تهران ارتباط مستقیم بین احساس امنی

 ذکر شده جهت ارتقاء یادگیری وجود دارد.

 

 رس دخترانه ، تهرانامنیت دانش آموزان، مداواژگان کلیدی: 
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 مقدمه 

 

آموزان فراهم کنیم تا آموزش کیفی را برای دانشما هر ساله مقادیر زیادی از منابع را صرف تالش برای ساخت مدرسه می

ر یابیم که دهای پیشرفته برای افزایش اثر بخشی در آموزش، در میکنیم. هنوز هم، هنگام جستجو برای یافتن آخرین فناوری

 آموزان مسامحه شده است.نیازهای اساسی یک مدرسه جهت ایجاد یک مکان ایمن و خوشایند برای یادگیری و کامیابی دانش

آموزان ایمنی را در درون مدرسه احساس اگر یک مدرسه ایمن نباشد، نتیجه آن متوجه دانش آموزان می شود. بعالوه اگر دانش

آموزان دختر آموزان، خصوصاً دانشآن سخت و ناگوار خواهد بود. هنگامی که دانش نکنند پیامد آن برای مدرسه و کارکنان

 یابد.ناامنی را احساس کنند، مقابله با اهداف آموزشی مدرسه افزایش می

های مشابهی مانند زمانی همچنین، اگر یک مدرسه احساس خوشایندی را به دانش آموزان انتقال ندهد، دانش آموزان نیز با راه

کنند تا خود را در درون یک کنند، پاسخ خواهند داد. آنها خود را از مدرسه جدا کرده و تالش میه آنها احساس ناامنی میک

سازد، نگهدارند. اگر یک مدرسه ایمن و های آموزگاران و کارکنان برای آموزش به آنها دور میحباب حفاظتی که آنها را از تالش

اس اضطراب کرده و به طور کامل در فرایند یادگیری شرکت نخواهند کرد، و هیچ اهمیتی آموزان احسجذاب نباشد، دانش

کنند.پرخاشگری، رفتار منفی در مقابل بزرگترها ندارد که معلمین یک مدرسه با چه شدتی برای رسیدن به این هدف تالش می

احساس ناخشنودی داشته باشد. به همین دلیل یک  آموزانکند که دانشآموزان غالباً هنگامی بروز میو خشونت با دیگر دانش

ها بایستی آن را یک تالش برای آموزش موفقیت آمیز گردد که تمام مدرسهمدرسه ایمن یک مفهوم بنیادی است و پیشنهاد می

 به حساب آورند.

 

 
 روش تحقیق 

به صورت یک مکان ایمن و خوشایند برای تواند دهد، که چگونه مدرسه میچنانچه از عنوان معلوم است، این پژوهش نشان می

آموزان باشند و انگیزۀ آن ها توانند پرورش دهنده قدرت یادگیری در دانشهایی میآید. این چنین مدرسهآموزان دختر دردانش

 شان تداوم بخشند.را برای یادگیری در سرتاسر زندگی

در مدارس دوره متوسطه خاص دختران و طراحی  یزیکیامنیت ف به مربوط مسائل شناخت جهت در کوچکی حاضرگام تحقیق

 توصیفی تحلیلی است. روش تحقیق و است کاربردی نوع از تحقیق. باشدمی یک نمونه کامل مدرسه امن

 کنندگان استفاده روی بر مدرسه طراحی که اثراتی از به همین دلیل باید .دهدمی قرار تاثیر تحت را انسانی هر فیزیکی محیط

 نقش آموزشی فیزیکی محیط طراحی در که هستند کسانی تریناصلی واقع در معماران. باشیم آگاه ، گذاردمی مانساخت از

 افزایش را امنیت تواندمی آنها توسط مدارس طراحی زمان در اورژانس کارکنان و مدرسه با کار و هاپرسش ، تحقیقات و دارند

 که آسایشی احساس با .یابدمی ارتقاء نیز آموزش گیرند،کیفیتمی قرار وجهت مورد مدرسه در ایمنی مسایل که همچنان. دهد

 در آموزشی سطح نتیجه در و بیابند تمرکز آکادمیک هایتجربه روی بر بهتر توانندمی آموزاندانش است، امنیت حس از ناشی

 .یابدمی ارتقاء جامعه در آن تبع به و مدرسه

 

 

 یافته ها
 اهمیت و ضرورت موضوع

 خود به جدی طور به را هاخانواده و آموزشی نظام توجه اخیر، هایسال در که مشکالتی و مسائل از یکی شد، اشاره که طور مانه

 باید هاییشاخص چه اصوال و است ای مدرسه چه ایمن مدرسه اینکه مورد در اما . است مدرسه در امنیت ، است کرده جلب
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 سازد.می نمایان را مطالعه یک انجام ضرورت باشد، داشده

هایی که در مدرسه هستند ساعت فرزندانشانآید که آیا شود برای والدین دغدغه جدیدی به وجود میماه مهر که نزدیک می

 اند؟امنیت کافی دارند، آیا تجهیزات ساختمانی مدارس بهبود پیدا کرده

 نیازهای با فضاها این سازگاری هرچه .باشدیم موثر افراد رفتارهای گیری شکل در خود، خاص ویژگی با مدرسه فضای

 و رود پیش خویش منطقی راستای در انهآ سنی تحوالت که شد خواهد باعث باشد، بیشتر آموزان،دانش روانی و جسمانی

 خصوصیات به توجه با آموزشی فضاهای کالبدی طراحی که است الزم بنابراین .سازد حاکم انهآ رفتارهای بر را نسبی آسایش

 خصوصیات. آید وجود به انهآ روانی و جسمی گیریشکل برای امن محیطی تا شود بازبینی آموزاندانش جنسی و سنی اصخ

 گیریشکل باعث که دارد، هم با زیادی هایتفاوت تشابهات، برخی الرغمعل پسر و دختر آموزاندانش روانی و جسمانی

 (.7831،کبریاشیرزاد ) گرددمی مدرسه در فضاهائی خاص خصوصیات

به طور کلی دو دلیل عمده با عنوان ضرورت موضوع برای جستجو در مورد ضرورت مفهوم امنیت فیزیکی در مدارس دخترانه 

 وجود دارد:

 

 آموزان دختر در مدارس متوسطه..  اهمیت امنیت در ایجاد آسایش روانی ومحیطی دانش7

 ی احیای اهداف اصلی مدارس. .  رابطه تنگاتنگ طراحی با تامین امنیت در راستا2

 

 

 های تحقیقفرضیه

 توان به ارتقاء سطح یادگیری کمک نمود.با ایجاد و ارتقاء متغیرهای محیطی افزایش امنیت می

 

 

 تحقیق تسواال

 ؟ متغیر های ایجاد کننده و ارتقاء دهنده امنیت در فضای آموزشی کدامند .7

 شود؟آموزان میسطح یادگیری دانش آیا امنیت فیزیکی در فضای آموزشی موجب ارتقاء .2

 

 

 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

 یفیک یهااز شاخصه تیامروزه امن .رودمی شمار به بشری جامعه در انسان نیازهای ترینبنیادی از همواره امنیت، به نیاز

 زمینه در اخیر مطالعات روند.ر میشما به تیمختلف امن یامدهایترین پاز مهم یاجتماع یهابیدر شهرها است. آس یزندگ

 به که است جدید اصطالحات جمله از ایمن مدرسه اصطالح دهد کهمی نشان وتربیت تعلیم فرایند و آموزشی محیط بهسازی

های آموزشی، اهمیت با تغییر و تحوالت عظیم در نظاماست.  کرده جلب خود به را محققان از توجه بسیاری جدی طور

زیرا، مدرسه خانه  نظران تعلیم و تربیت قرار گرفته است.کشورهای دنیا بیش از پیش مورد توجه صاحب درفضاهای آموزشی 

 های درون خانه خود بیاموزند.خواهند بیشتر از حد آموزهدوم همه فراگیرانی است که می

 در . است تدریس جدید هایروش با متناسب پیشرفته هایکشور در هاکالس الگوی تغییر و پذیری انعطاف آموزشی، فضاهای

 این در هاکالس چیدمان لذا، . است شده گذاشته گروهی همکاری و محوری آموزدانش بر تاکید تدریس جدید هایروش

 گرفتن قرار محل درس، هایکالس در نیست. خبری اند،شده چیده سرهم پشت که هایینیمکت وجود از و یافته تغییر کشورها

 و نشینندمی موکت روی آموزاندانش اوقات اکثر و است شده پوشانده موکت با کالس کف . است غییرپذیرت ها صندلی و میز
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 مهمتر همه از و کندمی جلوگیری یکنواختی و خستگی احساس از شرایطی چنین وجود. دهندمی انجام را کالسی هایفعالیت

 برای کالمی هایمهارت از تنها نه آموزاندانش جوی، چنین در .دآورمی فراهم گروه افراد میان را بیشتر چه هر تعامل امکان

 . دارد ارتباطات برقراری و اطالعات انتقال در اساسی سهمی هم غیرکالمی هایمهارت بلکه کنندمی استفاده مفاهیم انتقال

، زمانی) نیست اینگونه ، ایران مانند توسعه حال در کشورهای اکثر در رایج آموزشی فضای الگوی که است حالی در این

7831.) 

 

 

 تاریخچه مدارس امن

ها در خصوص اتفاقات ناگوار در ای از تراژدیدر مدارس عمومی ایاالت متحده آمریکا با مجموعه 22در آخرین دهه قرن 

صورتی که آموزان احساس ناامنی ایجاد نمود در مدارس مواجه شدند که در مربیان، مدیران و کارکنان آموزشی و حتی دانش

 (.Kingery & Walker,2002ترین مکان در متن اجتماع شناخته شود) ترین و سالممدرسه باید به عنوان امن

های جامع برای آموزان سالم را در سرلوحه کار خود قرار داد و حمایت مالی و همکاری و اجرای برنامهمدارس امن، دانش

نفر داوطلبانه حاضر شدند که در  752این قطعنامه پذیرفته شد و  7993سال  تشکیل مدارس امن را مدنظر قرار داد در پاییز

مدرسه دولتی و خصوصی ارائه شد البته الزم به ذکر  725222سه دوره مالی این مدارس را حمایت کنند. حدوداً این برنامه به 

 عالم نمودند) همان منبع(.ها مشارکت خود را نیز ااست نهادهای اجتماعی مثل کلیسا، شهرداری، حتی خانواده

 

 

 مبانی نظری
 امنیت

بی تردید هیچ عنصری برای پیشرفت ، توسعه و تکامل یک جامعه و هم چنین شکوفایی استعدادها ، مهم تر از عنصر امنیت و 

ر اصولی پذیر نخواهد. به طوتامین آرامش در جامعه نیست و توسعه اجتماعی ، خالقیت و فعالیت ارزشمند بدون امنیت امکان

آوردن نیازهای فیزیولوژیکی، نیاز به امنیت و احساس امنیت دارد که در این انسان برای رسیدن به هدف واالی انسانی بعد از بر

تر از وجود امنیت در آن تر ازامنیت، احساس امنیت است. برخی از کارشناسان احساس امنیت را در یک جامعه مهممیان مهم

 ای امنیت از لحاظ انتظامی وجود داشته باشد اما فرد احساس امنیت نکند.ت در جامعهدانند زیرا ممکن اسمی

گردد و فرد ممکن است به دو دلیل احساس ناامنی کند یکی به دلیل تأمین و احساس امنیت فردی در درجه اول به فرد باز می

و دیگری ممکن است به دلیل وضعیت حاکم  گیری شخصیت او بوده استعدم تربیت صحیح در خانواده که اساس و پایه شکل

 کند.امنی میبریک جامعه باشد و فرد به خاطر وجود برخی عوامل مخل امنیت در جامعه احساس نا

های ذهنی ویژه است که به آرامش و سکینه درون و احساس رضایت از آرامش و آسایش درون ای با ابعاد و شاخصهامنیت واژه

 توان مفاهیم زیر را برای مفهوم امنیت متصور شد:س میاشاره دارد. بر این اسا

 (.7835)عمید، .  امنیت دارای معانی آسایش وآرامش و ایمنی است 7

 .  امنیت در فرهنگ فارسی به معنای آزادی، آرامش، فقدان ترس و عدم هجوم دیگران آمده است.2

 طر جمع بودن است.قلب و خا .  همچنین امنیت از ریشه امن به معنی ایمنی، آرامش8

.  عالوه بر آنچه گفته شد، امنیت از ماده امن گرفته شده است که به گفته راغب در کتاب مفردات، به معنی آرامش خاطر و 3

 (.7813.) شریعت مداری، آرامش نفس و از بین رفتن بیم و هراس است
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 مفهوم امن و مدرسه امن

ها را از ها و اعمال پرخاشگرانه فوراً پاسخ دهیم و غریبهن کنیم، به ناخوشیآموزان تأمییک محیط سالم و ایمن برای دانش

 مدرسه دور کنیم.

باشند و مورد حمایت قرار  ها در امنیت کامل به بازی و مطالعه مشغولند و از خطر و تهدید در امانفضایی که بچه (:safe) امن

 (.National safe school framework available, 2002گیرند)

شود که بر پیشگیری و مداخله در مسائل و ای گفته می: مدرسه امن به مدرسه(B.C.Ministry of Education) مدرسه امن

آموز، احترام، مسئولیت پذیری، قضاوت درست، برابری، حل مسئله با مالیمت و نرمی، و دفاع از حقوق فردی مشکالت دانش

 (.National safe school framework available, 2002آموزان تأکید دارد)دانش

-دهند. این محیطآموزان را مورد توجه قرار میمحیطی که در آن معلمان و مدیران به نیازهای عاطفی، اجتماعی و عملی دانش

 (.coleman, 1987ها بر هوش عاطفی و پیگیری آموزشی و فکری تأکید دارد)

رسه در کالس درس و محوطه مدرسه احساس امنیت نمایند و از لحاظ آموزان، معلمان، مدیران و سایر اعضای مددانش

 (.Rielly, 2001فیزیکی، کالمی، جسمی، ذهنی در آرامش کامل باشند)

 

 
 مدارس عمومی امنیت

 آموزاندانش روانشناختی و فیزیکی سالمت عواطف، حامی که دارد اشاره حمایتگر و امن محیط دارای مدارس به ایمن مدارس

 و عاطفی جسمی، و فیزیکی کالمی، آزار و استفاده سوء معرض در آموزدانش حمایتگر، و ایمن محیط دارای مدارس در . باشد

 نژادی، تبعیض جمله از آزار و سوءاستفاده مستقیم غیر اشکال از همچنین . شوندمی حمایت مدرسه سوی از و نیستند جنسی

 طرح. هستند دور به همکالسیها» امن مدرسه «و روانشناسى رشناسانکا از بسیارى را از شدن منزوی و محرومیت جنسی،

 را مدارس امنیت در مهم اصل شش ، منابع از برخی در .اندکرده حمایت آن از گذارانقانون و داده قرار تأیید مورد تربیتى علوم

 (.2003 جوانان، امور و استخدام، آموزش پرورش، وزارتی شورای)اندشمرده بر گونه این

  جانى امنیت .7

 فرهنگى امنیت .2

 اجتماعى امنیت .8

 اقتصادى امنیت .3

 آموزاندانش از کدام هر استعدادهاى و ویژگیها به توجه .5

 اى  منطقه و محلى امنیت .1

 
 امنیت در ابعاد ذهنی و عینی

یا به اصطالح عالوه بر آنچه مورد اشاره قرار گرفت، امنیت دارای دو بعد ذهنی و عینی هم است و در این میان امنیت ذهنی 

امنیت پنهان که نسبت به سایر اشکال امنیت، همانند روح ،نسبت به جسم است، کمتر مورد توجه واقع شده است. در تبیین 

 دو وجه عینیت و ذهنیت باید افزود:

 اند که امری عینی است،.  عموما امنیت را در قالب تهدید نکردن تعریف کرده7

ت و این همان امنیت ذهنی است وقتی وجود دارد که احساس شود تهدیدی در کار نیس .  خصوصا باید اضافه کرد امنیت2

 است.

 
 امنیت در ابعاد روان شناختی
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عالوه بر مفهوم مذکور امنیت در ابعاد روانشناختی نیز دارای مراتبی است، چنانچه بین امنیت واقعی و احساس شهروندان از 

 های فاحشی وجود دارد.امنیت تفاوت

ها و حوادث آن از یک شناختی، معطوف به شرایط اجتماع شهری و کنشگیری احساس امنیت از لحاظ روانین اساس شکلبر ا

سوو از سویی دیگر نوع برداشت و سطوح ادراکی در آن ساختار فرهنگی است و همین دو اصل آن را از شهری به شهری و از 

  کند.ملیتی تا ملیتی دیگر متفاوت می

 
 ابعاد کارکردیامنیت در 

 تواند درحوزه تهدیدهای درونی دارای مراتب زیر باشد که عبارتند از:هم چنین امنیت می

 
 امنیت اجتماعی

ها در کنارهم و دانند، چرا که به واسطه قرارگیری انسانامنیت اجتماعی دارای نقشی اساسی در ساختار امنیتی یک جامعه می

 گیرد.ها نسبت به یکدیگر شکل میطی آنمیزان باز خوردهای اجتماعی و ارتبا

 
 امنیت اقتصادی

-آید که به مفاهیم اشتغال و درآمد ماهیانه کافی و سرمایههای اصلی مقوله امنیت به شمار میامنیت اقتصادی یکی از جنبه

 گذاری در ساختار اقتصادی وابسته به یک جامعه ارتباط دارد.

 
 عوامل آسیب زا

 است مدیران آموزشی فضاهای امنیت مساله است، یافته اهمیت دنیا در مدارس طراحی در امروزه که یمسایل ترینمهم از یکی

 .کنند درک و شناسایی را، جامعه و انتظارات تهدیدات این به توجه هزینه و خطرآفرین بالقوه منابع باید مدرسه طراحان و

 :گیرندیم قرار عمده دسته سه در آموزشی هایمحیط خطرات کلی طور به

 طبیعی سوانح .7

 تصادفات .2

 جرایم .8

 تصادفات و لغزیدن،افتادن شامل عموماً تصادفات. است و گردباد طوفان، بوران، سیل همچون حوادثی طبیعی سوانح منظور از

 .باشندمی فیزیکی هایخشونت و تهاجم بندوباری، بامواد، بی ارتباط ، تیراندازی شامل وجرایم است نقلیه وسایل

 
 ایمن آموزشی هایمحیط ایجاد برای معماران وظایف

 قرار توجه مورد طراحی در باید که شودمی بندیدسته کلی حیطه 5 در ایمن آموزشی هایمحیط ایجاد برای معماران وظایف

 :گیرند

 . نظارت7

 خروج/  ورود .2

 فیزیکی موانع .8

 طراحی در روانشناسی اصول به توجه .3

 ارتباطات .5

 
 تنظار
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 با. ادراکی و حقیقی: شود ایجاد طریق دو به تواندمی نظارت. شودمی تعریف«  چیزی یا کسی به باال از نگاه»  صورت به نظارت

 :کرد استفاده زیر راهکارهای از توانمی نظارت ایجاد برای .یابندمی کاهش جرایم( نظارت حس افزایش یا) نظارت افزایش

 خارجی. و داخلی فضاهای در مناسب نورپردازی -

 .برسند حداقل به دید از دور و مخفی نقاط که ایگونه به محوطه طراحی -

 داشته تفریح هنگام در آموزاندانش بر را نظارت بیشترین بتوانند کارکنان که نحوی به اداری فضاهای هایپنجره یابی مکان -

 .باشند

 .برسند حداقل به دید از دور و رکو نقاط که ایگونه به راهروها و داخلی فضاهای طراحی -

 .بسته مدار های دوربین و الکترونیکی کنترل ابزارهای از استفاده -

 .طراحی حین در هاشکاف و هاگوشه رساندن حداقل به -

 .نشود آسیب ایجاد سبب ازدحام که ایگونه به کمدها فضای طراحی -

 
 خروج و ورود

 آسانی به نباید آموزشی فضای داخل به مجرم افراد ورود و باشد نظارت و ترلکن تحت باید آموزشی فضای به خروج و ورود

 لذا. باشند داشته دسترسی مدرسه مختلف نقاط به بتوانند باید مدرسه کارکنان حادثه، این وقوع صورت در و گیرد صورت

 :باشد مفید جنبه این از ایمنی افزایش در تواند می زیر راهکارهای از استفاده

 .درها و ایمنی های قفل کلیدهای برای کارمندان دسترس در و ایمن ، مناسب فضایی یطراح -

  .مجرمین جانب از آسیب حداقل با ساختمان به دسترسی برای اصلی ورودی از غیر به ورودی یک طراحی -

 .خروج و ورود بر بیشتر کنترل ایجاد منظور به ها ورودی تعداد رساندن حداقل به -

 .اضطراری مواقع برای مناسب مسیرهای و هایخروج طراحی -

 
 فیزیکی موانع

 به جنایت و جرم هرگونه وقوع صورت در را آموزاندانش دیدن آسیب احتمال که است راهکارهایی، فیزیکی موانع از منظور

 :برساند حداقل

 .مجرمین فرار هنگام در آموزاندانش هب آسیب ایجاد از جلوگیری منظور به رو اتومبیل مسیرهای کناره در جدول از استفاده -

 .دارد وجود خارجی هایپنجره ایجاد به نیاز که مناطقی در محافظ و نشکن هایشیشه از استفاده -

 و کردن متفرق» سنتی رویکرد یا و نگیرند قرار فضا یک در آموزاندانش از زیادی تعداد که ایگونه به فضاها بندیتقسیم -

 .«یافتن غلبه

 .گیرندنمی قرار استفاده مورد که فضاهایی جداسازی برای هاپارتیشن از فادهاست -

 
 طراحی در روانشناسی اصول به توجه

. کند تامین را آموزاندانش روانی ـ روحی امنیت لذا و برساند حداقل به آموزشی محیط در را استرس تواندمی محیطی طراحی

 :است ؤثرم رابطه این در زیر راهکارهای از استفاده

 نتیجه در و صدا و سر تواندمی ساختمانی هایسیستم و محصوالت مناسب انتخاب.  است استرس و تحریک عامل صدا سرو -

 .دهد کاهش را استرس

 .یابد کاهش ازدحام از ناشی خطرات وقوع احتمال نشود ایجاد ازدحام که ایگونه به فضاها طراحی -

 و دهدمی افزایش آموزشی محیط به نسبت را آموزاندانش غرور و خاطر تعلق حس زیبا و مناسب طراحی با فضاهایی ایجاد -

 .کندمی کم را هاخرابکاری احتمال
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 ارتباطات

 نیروهای با کارکنان همچنین و مدرسه داخل در مدرسه کارکنان میان ارتباط ایجاد امکان که است آن ارتباطات از منظور

 زمان کمترین در رسانیکمک ایحادثه هرگونه وقوع صورت در تا شود تسهیل امکان حد تا انساورژ و نشانیآتش نظیر امدادی

 گیرد. صورت ممکن

 

 

 هاداده تحلیل و تجزیه
 مقدمه

آوری در نمونه هایی که از طریق بکارگیری ابزارهای جمعای است که طی آن دادهها فرآیندی چند مرحلهتجزیه و تحلیل داده

ها و ارتباط بین شوند تا زمینه برقرای انواع تحلیلبندی و در نهایت پردازش میاند خالصه، کدبندی و دستهدهآماری فراهم آم

-ها، هم از لحاظ مفهومی و هم از جنبه تجربی پاالیش میها فراهم آید. در این فرآیند دادهها به منظور آزمون فرضیهاین داده

 ها به عهده دارند.ها و تعمیمایی در استنتاجهای گوناگون آماری نقش بسزشوند و روش

ها برای بررسی صحت و سقم فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروز در بیشتر تجزیه و تحلیل داده

-رین و مهمتباشد، تجزیه و تحلیل اطالعات از اصلیآوری شده از موضوع مورد تحقیق میتحقیقاتی که متکی بر اطالعات جمع

گیرند و پس از های خام با استفاده از فنون آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میشود. دادههای تحقیق محسوب میترین بخش

آوری شده مطابق های جمعگیرند. برای تجزیه و تحلیل دادهپردازش به شکل اطالعات در اختیار استفاده کنندگان قرار می

استفاده  spss21افزار های آماری مرتبط به کمک نرمها از آزمون، برای بررسی صحت و سقم آنفرضیات در نظر گرفته شده

 نماییم.می

 

 
 (Validity،روایی )اعتبار

شود آزمون، روایی های آزمون و مطلب مورد سنجش اشاره دارد. وقتی گفته میروایی )اعتبار( به ارتباط منطقی، بین پرسش

های مختلف سنجد. اعتبار، جنبهباشد، میطور دقیق آنچه را که مورد نظر میهای آزمون بهپرسش دارد به این معنا است که

شود. در صورتی که این ارتباط وجود نداشته باشد های آن حاصل میدارد و ارتباط بین پرسش و آزمودنی با توجه به کلیه جنبه

دهیم یا خیر، همچنین ابزار اندازهوم را درست مورد سنجش قرار میروایی در پی آن است که آیا مفه آید.اعتبار به وجود نمی

بتواند خصیصه مورد  گیری واقعاًسنجد. مقصود از روائی آن است که وسیله اندازهگیری تا چه اندازه خصیصه مورد نظر را می

ورد نظر دارای روائی کافی نباشد، نتایج گیری از لحاظ خصیصه مگیری نماید نه متغیر دیگری را. اگر وسیله اندازهنظر را اندازه

رغم استفاده از پرسشنامه استاندارد که در تحقیقات متعدد در این پژوهش علی (.7813، ارزش خواهد بود )هومنبیپژوهش 

 ها به تایید اساتید محترم راهنما رسیده است.مورد استفاده قرار گرفته روایی صوری و محتوای سوال

 

 

 

 
  (Reliability )  پایایی 

به این معنی که اگر در چند زمان مختلف در یک جمعیت از آن استفاده کنیم در نتایج به دست آمده اختالف چندانی پایایی 

مشاهده نکنیم. ابزار اندازه گیری )پرسشنامه( در شرایط یکسان نتایج یکسانی به دست دهد. آلفای کرونباخ شاخصی برای 
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در صورتی یک پرسشنامه پایاست  (.7812تبار از صفر تا یک است)هومن،دامنه ضریب اع .ه استتعیین میزان پایایی پرسشنام

نزدیکتر باشد پرسشنامه از پایایی باالتری  7باشد و هر چه این مقدار به عدد  2.1که مقدار آلفای کرونباخ بزرگتر از مقدار 

، ضرایب تک تک متغیرها و کل spss21با استفاده از نرم افزار  های تحقیق،به منظور تعیین پایایی پرسشنامهباشد. برخوردار می

-باشد، پرسشنامهمی  2.1بیان شده است. چون همه ضرایب بیش از  7-3پرسشنامه محاسبه گردیده است که نتایج در جدول 

  ها از پایایی الزم برخوردار است.

 
 پرسشنامه پایایی تعیین جهت کرونباخ آلفای : محاسبه7 جدول

 متغیر تعداد سواالت ار آلفای کرونباخمقد

 رفتاری –عوامل روانی  9 2.175

 عوامل کالبدی 25 2.381

 بهداشتی -عوامل ساختاری  71 2.185

 کل پرسشنامه 52 2.322

 
 ها داده وتحلیل تجزیه روش

متغیرهای پژوهش از آمار های آماری و بررسی سواالت تحقیق و متناسب با نوع در این پژوهش، جهت تجزیه و تحلیل داده

ها به ها و آزمون تی استیودنت برای بررسی فرضیهبرای بررسی نرمال بودن داده اسمریونف –کلموگروف  آزموناستنباطی و از 

 مورد استفاده قرار گرفت. spss21کمک نرم افزار 

 
 ها فرضیه آزمون و استنباطی آمار

ها، شود تا بتوان با تحلیل یافتهری مورد استفاده در پژوهش پرداخته میهای مطرح شده و آزمون آمابررسی فرضیه حال به

 صحت و سقم فرضیات را از نظر آماری مورد بررسی قرار دهیم.

 
 اسمیرنوف کولموگروف آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال بررسی

ری شده از توزیع نرمال برخوردار است یا آوهای جمعهای آماری ابتدا باید مشخص شود که دادهبرای استفاده از روش

های پارامتریک توان از آزمونها میآوری شده برای آزمون فرضیههای جمعغیرنرمال؟ چون در صورت نرمال بودن توزیع داده

حاصل از های ناپارامتریک استفاده کرد. که در این مرحله به بررسی نتایج استفاده نمود و در صورت غیرنرمال بودن از آزمون

پردازیم و بر اساس نتایج حاصل، از آزمون مناسب برای بررسی صحت و سقم آزمون مزبور در مورد هر یک از متغیرها می

 کنیم.فرضیات تحقیق استفاده می
 :فرض آزمون

 اند(.ها از جامعه نرمال آمدهها نرمال است ) داده: داده

 اند(.ها از جامعه نرمال نیامدهت ) دادهها نرمال نیس: داده

 

و در صورتی که مقدار سطح معنی  شودتایید میباشد فرض صفر  2.25( بزرگتر از مقدار خطا sigاگر مقدار سطح معنی داری )

 شود.تایید میباشد فرض یک   2.25داری کوچکتر از مقدار خطا 

 
 هاداده بودن نرمال بررسی :2جدول 

 نتیجه گیری تایید فرضیه کولموگروف Z (sigداری)سطح معنی متغیر
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 2.191 2.171 رفتاری –عوامل روانی 

 
 نرمال است

 2.132 2.511 عوامل کالبدی
 

 نرمال است

 2.529 2.932 بهداشتی -عوامل ساختاری 
 

 نرمال است

 

 -عوامل ساختاری و  مل کالبدیعوا، رفتاری –عوامل روانی چون مقدار سطح معنی داری برای ، 3-2با توجه به جدول 

، رفتاری –عوامل روانی  ، یعنیشودتایید می( پس فرض صفر sig > 0.05می باشد ) 2.25، بزرگتر از مقدار خطا بهداشتی

 باشند. می نرمال بهداشتی -عوامل ساختاری و  عوامل کالبدی

 
 پژوهش هایفرضیه آزمون

صورتی که متغیرها نرمال نباشند  های پارامتری استفاده نمائیم و دراز آزمونتوانیم در صورتی که یک متغیر نرمال باشد می

جهت  های ناپارامتری استفاده نمائیم.های پارامتری را نداریم و باید برای آزمودن متغیرها از آزمونمجوز استفاده از آزمون

از آزمون  نرمال هستند ،بهداشتی -اختاری و عوامل س رفتاری، عوامل کالبدی –عوامل روانی بررسی فرضیات پژوهش، چون 

 .نماییمنماییم و با توجه به فرضیه ها از آزمون تی استیودنت استفاده میهای پارامتری استفاده می

 

 رفتاری در ایجاد آسایش و امنیت در مدارس دخترانه تاثیر دارد. -عوامل روانی : 7 فرعی فرضیه
 آزمون فرض:

 (3) ندارد. رفتاری در ایجاد آسایش و امنیت در مدارس دخترانه تاثیر -نی : عوامل روا 

 (3).دارد رفتاری در ایجاد آسایش و امنیت در مدارس دخترانه تاثیر -عوامل روانی : 
 

داری شود و در صورتی که مقدار سطح معنیفرض صفر تایید می باشد 2.25اگر مقدار سطح معنی داری بزرگتر از مقدار خطا 

 شود.باشد فرض یک تایید می 2.25کوچکتر از مقدار خطا 

 7 فرضیه استیودنت برای t آزمون :8جدول

 

 میانگین

 

 آماره تی
 

 درجه آزادی
 

 (sig)داریسطح معنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

8.92 3.972 9 2.222 2.1337 7.7513 

   

 2.25( محاسبه شده است که کمتر از مقدار خطای sig=0.000) 2.222داری برابر ، مقدار سطح معنی8-3با توجه به جدول   

دارد. با توجه به  8داری با اختالف معنیرفتاری  -عوامل روانی توان چنین برداشت کرد که میانگین و می (sig<0.05است )

بیشتر است و با توجه به اینکه حد پایین و حد باال مثبت  7.91باشد و از مقدار جدول می  3.972تی برابر اینکه مقدار آماره 

 -عوامل روانی  شود یعنیبیشتر است. پس فرض یک تایید می 8درصد میانگین این متغیر از  95است، بنابراین با اطمینان 

 ثیر دارد.رفتاری در ایجاد آسایش و امنیت در مدارس دخترانه تا

 

 عوامل کالبدی در ایجاد ایمنی در مدارس دخترانه تاثیر دارد.: 2 فرعی فرضیه
 آزمون فرض:

 (3) ندارد. : عوامل کالبدی در ایجاد ایمنی در مدارس دخترانه تاثیر 

 (3).دارد رعوامل کالبدی در ایجاد ایمنی در مدارس دخترانه تاثی: 
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داری شود و در صورتی که مقدار سطح معنیباشد فرض صفر تایید می 2.25داری بزرگتر از مقدار خطا اگر مقدار سطح معنی

 شود.باشد فرض یک تایید می 2.25کوچکتر از مقدار خطا 

 
 2 فرضیه استیودنت برای t : آزمون3جدول

 

 میانگین

 

 آماره تی
 

 آزادیدرجه 
 

 (sig)داریسطح معنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

8.12 5.118 9 2.222 2.3232 2.9193 

   

 2.25( محاسبه شده است که کمتر از مقدار خطای sig=0.000) 2.222داری برابر ، مقدار سطح معنی3-3با توجه به جدول   

دارد. با توجه به اینکه مقدار  8داری با اختالف معنیعوامل کالبدی میانگین  توان چنین برداشت کرد کهو می (sig<0.05است )

بیشتر است و با توجه به اینکه حد پایین و حد باال مثبت است، بنابراین  7.91باشد و از مقدار جدول می 5.118آماره تی برابر 

عوامل کالبدی در ایجاد ایمنی در  شود یعنیید میبیشتر است. پس فرض یک تای 8درصد میانگین این متغیر از  95با اطمینان 

 مدارس دخترانه تاثیر دارد.

 

 بهداشتی در ایجاد آسایش و امنیت در مدارس دخترانه تاثیر دارد. -عوامل ساختاری :  8 فرعی فرضیه
 آزمون فرض:

 (3) ندارد. اثیربهداشتی در ایجاد آسایش و امنیت در مدارس دخترانه ت -: عوامل ساختاری  

 (3).دارد بهداشتی در ایجاد آسایش و امنیت در مدارس دخترانه تاثیر -عوامل ساختاری : 

داری شود و در صورتی که مقدار سطح معنیباشد فرض صفر تایید می 2.25داری بزرگتر از مقدار خطا اگر مقدار سطح معنی

 شود.باشد فرض یک تایید می 2.25کوچکتر از مقدار خطا 

 
 8 فرضیه استیودنت برای t آزمون :5جدول

 

 میانگین

 

 آماره تی
 

 درجه آزادی
 

 (sig)داریسطح معنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

8.13 78.393 9 2.222 2.1759 2.3137 

   

 2.25( محاسبه شده است که کمتر از مقدار خطای sig=0.000) 2.222معنی داری برابر  ، مقدار سطح5-3با توجه به جدول   

دارد. با توجه  8داری با اختالف معنیبهداشتی  -عوامل ساختاری توان چنین برداشت کرد که میانگین و می (sig<0.05است )

یشتر است و با توجه به اینکه حد پایین و حد باال ب 7.91باشد و از مقدار جدول می 78.393به اینکه مقدار آماره تی برابر 

عوامل  شود یعنیبیشتر است. پس فرض یک تایید می 8درصد میانگین این متغیر از  95مثبت است، بنابراین با اطمینان 

 بهداشتی در ایجاد آسایش و امنیت در مدارس دخترانه تاثیر دارد. -ساختاری 

 

 شود، تاثیر دارد.های محیطی در افزایش امنیت و ایمنی که موجب ارتقا سطح یادگیری میایجاد و ارتقا متغیر :اصلی  فرضیه

 
 آزمون فرض:
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 شود، تاثیر ندارد.: ایجاد و ارتقا متغیرهای محیطی در افزایش امنیت و ایمنی که موجب ارتقا سطح یادگیری می 

(3) 

 (3).شود، تاثیر داردارتقا متغیرهای محیطی در افزایش امنیت و ایمنی که موجب ارتقا سطح یادگیری میایجاد و : 

داری شود و در صورتی که مقدار سطح معنیباشد فرض صفر تایید می 2.25داری بزرگتر از مقدار خطا اگر مقدار سطح معنی

 شود.ض یک تایید میباشد فر 2.25کوچکتر از مقدار خطا 

 
 اصلی فرضیه استیودنت برای t آزمون :1جدول

 

 میانگین

 

 آماره تی
 

 درجه آزادی
 

 (sig)داریسطح معنی

 %95فاصله اطمینان 

 حد باال حد پایین

8.139 72.292 9 2.222 2.1779 2.9151 

   

 2.25( محاسبه شده است که کمتر از مقدار خطای sig=0.000) 2.222داری برابر ، مقدار سطح معنی1-3با توجه به جدول   

 8داری با اختالف معنیمتغیر ایجاد و ارتقا متغیرهای محیطی توان چنین برداشت کرد که میانگین و می (sig<0.05است )

اینکه حد پایین و بیشتر است و با توجه به  7.91باشد و از مقدار جدول می 72.292دارد. با توجه به اینکه مقدار آماره تی برابر 

 شود یعنیبیشتر است. پس فرض یک تایید می 8درصد میانگین این متغیر از  95حد باال مثبت است، بنابراین با اطمینان 

 شود، تاثیر دارد.ایجاد و ارتقا متغیرهای محیطی در افزایش امنیت و ایمنی که موجب ارتقا سطح یادگیری می

 

 گردد بوده است.مشاهده می 1-3صلی به صورتی که در جدول شماره های ابررسی میانگین امتیاز شاخص

 های اصلی: بررسی میانگین امتیاز شاخص1جدول

 انحراف معیار میانگین امتیاز بیشترین امتیاز کمترین امتیاز هاشاخص

 2.831 8.12 3.22 8.71 روانی و رفتاری

 2.718 8.13 3.22 8.31 کالبدی

 2.821 8.92 3.22 8.88 ساختاری و بهداشتی

 

 

 

 

 

 
 های اصلی: میانگین امتیاز شاخص7نمودار

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

در رتبه اول، عوامل کالبدی  8.92های اصلی، عوامل ساختاری و بهداشتی با میانگین امتیاز نفری از میان شاخص 72در نمونه 

 اند.در رتبه سوم قرار گرفته 8.12در رتبه دوم و عوامل روانی رفتاری با میانگین امتیاز  8.13با میانگین امتیاز 

های عوامل در زمینه عوامل روانی رفتاری، فضای سبز جهت ارتقا آرامش، آراسته بودن مدرسه و تاثیر رنگ دیوار که جز آیتم

ار آموزان دختر در دبیرستان تاثیرگذرفتاری بر ارتقاء امنیت دانش-های عوامل روانیباشند، نسبت به سایر آیتمروانی رفتاری می

 هستند. 

باشند، های عوامل کالبدی میدر زمینه عوامل کالبدی، گوشه ها و فضاهای دور از دید، سیرکوالسیون و رنگ که جز آیتم

 آموزان دختر در دبیرستان تاثیرگذار هستند. نسبت به سایر آیتم های عوامل کالبدی بر ارتقاء امنیت دانش

های دوجداره برای جلوگیری از صدای آموزان و استفاده از پنجرهبر سالمت دانش در زمینه عوامل ساختاری و بهداشتی، نظارت

های عوامل ساختاری و بهداشتی بر ارتقاء باشند نسبت به سایر آیتمهای عوامل ساختاری و بهداشتی میمزاحم که جز آیتم

 آموزان دختر در دبیرستان تاثیرگذار هستند. امنیت دانش

 

 

 خالصه نتایج

 نتایج آزمون فرضیات در جدول زیر آورده شده است: خالصه
 : خالصه نتایج آزمون فرضیات3جدول 

 نتیجه آزمون فرضیه

 تأیید فرضیه شود، تاثیر دارد.ایجاد و ارتقاء متغیرهای محیطی در افزایش امنیت و ایمنی که موجب ارتقاء سطح یادگیری می-7

 تأیید فرضیه  .دارد نیت در مدارس دخترانه تاثیررفتاری در ایجاد آسایش و ام-عوامل روانی -2

 تأیید فرضیه .دارد عوامل کالبدی در ایجاد ایمنی در مدارس دخترانه تاثیر -8

 تأیید فرضیه .دارد بهداشتی در ایجاد آسایش و امنیت در مدارس دخترانه تاثیر-عوامل ساختاری -3

 

 

 

  گیرینتیجه
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 : است بررسی قابل زیر هایریزیبرنامه و هاسیاست گذاری پژوهش این هاییافته پایه بر مجموع در

توان تا حد زیادی با راهکارهای باشد را میآموزان میساز دانشامنیت در مدارس دخترانه که یکی از فضاهای قابل توجه و آینده

هایی که احساس امنیت در های آموزشی شد. یکی از فاکتورطراحی بهبود بخشید و موجب آرامش و خوشایندی در عرصه

کند، عوامل کالبدی است، هرچند توجه به این نکته حائز اهمیت است، در صورتی که به عنوان مثال فضا مدارس را تقویت می

آراسته نباشد، واحدهای همسایگی اشراف داشته باشند و یا دانش آموز نظارتی بر محیط اطراف خود نداشته باشد )باز و راحت 

های انجام شده در بین دهد. طبق نظرسنجیین عامل تأثیر معکوس خواهد داشت و عدم امنیت را افزایش میبودن فضا( ا

رفتاری، کالبدی، ساختاری و بهداشتی موجب احساس -های تهران ، عوامل روانیاساتید دانشگاه ها و صاحبنظران در دانشگاه

 ارائه آل ایده امنیت به جهت رسیدن توانرا می زیر پیشنهادی رهایگردد. به طور کلی راهکاآرامش و تقویت امنیت فیزیکی می

 .کرد

 و هادسترسی آموزان، کنترلرفتاری مانند آراسته بودن فضا، وجود فضای سبز، تأثیر رنگ بر روحیه دانش-عوامل روانی

حیاط مدرسه به صورت مرکزی،  و طراحی)  دوربی و روشنایی( مکانیکی بصورت نظارت کالبدی مانند عوامل آنها. محدودسازی

بهداشتی مانند رعایت نظافت در ساختمان، گرمایش و سرمایش -رعایت استاندارها در طراحی مدارس. و عوامل ساختاری

 و تقویت ایی جهتتأثیر فزاینده که است اقداماتی های دو جداره برای جلوگیری از صدای مزاحم ازمطلوب، استفاده از پنجره

 .در مدارس دخترانه تهران دارد یتامن حس ارتقاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  پرسشنامه
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 خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد هاآموزان دختر در دبیرستانعوامل مؤثر بر ارتقاء امنیت دانش

 

 

 

 رفتاری -روانی

      آراسته بودن مدرسه

      فضای سبز جهت ارتقاء آرامش

      در کالس آموزانکم بودن تعداد دانش

      عدم اشراف واحدهای همسایگی به مدرسه

      کنترل ورودی مدرسه 

      آور بودن محیطنشاط

      آموزانتاثیر رنگهای مالیم دیوار بر دانش

      باز و راحت بودن فضا

      وجود آسانسور برای پرسنل

      های درسدید و نظارت بر کالس

      ذیری در فضاها و پالنپرویت

 

 

 

 

 

 

 

 کالبدی

جداگانه در نظر گرفتن کالسهایی با عنوان گارگاه و 

 تجهیز آنها

     

      های کالسها روبه کوچه و خیابان عدم قرارگیری پنجره

      طراحی حیاط مدرسه در پشت ساختمان 

      مکان تعریف شده استقرار پرسنل

      الن ورزشی در حیاط مدرسهبهره برداری از س

      شکل چیدمان کالسها 

      داشتن سالن اجتماعات

      نور کافی در فضا 

      راه های فرار برای مواقع ضروری

      هارعایت استاندارد ارتفاع پله ها و نرده

      کم بودن تعداد طبقات 

      حذف گوشه ها و فضاهای دور از دید 

      روان بودن سیرکوالسیون بین فضاها

      پستی و بلندی کف حیاط بر اثر فرسودگی مصالح کف

      استفاده از راهروهای عریض

گیری از فضای غذاخوری مجزا در صورت باالبودن بهره

 آموزانتعداد دانش

     

      هوشمندسازی فضاها)امنیتی و آموزشی(

      ازمصالح کف فضای ب

      هاکم بودن تعداد پله

      سازی و نظم فضا توسط رنگشفاف

      چیدمان کالسها 

      توجه به تعمیرات و نگهداری مدرسه

 

 

      رعایت نظافت در ساختمان.

      گرمایش و سرمایش مطلوب در ساختمان
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 ساختاری و بهداشتی

      دارا بودن اتاق امداد 

      آموزان.نظارت بر سالمت دانش

      ها.ها و هواکشنظارت بر موتورخانه، آزمایشگاه، کپسول

های دو جداره برای جلوگیری از صدای استفاده از پنجره

 مزاحم.

     

      های نشکن.استفاده از شیشه

      مبلمان استاندارد

      بام در زمستان) عایق و...(نظارت بر پشت

      بوفه کامال بهداشتی.

      رعایت بهداشت و نظافت دانش آموزان.

      های مدرسه.کشویی بودن درب و پنجره

      های بهداشتی.نظارت بر سرویس

      استفاده از دوربین مداربسته.
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 مراجع
 .7833خت، بیات موحد، فرزاد؛ ایجاد یک مدرسه سالم و خوشایند؛ دانش، زنجان، مایر، جان ای، ترجمه قریشی سیده مهین د [1]

 .7831شیرزاد کبریا، بهارک؛ نقش مدارس در هزاره سوم؛ سفیراردهال؛ تهران [2]

 زلقی علی؛ تدوین شاخص های نمایانگر میزان امنیت عمومی در مدارس دوره متوسطه شهر تهران. [3]

های فیزیکی و فرهنگی فضاهای آموزشی دوره ابتدایی چهار کشور پیشرفته جهان صراصفهانی، احمدرضا؛ ویژگیبی عشرت، نزمانی، بی [4]

 .7831از دید دانش آموزان ایرانی و والدین آنان؛ 

 .7839فرخی، فرهنگ، بیات بداقیف ناهید؛ امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه های عمومی و دانشگاهی استان زنجان؛  [5]

 کامل نیا، حامد؛ طراحی محیط های یادگیری؛ انتشارات سبحان نور؛ تهران. [6]

 .7812سلمان. زهرا؛ بررسی تاثیر فعالیت بدنی و بازی در تحول ذهنی کودکان پیش دبستانی؛ تهران؛ دانشگاه تربیت مدرس؛  [7]

دایی شهر تهران؛ مجله دانشگاه علوم پزشکی و زرپاک. علی رمضانخانی؛ زهرا جوهری، بهنام؛ بررسی وضعیت ایمنی در مدارس ابت [8]
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