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چکیده

هدف از پژوهش حاضر ،تعيين وضعیت مدارس شهرستان مرند بر اساس مؤلفههای مدارس امن از دیدگاه مدیران

مدارس مقاطع سهگانه میباشد .تحقيق از نوع كاربردي است كه به روش پيمايشي انجام شده است .جامعه آماري

يباشد .بر اساس فرمول تعيين حجم
تحقيق شامل كليه مديران مدارس مقاطع سهگانه ابتدا يي  ،راهنمائي و متوسطه م 

نمونه كوكران  09نفر به روش طبقهاي تصادفي نسبتي به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند .ابزار گردآوري دادهها،

پرسشنامه محقق ساخته بود كه روا يي آن توسط كارشناسان و متخصصان حوزه تعليم و تربيت مورد تأييد قرار گرفت.

همچنين ،پایایی پرسشنامه با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ  0/49محاسبه شد .دادهها در دو سطح آمار توصیفی و

استنباطی مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .يافتههاي تحقيق نشان داد كه وضعيت مدارس مقاطع سهگانه شهرستان
مرند از نظر مؤلفههاي مدارس امن در تمامي مؤلفهها در سطح باالتر از متوسط بود .به غير از مؤلفه فيزيكي ،در بقيه
مؤلفهها تفاوتي بين وضعيت مدارس دخترانه و پسرانه وجود نداشت .همچنين نتايج نشان داد به غير از مؤلفه فيزيكي،

در ساير مؤلفهها وضعيت مدارس مقاطع ابتدائي ،راهنمائي و متوسطه متفاوت بود.

کليد واژهها :آموزش و پرورش ،مدارس امن ،شهرستان مرند
دریافت مقاله139 1/8/31 :

پذیرش مقاله392 1/4/71 :

 -1استاديار ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند soleymani491@yahoo.com

 -2کارشناس ارشد مديريت آموزشي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد مرند)نويسنده مسئول).

Rogaiealimohamadi@yahoo.com
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مقدمه

يکي از مسائل و مشکالتي که در سالهاي اخير ،توجه نظام آموزشي و خانوادهها را به طور

جدي به خود جلب کرده است ،امنيت در مدرسه است .امروزه موضوع امنيت مدارس به يکي از

زمينههاي مهم تحقيق ميان متخصصان تعليم و تربيت تبديل شده است .اهميت اين مسأله ناشي از

اين است كه ساالنه سهم عظيمي از سرمايههاي مادي و معنوي کشورها جهت آموزشوپرورش

مترين جايگاه حضور نسلهاي آينده ،بايد محيطي سالم و
يشود .مدارس به عنوان مه 
صرف م 

شآموزان يا خانواده آنها بايد محيط مدارس را طبيعي ،سالم ،امن و راحت ارزيابي
پويا باشند .دان 

تآميز در آنجا اطمينان حاصل کنند .عالوه بر اين ،همه
نمايند تا بتوانند به تحصيل موفقي 

شآموزان براي بالفعل کردن ظرفيت و پتانسيل خود در مدرسه به مکان امن نياز دارند .بايد
دان 

شآموزان ،معلمان و کارکنان ايجاد نمود .بدون يک محيط
مکانهاي امن و سالم براي دان 

آموزشي امن ،ممکن نيست آموزش درست صورت بگيرد در نتيجه ،مدرسه بايد امنترين مکان

باشد .مديريت مدرسه هم صالحترين مرجع براي ايجاد نظم باشد تا جامعه امن تشکيل گردد

(شيرزادکبريا  .) 387 1،اگر يک مدرسه ايمن نباشد ،نتيجهي آن متوجه کودکان ميشود .به عالوه

شآموزان ايمني را در درون مدرسه احساس نکنند پيامد آن براي مدرسه و کارکنان آن
اگر دان 

جدي و سخت خواهد بود .هنگامي که کودکان ناامني را احساس کنند ،مقابله با اهداف مدرسه
يشود ،تعارض (ستيزهجو يي ) در
افزايش مييابد ،رفتار توهينآميز نسبت به کارکنان مدرسه زياد م 

ميان همساالن اوج ميگيرد (ماير .) 1388 ،مطالعات اخير در زمينه بهسازي محيط آموزشي و فرايند

تعليم و تربيت نشان ميدهد که اصطالح مدارس امن از جمله اصطالحات جديد است که به طور

جدي توجه بسياري از محققان را به خود جلب کرده است .در سالهاي اخير ،مقاالت و

شهاي متعدد در زمينه ويژگيها و مؤلفههاي مدارس امن به رشته تحرير در آمده است كه
پژوه 
در هيچكدام از آنها ابعاد مدارس امن به طور يكجا مورد توجه قرار نگرفته است.

تحقيق مانيكاشاني ،صبا و عظيميان (  ) 1380در خصوص بروز حوادث در مدارس شهرستان

همدان نشان داد که ميزان بروز حوادث در دانش آموزان پسر  2/13درصد و در دانش آموزان

شآموزان اختالف معني
دختر  ./88درصد بوده و بين بروز حوادث با جنس و پايه تحصيلي دان 
داري وجود داشت.

وضعيت مدارس شهرستان مرند /...سلیمانی و همکار

16

يمظاهري و اکبرزاده ( )3 38 1وضعيت بهداشت بوفههاي
در مطالعهاي ديگر ،شريفيراد ،عميد 

مدارس و تاثير آموزش بر متصديان بوفههاي مذکور در شهر اصفهان را بررسي کرده و نشان دادند

که  64/5درصد مدارس از نظر بهداشت فردي و  34 /5درصد آنها از نظر بهداشت محيط بوفه در
وضعيت نامناسب قرار داشتند 3/9 .درصد مدارس از نظر بهداشت فردي فروشنده 4/8 ،درصد

مدارس از نظر محيط بوفه ،و  97 /4درصد مدارس از نظر بهداشت مواد غذا يي در وضعيت مناسب

قرار داشتند .در اين ميان ،وضعيت بهداشت مدارس ابتدا يي نسبت به مدارس راهنما يي و متوسطه

مطلوبتر بود.

نتايج پژوهش بختيار نصرآبادي (  ) 1385در مورد وضعيت فضاي فيز يکي مدارس شهر اصفهان

نشان داد که مدارس اين شهر از نظر وضعيت کتابخانه ،بهداشت ،فضاي باز ،سالن اجتماعات و

راهروها در سطح نسبتا مطلوب و از نظر کالسهاي درس ،آزمايشگاه و فضاهاي اداري در
وضعيت مطلوب قرار دارند .همچنين سرانه فضاهاي اداري سه دوره تحصيلي ،سرانه فضاي

پرورشي در مدارس راهنما يي و سرانه فضاي باز در دبيرستان مطلوب ارزيابي شد.

زارع ،جاللوندي و رفيعي (  ) 1385در پژوهش خود به بررسي وضعيت بهداشت استان مركزي

پرداختند .يافتههاي تحقيق نشان داد که وضعيت بهداشت محيط و وضعيت ايمني مدارس مورد

بررسي در شرايط مطلوب و در هر دو مورد تفاوت معنيداري بين مدارس دخترانه و پسرانه و

مختلط ديده شد ،به نحوي که به مدارس دخترانه نسبت به مدارس پسرانه امتياز بيشتري تعلق
گرفت.

خليلي ،جهانيهاشمي و جمالي (  ) 1386به مقايسه مدارس دولتي و غيرانتفاعي شهر قزوين

پرداختند .يافتهها حا يک

از وضعيت نامطلوب سطح بهداشت ،شيرهاي آبخوري و پلههاي

اضطراري بود .مدارس دولتي دخترانه از نظر پله ها ،پوشش کف راهروها ،زباله دان ،حفاظ

پنجرهها و مربي بهداشت و مدارس غيرانتفاعي دخترانه از نظر حفاظ پنجرهها و پوشش حياط در

بتري داشتند .مدارس دولتي پسرانه از نظر نسبت آبخوري،
مقايسه با گروه مقابل وضعيت مطلو 

اتاق بهداشت ،مربي بهداشت ،تختهسياه ،تهويه و سيستم گرمايش در مقايسه با گروه مقابل

بتري داشتند ومدارس پسرانه و دخترانه غيرانتفاعي از نظر نسبت مساحت زمين
وضعيت مناس 

مدرسه به دانشآموز و کپسول آتشنشاني داراي شرايط بهتري بودند.
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فارسي و همکاران (  ) 1386در پژوهشي به بررسي وضعيت ايمني فضاهاي ورزشي مدارس

کشور پرداختند که بر اساس نتايج تحقيق ،سطح ايمني فضاهاي ورزشي مدارس کشور پايين است.
بتر ميباشد.
اين وضعيت در مدارس متوسطه نسبت به مدارس راهنما يي و ابتدا يي نامطلو 

ملکوتيان و همکارانش ( ) 387 1در پژوهش خود تحت عنوان "بررسي وضعيت بهداشت محيط

و ايمني مدارس شهر کرمان" به اين نتيجه دست يافتند  53 /1درصد از مدارس فاقد اتاق خدمات
بهداشتي بوده و  11 /1درصد آنها فاقد آب آشاميدني سالم بودند .همچنين  76درصد مدارس

داراي زبالهدان بهداشتي بوده که در از  09/2درصد آنها فاصله زماني تخليه و شستشوي زبالهدان

ننامه ماده  31قانون مواد خورا يک  ،آرايشي و بهداشتي را
رعايت ميشد 76 .درصد از مدارس آئي 

شآموزان
در مورد بوفه رعايت نموده بودند در  92 /6درصد مدارس ميز و نيمکت متناسب با قد دان 
بود .باالخره  80درصد کالسها حداکثر استفاده از نور طبيعي را داشتهاند.در مجموع ،وضعيت
بتر بود.
بهداشت مدارس ابتدا يي نسبت به مدارس راهنما يي و متوسطه مطلو 

حپور دهکردي و همکارانش (  ) 1388پژوهشي را با عنوان بررسي وضعيت بهداشت ايمني
صال 

محيط فيز يکي مدارس ابتدائي دولتي شهر کرد انجام دادند ،نتايج پژوهش نشان داد که وضعيت

بهداشت ساختمان مدارس در همه مدارس مورد بررسي مناسب بود .وضعيت وسايل و تجهيزات

در  52 /6درصد مدارس دخترانه و در  88/9درصد مدارس پسرانه ،وضعيت امکانات بهداشتي در

 63 /2درصد مدارس دخترانه ودر  77 /8درصد مدارس پسرانه و وضعيت ايمني محيط فيز يکي
در 63 /2درصد مدارس دخترانه و 66 /7درصد مدارس پسرانه نا مناسب بوده است.

پيرزاده ،شريفيراد و عروجي (  ) 1389در تحقيق خود تحت عنوان "مقايسه وضعيت بهداشت

محيط مدارس ابتدا يي دولتي نواحي مختلف شهر اصفهان" به اين نتيجه رسيدند که  76 /6درصد از

مدارس ،داراي وضعيت مطابق با استاندارد و  80 /5درصد از کالسهاي مدارس داراي وضعيت

يهاي مدارس در حد مطلوبي بودند79 .
سهاي بهداشتي و آبخور 
مطلوب بودند .وضعيت سروي 

درصد از مدارس از نظر جمعآوري و دفع زباله داراي وضعيت مطلوب و  94درصد از مدارس

داراي بوفههاي بهداشتي و مطابق استاندارد بودند .همچين بر اساس يافتههاي تحقيق ،تفاوتي در
وضعيت بهداشت مدارس ابتدا يي دخترانه و پسرانه وجود نداشت.

نشاط و همکارانش (  ) 1389به بررسي وضعيت بهداشت محيط و ايمني مدارس ابتدا يي و

راهنما يي شهر زابل پرداخته و دريافتند که  94/ 38درصد از مدارس از لحاظ بهداشت محيطي و
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 63 /3درصد مدارس از نظر ايمني از وضعيت مطلوبي برخوردارند ،همچنين در مدارس ابتدا يي و

شآموزان به تعداد دستشو يي  ،ايمني راه
راهنما يي برحسب متغيرهاي ساختمان مدارس ،تعداد دان 
يداري وجود دارد.
پلهها ،اتاق بهداشت و حفاظ پنجرهها اختالف معن 

شآموزان و نياز به امنيت در
فرانسيس )3 99 1( 1در تحقيق خود با عنوان "تعادل بين حقوق دان 

شآموزان مدارس متوسطه
شآموزان مدارس پسرانه و نيز دان 
مدارس دولتي" مشخص نمود که دان 
قشان نسبت به ساير مدارس دارند.
نياز به امنيت بيشتر بدون کاهش آزادي وحقو 

جان ،آگزيلراد و وايتينگ ) 2000 ( 2پژوهشي رابا عنوان "بررسي محيط فيز يکي

مدارس

تها و برنامههاي مدارس سالم در سال  " 2006انجام دادند .يافته نشان
براساس نتايج مطالعه سياس 

داد که 51 /4درصد از مدارس ابتدا يي  45 /1،درصد مدارس راهنما يي

و 34 /7درصد مدارس

متوسطه برنامه مديريتي بهبود کيفيت امنيت بيرون مدرسه را داشتند؛  35 /3درصد از مدارس
ابتدا يي  38 /4،درصد از مدارس راهنما يي و  56 /2درصد از مدارس متوسطه برنامه کاهش معطلل

ماندن براي اتوبوس داشتند؛ بسياري از مدارس طرح يا سياستي براي نحوه استفاده ،ذخيره ،مصرف

و کاهش استفاده از مواد خطرآفرين به کار گرفتند؛  24 /5درصد از ايالتها از مدارس خواستند تا

يک برنامه مديريتي کاملي را اتخاذ کنند؛  31/4درصد از مدارس متوسطه 71/9 ،درصد از مدارس

راهنما يي و  29 /6درصد از مدارس ابتدا يي سياستي را براي گسترش فضاي سبز در ساختمان

مدارس به کار گرفتند .به طور کلي ،محيط فيز يکي
بتر بود.
مطلو 

مدارس ابتدا يي

نسبت به ساير مدارس

همانطور که مشاهده شد در همه مطالعات انجام شده اعم از داخلي و خارجي ،مدارس صرفًاًا بر

چکدام از آنها همه مؤلفهها به طور کي جا
اساس يک يا دو مؤلفه مورد بررسي قرار گرفتهاند و در هي 

بررسي نشدهاند .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسي وضعيت مدارس شهرستان مرند بر اساس

خ داده شده
شهاي زير پاس 
مؤلفههاي هفتگانه مدارس امن انجام شده است و در اين راستا به پرس 
است:

- Rabert Francis
- Jones,Axelrad,Wattigney
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سوالهای پژوهش

 .1وضعيت مدارس شهرستان مرند به تفكيك مؤلفههاي مدارس امن چگونه است؟

 .2وضعيت مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان مرند به تفكيك مؤلفههاي مدارس امن چگونه

است؟

 .3وضعيت مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان مرند به تفكيك مؤلفههاي مدارس امن

چگونه است؟
رو ش

تحقيق حاضر از نظر هدف ،از نوع کاربردي و از نظر روش ،پيمايشي است .جامعه آماري

پژوهش را كليه مديران مدارس ابتدا يي  ،راهنما يي و متوسطه شهرستان مرند تشکيل ميدهند که

تعداد آنها  120نفر بود .بر اساس فرمول تعيين حجم نمونه كوكران  09نفر به روش طبقهاي

تصادفي نسبتي به عنوان نمونه انتخاب شدند .ابزار گردآوري اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته

بود .اين پرسشنامه وضعيت مدارس را بر اساس هفت مؤلفه اصلي مدارس امن (فيز يکي  ،خدمات

سالمت ،آگاهي بخشي و اطالع رساني ،اجتماعي و عاطفي ،پيشگيري ،حمايتي ،نظارتي) مورد

سنجش قرار ميدهد .پرسشنامه در دو بخش طراحي شده است .بخش اول اختصاص به

يهاي جمعيتشناختي دارد كه در آن جنسيت و محل كار پاسخگويان كه نشان دهنده مقطع
ويژگ 

يباشد مورد پرسش قرار گرفته است .بخش دوم كه مربوط به سؤاالت اصلي
مدرسه آنها نيز م 

جگزينهاي خيلي خوب،
يباشد حاوي  59سؤال است كه هر كدام در قالب طيف ليكرت پن 
م 
خوب ،متوسط ،ضعيف ،و خيلي ضعيف طراحي شدهاند .در اين پرسشنامه حداكثر امتياز  295و

يباشد .روا يي پرسشنامه توسط اساتيد و متخصصان حوزه تعليم و تربيت مورد
حداقل آن  59م 
تأييد قرار گرفت .همچنين ،پايا يي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ بررسي و تأييد شد.

ضريب آلفاي کرونباخ براي کل مقياس  0/49و براي خرده مقياسهاي فيز يکي  ،خدمات سالمت،
آگاهي بخشي و اطالع رساني ،اجتماعي و عاطفي ،پيشگيري ،حمايتي ،نظارتي به ترتيب ،0/ 75
 0/ 56 ،0/8 ،0/ 82 ،0/ 86 ،0/ 81 ،0/ 72و  0/49بود.

دادههاي تحقيق در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند .در

سطح آمار توصيفي از جدول توزيع فراواني ،درصد ،ميانگين و انحراف معيار و در سطح آمار
استنباطي از آزمونهاي  tتک نمونهای t ،مستقل و تحليل واريانس ) (ANOVAاستفاده شد.
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یافتهها

 .1وضعيت مدارس شهرستان مرند به تفكيك مؤلفههاي مدارس امن چگونه است؟
جدول .1وضعيت مدارس شهرستان مرند بر اساس ابعاد مدارس امن
مولفهها و ابعاد امنيت
فيز يکي

ميانگين

فمعيار
انحرا 

T

P
0/ 000

3/ 51

0/ 54

9/ 06

خدمات سالمت

3/ 48

0/ 60

7/ 63

0/ 000

يبخشي و اطالعرساني
آگاه 

3/ 52

0/ 59

8/ 39

0/ 000

اجتماعي و عاطفي

4/ 10

0/ 37

28 / 01

پيشگيري و مداخله

3/ 97

0/ 47

19 / 35

0/ 000

حمايتي

3/ 75

0/ 51

31/ 92

0/ 000

3/09

0/ 45

18 / 99

0/ 000

نظارتي

3/57

شاخص کلی (امنیت)

0/ 36

19 / 61

0/ 000

0/000

براي بررسي وضعيت مدارس مرند از نظر مؤلفههاي مدارس امن از آزمون  tتكنمونهاي

يدهد .همانطور كه مشاهده ميشود با
استفاده شد .جدول  1نتيجه حاصل از اين آزمون را نشان م 

توجه به سطح معنيداري به دست آمده ،وضعيت مدارس در تمامي مؤلفهها باالتر از سطح متوسط

نترين و مؤلفه اجتماعي و عاطفي باالترين ميانگين را
يباشد .همچنين مؤلفه خدمات سالمت پايي 
م 
به خود اختصاص دادهاند.

.2وضعيت مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان مرند به تفكيك مؤلفههاي مدارس امن چگونه

است؟

جدول .2خالصه محاسبات آزمون tبرای مقایسه میانگین وضعیت مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان مرند به
تفکیک مولفههای امنیت

جنسيت

مولفه ها

مؤلفههاي مدارس امن
فيز يکي

مدارس پسرانه
ميانگين

انحراف
معيار

مدارس دخترانه
ميانگين

T

P

انحراف
معيار

3/ 36

0/ 58

3/ 67

0/ 45

-2/ 796

0/ 006

خدمات سالمت

3/ 41

0/46

3/ 56

0/ 56

-1/ 215

0/ 228

يبخشي و اطالعرساني
آگاه 

3/ 58

0/ 57

3/64

0/ 61

0/289

0/ 329

اجتماعي و عاطفي

4/ 10

0/ 39

4/90

0/ 35

0/ 129

0/898

پيشگيري و مداخله

3/ 87

0/64

4/ 07

0/ 47

-1/ 975

0/ 05 1

حمايتي

3/ 74

0/ 53

3/ 75

0/94

-0/301

0/ 919

نظارتي

3/ 87

0/ 52

3/49

0/ 35

-0/ 740

0/ 461

جم ع

3/ 69

0/ 52

3/ 81

0/64

-1/ 607

0/ 12 1
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براي مقايسه وضعيت مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان مرند بر حسب مؤلفههاي مدارس امن

از آزمون  tمستقل استفاده شد .نتيجه حاصل از اين آزمون در جدول  2نشان داده شده است.

يداري به دست آمده ،به غير از بعد فيزيكي ،در
همانطور كه مشاهده ميشود با توجه به سطح معن 

يداري بين وضعيت مدارس دخترانه و پسرانه وجود ندارد.
ساير ابعاد تفاوت معن 

.3وضعيت مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان مرند به تفكيك مؤلفههاي مدارس امن

چگونه است؟

کطرفه برای مقایسه ميانگين "مولفه های مدارس امن"
جدول  . 3خالصه محاسبات آزمون تحليل واريانس ي 
بر حسب مقطع تحصيلي

مؤلفه هاي

مقطع

مدارس امن
فيز يکي

مدارس ابتدايي
ميانگين
3/ 51

ف
انحرا 
معيار

مدارس راهنمايي

دبيرستانها

ميانگين

انحراف

ميانگين

ف
انحرا 

3/ 62

0/ 56

3/ 43

0/55

0/ 51

معيار

F

P

0/ 849

0/ 431

0/ 001

معيار

خدمات سالمت

3/ 81

0/ 43

3/ 41

0/ 66

3/ 18

0/ 56

آگاه 
يبخشي و

3/ 66

0/ 52

3/ 72

0/ 45

3/12

0/46

7/4 61

اجتماعي و عاطفي

4/ 26

0/ 33

4/90

0/ 37

3/ 93

0/ 34

7/ 690

0/ 001

اطالعرساني

11 /21

0/ 000

پيشگيري و مداخله

4/ 15

0/ 43

4/71

0/13

3/ 62

0/ 43

71/ 73

0/ 000

حمايتي

3/ 95

0/ 47

3/ 85

0/ 44

3/ 43

0/ 45

11 / 403

0/ 000

نظارتي

4/ 14

0/ 32

3/ 89

0/ 37

3/46

0/94

21/ 23

0/ 000

جمع

3/ 92

0/34

3/28

0/ 45

3/ 49

0/ 49

10 /827

0/000

براي مقايسه وضعيت مدارس مقاطع مختلف تحصيلي شهرستان مرند بر حسب مؤلفههاي

مدارس امن از آزمون  ANOVAاستفاده شد .نتيجه حاصل از اين آزمون در جدول  3نشان داده

ح معنيداري به دست آمده ،در بعد
شده است .همانطور كه مشاهده ميشود با توجه به سط 

فيزيكي تفاوتي بين وضعيت مدارس ابتدا يي  ،راهنمائي و متوسطه وجود ندارد .در حالي كه در

ساير ابعاد ،وضعيت مدارس سهگانه متفاوت ميباشد .همچنين براي تعيين اين كه تفاوت بين كدام

مدارس ميباشد از آزمون توكي استفاده شد .نتيجه اين آزمون نشان داد كه تفاوت بين وضعيت
مدارس ابتدا يي با مدارس متوسطه ميباشد.
بحث و نتيجهگيري

شآموزان آن
بقا و دوام هر کشور تا حدود زيادي به آموزش بهداشت ،امنيت روان و جسم دان 

بستگي دارد .هر چه دانشآموزان در امنيت بيشتري قرار داشته باشند بهتر ميتوانند در کسب
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تهاي فردي و اجتماعي موفق شوند .امروزه با پيشرفت سريع فناوري ،براي دور کردن
مهار 

شآموزان ،الزم است يک برنامهريزي مناسب براي ايمنسازي مدارس
آسيبهاي گوناگون از دان 
شآموزان در محيطي امن و با آرامشي بيشتر به يادگيري بپردازند .تحقيق حاضر با
ارائه شود تا دان 
هدف بررسي وضعيت مدارس شهرستان مرند از نظر مؤلفههاي مدارس امن انجام شد .يافتههاي

پژوهش نشان دادكه وضعيت مدارس شهرستان مرند در تمامي مؤلفهها باالتر از حد متوسط و
تقريبا در سطح مطلوب قرار دارد .اين نتيجه با يافتههاي تحقيقات انجام شده توسط بختيار

حپور دهکردي و همکارانش (  ،) 1388پيرزاده ،شريفيراد و عروجي
نصرآبادي (  ،) 1385صال 

(  ،) 1389نشاط و همکارانش (  ،) 1389همسو ميباشد .همچنين ،بر اساس نتيجه بدست آمده از

آزمون  tمستقل ،وضعيت مدارس دخترانه و پسرانه شهرستان مرند از لحاظ مؤلفههاي مدارس امن

به غیر از مؤلفه فیزیکی ،در ساير مؤلفهها شرايط يكساني دارند .اين نتيجه با نتايج تحقيقات انجام
شده توسط خليلي ،هاشمي و جمالي (  ) 1386و پيرزاده ،شريفيراد و عروجي (  ) 1389همسو

يباشد .همچنين ،بر اساس نتيجه آزمون تحليل واريانس ،مدارس ابتدا يي نسبت به ساير مقاطع
م 

بتري دارند .به عبارت ديگر ،وضعيت مدارس متوسطه از نظر مؤلفههاي مدارس
وضعيت مطلو 

امن ،نسبت به ساير مقاطع نامطلوب ميباشد .اين نتيجه نيز با يافتههاي تحقيقات انجام شده توسط

ماني کاشاني ،صبا و عظيميان (  ،) 1380شريفيراد ،عميدي مظاهري و اکبرزاده ( ،)3 38 1فارسي و

همکارانش (  ،) 1386ملکوتيان و همکارانش ( ،) 387 1نشاط و همکارانش (  ،) 1389فرانسيس

( ،)3 99 1جان ،آگزيلراد و وايتينگ (  ،) 2000همسو ميباشد ،در حالي که با نتيجه تحقيق بختيار
نصرآبادي (  ) 1385همسو نيست .به نظر ميرسد با توجه به امكانات وسيع مدارس شهر اصفهان
يباشد.
نسبت به شهرستان مرند اين عدم همسوئي تا حدودزيادي طبيعي م 

شآموزان سنين
بر اساس يافتههاي تحقيق در مدارس مرند محوطه حياط مدارس براي دان 

شآموزان ابتدا يي
مختلف تفكيك شده نيست .اين مسأله مخصوصا براي دان 
شآموزان اول و پنجم در كي
دان 

(مثال بودن

يشود تا
يتواند مشكل ساز شود .بنابر اين پيشنهاد م 
محوطه) م 

حد ممكن اين تفكيك به صورت فيزيكي صورت گيرد و يا حداقل به صورت غيرفيزيكي و

كنترل شده باشد.

بسياري از مدارس ،فاقد فضاي سبز در محوطه مدرسه و فضاي سرپوشيده براي محافظت

شآموزان
شآموزان از نورآفتاب هستند .اين مسأله در خستگي ،يادگيري و روح و روان دان 
دان 
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شآموز نيم
تاثير منفي بر جاي ميگذارد .پيشنهاد ميشود طبق استانداردهاي جهاني براي هر دان 

متر فضاي سبز ايجاد شود تا آنها درفضاي سبز و با روحي آرام به يادگيري بپردازند.

بسياري از مدارس شهرستان مرند فاقد اتاق بهداشت ،مربي بهداشت ،پرستار و پزشک هستند.

يشود در آييننامه اجرا يي
بنابراين ،پيشنهاد م 

بهداشت مدارس ،وجود اتاق بهداشت ،مربي

بهداشت ،پرستار و پزشک در مدارس مورد تأكيد قرار گيرد.

چکدام از کالسهاي مدارس شهرستان مرند برنامه ايمني نداشتند.
بر اساس يافتههاي تحقيق ،هي 

يگيرد ،بنابراين ،پيشنهاد ميشود که
از آنجائي كه آموزش و يادگيري در کالس صورت م 

مدارس ،هر کالس را به ارائه يک برنامه ايمني ملزم کنند.

شآموزان در تجزيه و تحليل حوادث و همچنين در تدوين و
در مدارس شهرستان مرند دان 

اجراي برنامههاي ايمني مدرسه مشارکت نميکنند .بنابراين ،پيشنهاد ميشود طرح مشارکت

مدرسه محور را در مقاطع سه گانه تحصيلي اجرا کنند.

در اکثر مدارس شهرستان مرند ،تيم بحران متشکل از کارکنان ،والدين و ساير اعضاي ذي

صالح جامعه و نيز برنامهها يي جهت تضمين امنيت بيشتر در مدرسه وجود نداشت .بنابراين،

پيشنهاد ميشود در تمامي مدارس مورد بررسي ،تيم طراحي مديريت بحران تشکيل شود.
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