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 00/0/39تاریخ پذیرش:    03/03/30تاریخ وصول: 
 چکيده

 -توصیفیش با استفاده از رو طراحی الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی است. بنابراین هدف اولیه پژوهش حاضر،

های آن از زوایه مطالعات امنیت پژوهی و تجارب و مؤلفهواکاوی و تبیین مفهوم امنیت آموزشی ، به تحلیلی 

در بررسی ادبیات نظری موضوع، چرایی وضرورت امنیت  پرداخته شده است. نهادهای تربیتی در این زمینه

 قای امنیت آموزشی بررسی شده است.آموزشی، چیستی و واکاوی مفهومی امنیت آموزشی و چگونگی  ارت

ناظر  ها اشاره داشته و از طرف دیگراز آسیب محیط و وسایل آموزشی امنیت آموزشی از یک طرف به مصونیت

موجود در قبال ارزش های بنیادین و خطرات تهدیدات از های مرتبط با محیط آموزشی افراد و گروهبه رهایی 

 باشد.می ه حفظ موجودیت خود در برابر تحوالت عادی و تحرکات عمدیایشان و اطمینان خاطر آنها نسبت ب

های مطالعه موردی این پژوهش، بررسی میزان تحقق امنیت آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی و تعیین اولویت

یشی و تحقق این مهم با استفاده از روش پیما عملی آن با استفاده از الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی بوده است.

اجرای پرسشنامه در دو گروه اساتید و دانشجویان مشغول به تدریس و تحصیل در دانشگاه عالمه طباطبائی در 

ی محقق ساخته اساتید و دانشجویان مبتنی صورت گرفته است. پرسشنامه 39-39و  2931-39های تحصیلی سال

ای از دانشجویان و اساتید که به و در نمونهبازده طراحی -محور در امنیت و با نگاه سرمایهبر رویکرد انسان

ها، برایند امنیت های بدست آمده از دادهمطابق تحلیل ای در دسترس انتخاب شد، اجرا گردید.صورت طبقه

های مربوط ، میانگین داده39/1ها برابر طباطبائی، متوسط بوده است. میانگین کل داده آموزشی در دانشگاه عالمه

ترین سطح پایین-2است. )سؤاالت در بازه  21/1های مربوط به اساتیدو میانگین داده 59/9برابر به دانشجویان 
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اند.( برخی از متغیرهای مربوط به امنیت اقتصادی و آتیه بررسی شده-باالترین سطح– 9تا  -امنیت آموزشی 

برخی متغیرهای مربوط به ترین خطرات خارجی و دانشجویان و امنیت اقتصادی و شغلی اساتید به عنوان مهم

وری یادگیری اساتید و دانشجویان و نیز برخی متغیرهای مربوط به امنیت تخصصی و بهره-امنیت فرایند یاددهی

های فراوانی ها عالوه بر تبیین شاخصشوند. در تحلیل دادهترین خطرات داخلی محسوب میاساتید به عنوان مهم

ای اسپیرمن استفاده شده ای بین طبقات و نیز ضریب همبستگی رتبهههای مقایسو گرایش مرکزی، از تحلیل

 است.
 

امنیت دانشجویان، ،دانشگاه عالمه طباطبائیطراحی الگو،  ،امنیت پژوهی امنیت آموزشی،: واژگان کلیدی

 .امنیت اساتید

 مقدمه

 1نیاز ای که خود برخاسته از یکباشد. مسألههر پژوهشی در پی پاسخگویی به یک مسأله می

 2«امنیت آموزشی»موجود و برآورده نشده است. نیازی که محرک انجام این پژوهش بوده، 

برای تأمین نیازهای زیستی و تداوم حیات، با یک دیگر وارد  ها در همه شرایطانسانباشد. می

های گوناگون شده و تشکیل جامعه می دهند. این در حالی است که همواره خطراتی در فعالیت

ها وجود داشته است. بنابراین انسان همواره به دنبال ر رفع حوایج انسانی و انجام فعالیتمسی

ها و افراد رهایی از خطرات و تهدیدات بالقوه و بالفعل بوده است. لذا تأمین امنیت جامعه، گروه

 )جعفری، باشدترین عناصر زندگی بشر میآن از مهم ترین نیازهای هر جامعه و از کلیدی

1111). 

از طرف دیگر در دوره جنگ سرد، بیشتر تمرکز بر حفظ امنیت ملی بود که به دلیل تنگ 

نظری حاکم بر آن مورد نقد قرار گرفت و اغلب نویسندگان، معتقد به مفهوم گسترش یافته 

                                                 
1. need 

2. Educational Safety 
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معتقد است به « مردم، دولت ها و هراس» امنیت هستند. باری بوزان در مطالعات خود با عنوان

های های نظامی، شامل جنبهه نسبت به مسئله امنیت نیاز داریم که عالوه بر جنبهنوعی دیدگا

المللی تر بیناقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی نیز باشد و با توجه به شرایط گسترده سیاسی،

اعم از -از طرفی، آموزش و پرورش .(1111)باری بوزان به نقل از جعفری، تعریف شود

به رغم ارزش ذاتی و غایی خود، تعیین کننده الگوی کلی  -ه و عالیمتوسط آموزش ابتدایی،

های رسمی جامعه است که به واسطه آن، انتقال میراث فرهنگی، ها، مؤسسات و سازماننهاد

گردد. عالوه بر این، نظام آموزش علوم و فنون، رشد و پرورش فردی و اجتماعی میسر می

گذاری در یع، صنعت فوق العاده عظیمی است. سرمایهآموزش و پرورش در مقایسه با سایر صنا

ها است. گذاری در آنگذاری است. آموزش افراد نوعی سرمایهارزشترین نوع سرمایهها باانسان

ها افزایش های آنهای بیشتر شده و قابلیتها و تواناییچراکه افراد با آموزش، دارای مهارت

 .(1132 )عمادزاده، یابدمی

گذاری در آموزش و پرورش به عنوان زیربنای رشد  حاکی از ررورت سرمایهموارد باال

گذاری است. نکته قابل تأمل در اینجا، و پیشرفت کشور و توجه به امنیت این حوزه از سرمایه

گذاری در این نهاد آن است که تمام افراد درگیر با آموزش و پرورش به نحوی اقدام به سرمایه

گذاران بخش خصوصی و ... ؛ از یک خانواده ها، حاکمیت، سرمایه ،نا کهمعمی نمایند. به این 

 -ز سوی دیگر به دنبال تحقق اهدافرا وارد نظام آموزشی نموده و ا -سرمایه -ها سو داشته

 هستند.  -گذاریهای سرمایهبازده

ی های تربیتی یا خدمات آموزشمحیط آموزشی یا تربیتی، محیطی است که در آن فعالیت

در محیط  باشد.های مختلف افراد در کنار یکدیگر میارائه شده و همین امر عامل اجتماع گروه

 طور مستقیم درگیر بوده و مثلث حاکمیت،اجرایی به -آموزشی، فراگیران و کادر آموزشی

گذار بخش خصوصی نیز مؤثر بر محیط و متأثر از آن هستند. بنابراین ما با پنج خانواده و سرمایه

هایی را به محیط آموزشی سرمایه –ها گروه مواجه هستیم که از یک طرف هرکدام داشته
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در  -گذاریهای سرمایهبازده–یابی به منافع و از طرف دیگر، هریک به دنبال دست آورند؛می

 این محیط هستند.

های با این حال، همواره خطرات و تهدیداتی وجود دارد که از یک سو بقای سرمایه

گذاری را های سرمایهدی را تهدید کرده و از سوی دیگر اطمینان خاطر از تحقق بازدهورو

دهد. بنابراین تحقق امنیت آموزشی در وهله اول باعث کنترل خطرات و تهدیدات کاهش می

 گردد، و در مرحله بعد، امنیت خاطر سرمایه گذاران را به دنبال دارد.می

از  محیط و وسایل آموزشی یک طرف به مصونیتامنیت آموزشی در تعریف نظری، از 

های مرتبط با محیط آموزشی افراد و گروهناظر به رهایی  ها اشاره داشته و از طرف دیگرآسیب

موجود در قبال ارزش های بنیادین ایشان و اطمینان خاطر آنها نسبت به و خطرات تهدیدات از  

 1.است تحرکات عمدی حفظ موجودیت و هویت خود در برابر تحوالت عادی و

 -کادر آموزشی-پژوهش حارر، میزان تحقق امنیت آموزشی در بین دانشجویان و اساتید

های مورد انتظار چه میزان از بازدهرا مطالعه می کند. به عبارت دیگر دانشگاه عالمه طباطبائی 

چه حد نسبت  اساتید و دانشجویان از تدریس و تحصیل در دانشگاه در حال تحقق بوده و آنها تا

 ها آسوده خاطر هستند.به تأمین این بازده

                                                 
تا به حال کسی امنیت آموزشی را به عنوان مفهومی جامع مورد مداقه قرار نداده و برای  آن تعریف دقیقی ارائه نداده  -2

 باشد:ها  میدر سایر حوزهاست. تعریف نظری ارائه شده، برگرفته از تعریف امنیت در معنای عام و یا تعاریف امنیت 

است؛ نوعی اتفاق نظر ( هم برای فرد و هم برای گروه ها) در اینکه امنیت، رهایی از تهدیدات در قبال ارزش های بنیادین -

 ( .2932وجود دارد )جعفری،

یت خود های مختلف اجتماعی نسبت به حفظ موجودیت و هوای( عبارتست از اطمینان خاطر گروهامنیت اجتماعی)جامعه -

 ( .2935در برابر تحوالت عادی و تحرکات عمدی )نصری،

های حیاتی خود نباشد، اگر مایل یک ملت هنگامی از امنیت برخوردار است که در موقع خطر،مجبور به فدا کردن ارزش» -

« برد پاس داردهای حیاتی خود را از طریق پیروزی در نبود بتواند از جنگ اجتناب کند و اگر وارد جنگ شد بتواند ارزش

 (.2932،به نقل از جعفری ؛2399)لیپمن،
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ارتست از مصونیت و اطمینان خاطر از این رو تعریف عملیاتی امنیت آموزشی عب

نسبت به  -های اصلی در فرایند آموزشگروه–دانشجویان و اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی 

و اطمینان خاطر ایشان و خطرات و ریسک های موجود در دانشگاه، تعیین سطح مصونیت 

 های ارتقای آن.راه

های مفهوم امنیت آموزشی و روابط آنها با یکدیگر،در در این مقاله رمن تبیین مؤلفه

ترین قالب الگوی امنیت آموزشی؛ ورعیت امنیت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی و مهم

ت آموزشی دانشگاه روی آن توصیف شده و راهکارهایی جهت ارتقای امنیتهدیدهای پیش

 شود.عالمه طباطبائی مطرح می

 الگوی امنیت آموزشی

الگو در واقع ماهیت و عصاره دانش و اندیشه دیدگاه یک متخصص است که به طور وارح و 

؛به  نقل از دهقانی، 1111( واالس)1111نقل از دهقانی، ؛به 1157مختصر بیان شده است.)بوال، 

 عه و انتزاع واقعیت، یعنی الگو می داند.  ( الگو پردازی را روند توس1111

تحلیلی در مطالعات  -در این بخش سعی شده است تا ازطریق به کارگیری روش توصیفی

ها، الگوی امنیت آموزشی امنیت پژوهی و تجارب جهانی در ارتباط با ایمنی مدارس و دانشگاه

ترین خطرات ی، تعیین مهمارائه شود. بررسی میزان تحقق امنیت آموزشی در هر محیط آموزش

های ارتقای امنیت آموزشی در آن محیط، کارکردهای پیش روی امنیت آموزشی و اولویت

اصلی این الگو هستند. بدیهی است الگوی امنیت آموزشی از طریق تعریف این مفهوم، تبیین 

های ابعاد و سطوح امنیت آموزشی، توصیف فرایند و مراحل ارتقای امنیت آموزشی؛ کارکرد

 بخشد.فوق الذکر را تحقق می

توان از کیفیت فرایند بدون بهره مندی محیط آموزشی از سطح قابل قبولی از امنیت، نمی

یادگیری سخن گفت. بنابراین توجه به امنیت آموزشی، به عنوان یک ررورت، در -یاددهی

 رد.باید مورد توجه قرار گی -از طراحی تا اجرا و ارزشیابی-همه فرایند آموزش
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قربانی در اثر قصور و  1191111سال حدود  13تا  12از بین دانش آموزان  2112در سال 

 511211 قربانی سرقت و 917911 کوتاهی در انجام وظیفه در مارس وجود داشته است. که

 .2(2111، 1)سیمونه رابرز اندقربانی خشونت بوده

های ایمنی و است. همه جنبهای ]در آمریکا[ یک توجه ملی ایمنی برای کودکان مدرسه

های مدرسه برای حفظ ایمنی دانش آموزان و امنیت آموزشی مورد بازبینی است و بخش

ریزی تسهیالت گزارشی از انجمن بین المللی برنامه) پردازنداندیشی میکارکنان به ژرف

(. علت این امر آن است که نظریه پردازان آمریکایی معتقدند، ایمنی برای 2111، 1آموزشی

الم تر حیاتی پروراندن یک محیط که موجب یادگیری و رشد است، و نیز برای ایجاد روابطی س

 (.  2119، 1می باشد )گزارشی از اداره آموزش عمومی نیو مکزیکو

در پاسخ به این سؤال انجام شده است، ایشان  7در پژوهشی که از والدین دانشگاه دِ ال ساله

کنند؛ به برای فرزاندانشان انتخاب می که با توجه به چه معیارهایی، یک محیط آموزشی را

 پاسخ دادند: ترتیب موارد زیر را

 ؛استانداردهای علمی باال -1

 ؛ایمنی و امنیت -2

 ؛به کارگیری دانش آموزان بعد از فراغت از تحصیل -1

 ؛میزان شهریه معقول -1

، 9آنتینگ -اعتبار و نام مدرسه، تصورشان از مدرسه و شهرت آن )کارملین کورتز -7

2111). 

                                                 
1. Simone robbers 

در دپارتمان آموزش   (IES)، مؤسسه علوم آموزش (NCES)گزارشی که مشترکاً توسط مرکز ملی آمار آموزش -1

 .تولید شده است  در دپارتمان قضایی ایالت متحده  (BJS)و اداره آمار قضایی  ایالت متحده

3. Council of Educational Facilities Planners International 

4. New Mexico Public Education Department 

5. De La Salle University-Dasmariñas 

6. Carmelyn Cortez-Antig 
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به طوری که در  ند.کاین امر از اهمیت امنیت در محیط آموزشی برای والدین حکایت می

ها در بالتی مور های دانشگاهسبب شد نشست سران ملی ایمنی عمومی محوطه 2111سال 

آمریکا برگزار شود. سه نکته مهم که از مذاکرات نمایندگان دستگاه های اجرایی آمریکا در 

، 1این نشست بدست آمده شامل موارد زیر است )اداره اجتماعی خدمات انتظامی هدفمند

2117:) 

 منیت محوطه عمومی دانشگاه  محدودلزوم غلبه بر عواملی که نوآوری را در زمینه تأمین ا -1

های عمومی نمایندگی تأمین امنیت محیط ای کهارر هیچ سازمان یا اتحادیهکند. در حال حمی

 را به عهده داشته باشد ، وجود ندارد.

ها برای عمومی دانشگاهایجاد یک برنامه کار ملی در خصوص تأمین امنیت محوطه   -2

ها و صنایع و انتفاعی، شرکتهای غیرنمایندگان دولت، سازمان های آتیهدایت تالش

 .ایهای حرفهانجمن

های دانشگاهی جهت حمایت از به تأسیس یک مرکز ملی تأمین امنیت محوطه -9

 های الگو، عملکردها و تحقیقات.مشارکت گذاشتن اطالعات،ایجاد سیاست ها، رویه

نابراین اهمیت موروع به حدی بوده است که در ایاالت متحده، مرکزی ملی که ب

مؤسسات مأموریت آن، تأمین امنیت محوطه دانشگاهی است؛ تشکیل شده است. هریک از 

 ای با اهداف زیر دارند:کمیته عمومی و خصوصی آموزش عالی

 گاهاطمینان از ایمنی و رفاه عمومی دانشجویان در محوطه های دانش -

 ها و راهبردها برای حفظ یک محیط ایمنها، رویهتدارک دیدن سیاست -

امنیت آموزشی از جنس نیاز است. یعنی حصول یادگیری و تحقق خودشکوفایی نیازمند 

باشد. بنابراین ارتقای امنیت آموزشی عبارتست از حرکت از یک یک محیط آموزشی ایمن می

 نیاز به سوی رفع آن نیاز.

                                                 
1. Office of Community Oriented Policing Service 
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توان سقفی برای آن رخی ویژگی های ذاتی امنیت، از جمله نسبی بودن آن، نمیبه دلیل ب

 توان برای آن ابعاد درتعیین نمود. از سوی دیگر به دلیل ویژگی بسیط بودن مفهوم امنیت؛ می

(. مجموع این عوامل، باعث دشواری تبیین و اندازه گیری این مفهوم 1111)جعفری، گرفت نظر

 گردد. می

 «آموزش»و « امنیت»و، برای مشخص شدن مفهوم امنیت آموزشی ابتدا باید مفاهیم از این ر

هایی است که در زبان فارسی معادلاخذ گردیده safeو  secureتبیین شود. امنیت از واژگان 

شود. در اینکه امنیت، رهایی از تهدیدات چون امن، محفوظ، آسایش و ... برای آن آورده می

( و تأمین 1111هم برای فرد و هم برای گروه( است؛ )جعفری،) بنیادیندر قبال ارزش های 

باشد؛ نوعی اتفاق نظر وجود دارد. اما ترین مسئولیت حاکمیت در قبال مردم میآن،به نوعی مهم

در سه موروع اساسی آن یعنی: امنیت برای چه کسی؟، امنیت در مقابل چه کسی یا چه چیزی؟ 

 .(1111)نصری،ف نظر زیادی وجود دارد منیت اختالو چگونگی تأمین ا

ای که هدف آن آسان کردن یادگیری هرگونه فعالیت و تدبیر از پیش طرح ریزی شده

 .(1111)سیف،شود برای یادگیرندگان است؛ آموزش نامیده می

طراحی و ایجاد هر محیط تربیتی، جهت تحقق اهدافی در فراگیران، از طریق یادگیری 

شود، آموزش نام دارد. به تعبیر دیگر،آموزش، تسهیل یادگیری می باشد. آنچه باعثمی

گیرد و شود یا انجام میمجموعه تصمیمات و اقداماتی است که یکی پس از دیگری اتخاذ می

 .(1111)فردانش،  های آموزشی استیابی هرچه بیشتر فراگیر به هدفهدف از آن دست

طور که همان زشی ارائه می گردد.محیط آموزشی محیطی است که در آن خدمات آمو

توان از یادگیری به عنوان خروجی ، می(1111)سیف، هدف از آموزش تسهیل یادگیری است

از سوی دیگر،  تواند واقعی و مجازی باشد.محیط آموزشی می محیط آموزشی یادکرد.

به  کاملتری بندیو یا در طبقه (1111تواند به رسمی و غیر رسمی تقسیم شده )فریده مشایخ،می

و غیر رسمی  -مهارت آموزی در خارج از مدرسه و دانشگاه -سه نوع رسمی، نیمه رسمی
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(. در پژوهش حارر، تمرکز بیشتر بر محیط آموزش عالی،رسمی 1111)محسن پور، م شودتقسی

 و واقعی است.

ه ی تعاریف گوناگون از امنیت، همواره باید به این سؤاالت پاسخ دهیم کبا وجود ارائه

 «به چه نحوی»و  «چه تهدیداتی»در برابر  «چه کسانی»به دنبال تأمین ایمنی  ،«در کدام محیط»

 ، عبارتند از:های ثابت امنیت؛ بنابراین مؤلفههستیم

 انسان،گروه یا جامعه به عنوان محور امنیت -1

 باشد.محیطی که بستر وقوع امنیت یا ناامنی می -2

شود و یا به ند؛ که به آن تهدید گفته میباشخطراتی که یا به صورت بالفعل می -1

 شود.باشند که از آن به ریسک تعبیر می صورت بالقوه می

گفتمان -تواند به صورت رهایی بخشی از تهدید باشدفرایند برقراری امنیت که می -1

باشد که در این  -خطر -و یا به صورت پیشگیری از وقوع تهدیدات بالقوه -سلبی ابتدایی

و یا اینکه به صورت  -گفتمان سلبی پیشرفته-ایجاد اطمینان خاطر است صورت محصول آن

گفتمان  –مناسب سازی محیط برای رشد و بسط ظرفیت و توانمندی خالق هر انسانی باشد 

 .(1111به نقل از جعفری،1131پیشینیان، )ماه ایجابی

محیط آموزشی یا  با توجه به این مؤلفه ها باید گفت که امنیت آموزشی، در واقع امنیت در

عنصر محیط یا بستر  -تربیتی است؛ چراکه از بین چهار مؤلفه اصلی امنیت، تنها یکی از آنها

آنکه یا آنچه به دنبال تأمین آن یعنی –در امنیت آموزشی ثابت است و سه عنصر دیگر  -وقوع

اگر چه  .توانند صور مختلفی داشته باشندمی -هستیم، خطر یا ریسک و نحوه برقراری تأمین

رسمی؛ ابتدایی، متوسطه و اعم از رسمی، غیر -قسام گوناگونیمحیط تربیتی نیز خود دارای ا

 باشد.می -، کالس محور و ...عالی؛ مجازیآموزش
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 های امنیت آموزشی از منظر مطالعات امنیت پژوهیمؤلفه. 1شکل 
 

آموزشی به عنوان شود، محیط که امنیت آموزشی از چهار مؤلفه تشکیل می 1در شکل 

اشخاص »ی محوری در این الگو بستر ارتقای امنیت آموزشی در نظر گرفته شده، لیکن مؤلفه

 رسد.در محیط آموزشی است که در واقع منافع ارتقای امنیت آموزشی به ایشان می «ذی نفع

علت نظری این امر آن است که امروزه دیگر در مطالعات امنیت پژوهی رویکرد ملی جای 

ود را به رویکرد انسانی داده است. رویکرد انسانی، انسان محور است، در حالی که رویکرد خ

توان در چهار حوزه مرجع، ملی، دولت محور است. تفاوت امنیت ملی را با امنیت انسان می

تر شدن موروع، برای روشن .(1111گستره، بازیگران و ابزارها مورد توجه قرار داد )جعفری، 

 کنیم:یکرد را در باره امنیت آموزشی بررسی میاین دو رو

بود، اگر امنیت آموزشی را با رویکرد ملی بررسی کنیم، دولت، محور امنیت آموزشی می

در آن حال ما باید امنیت نظام آموزشی را به صورت کالن مورد بررسی قرار می دادیم؛ این 

 چکیده -پرورش و موزشآ ملی سند تدوین رحط»منظر از امنیت آموزشی به خوبی در 
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بررسی شده، تهدیدات و « ملی( )سطح پرورش و آموزش بر مؤثر هایمحیط مطالعات

های مقابله با تهدیدات مشخص شده است. های پیش روی نظام آموزشی مطرح و راهفرصت

این درحالی است که در رویکرد انسان محور، ما به دنبال مقابله با تهدیدات پیش روی افراد 

از امنیت فراگیر، کادر آموزشی و اجرایی، والدین، سرمایه  با محیط آموزشی بوده و لذا درگیر

گذاران بخش خصوصی و حاکمیت به عنوان شخص حقوقی سرمایه گذار در محیط آموزشی 

 صحبت می کنیم. 

بنابراین بازیگر اصلی امنیت آموزشی در رویکرد ملی، دولت است؛ در حالی که مجموع 

با محیط آموزشی، بازیگران اصلی امنیت آموزشی انسان محور هستند. به همین اشخاص درگیر 

 خاطر در امنیت انسانی مشارکت وسیع بازیگران مطرح است. 

امنیت آموزشی با محوریت امنیت ملی بر توانمندی امنیتی مدارس برای جلوگیری از 

نسان محور، بر توانمند تهدید داخلی و خارجی متمرکز است؛ در حالی که در امنیت آموزشی ا

 ها، فقر، ازشود. بنابراین آلودگیسازی، محافظت، رفع مخاطره و جبران خسارت تأکید می

 دست دادن شغل، مسائل محیطی و ... همه تهدید محسوب می شوند.

باشد. در افزاری میافزاری و نرمبنابراین امنیت آموزشی در نگاه اول دارای دو بعد سخت

ی که رویکرد امنیت ملی یا محیطی بر آن غلبه دارد، امنیت محیط فیزیکی و نیز افزاربعد سخت

امنیت وسایل و ابزار موجود در محیط آموزشی بیشتر مورد توجه هستند. وقایع تصادفی با منشأ 

ترین طبیعی یا انسانی از یک سو و بروز خشونت و جرم در محیط آموزشی از سوی دیگر؛ مهم

 .(1،2111فننلی و پری) کنداز امنیت آموزشی را درگیر مین بعد تهدیداتی است که ای

افزاری امنیت آموزشی غالب است. یعنی کلیه خطراتی که محور در بعد نرمرویکرد انسان

اشخاص درگیر با محیط آموزشی را تهدید کرده و به طور مستقیم یا غیر مستقیم بر فرایند 

 شود.یگذارد، شامل میادگیری تأثیر می-یاددهی

                                                 
1. Fennelly & Perry 
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بازده حاکم است. یعنی باید دقت  -افزاری امنیت آموزشی، نگاه سرمایهدر ارتقای بعد نرم

اعم از امکانات مالی، امکانات مادی، سالمت  –اییا چه سرمایه شود از یک سو چه داشته

وارد محیط آموزشی شده ؛ و از سوی دیگر ورود سرمایه  -جسمی، سالمت روحی، وقت و ...

های آموزشی به دودسته یابی به چه بازدهی صورت گرفته است. از این رو ریسکجهت دست

سازند و هایی که حفظ سرمایه ورودی را با تهدید مواجه میشوند: اول، ریسکعمده تقسیم می

های ناظر به فرایند یاددهی ریسک -گذاری هستندهایی که مانع تحقق بازده سرمایهدوم ریسک

 .-های آنو یادگیری و خروجی

 

 ابعاد امنیت آموزشی. 2شکل
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 :اگر امنیت را از حیث کیفیت تأمین در سه سطح فرض کنیمحال 

یعنی آسیب و ناامنی در جامعه ایجاد  شود؛یک سطح از امنیت به صورت منفعل تأمین می

 .کنددر جهت رفع و مقابله با آن اقدام می، 1همنفعالنصورت  به شده و نظام اجتماعی و سیاسی

های درگیر در محیط گروهو  دافرا رهایی در این سطح، ارتقای امنیت آموزشی عبارتست از 

. این سطح شامل اقداماتی از قبیل جبران های بنیادیناز تهدیدات در قبال ارزش آموزشی

 گردد.خسارت و بازیابی جمعیت آسیب دیده می

و  وارد عمل شده 2نهعاالف به صورت پیشگیری تأمین می شود؛که سطح دیگری از امنیت 

 اطمیناندر این سطح، ارتقای امنیت آموزشی عبارتست از ایجاد  گردد.مانع از ایجاد ناامنی می

. این سطح شامل خاطر نسبت به حفظ ورع موجود در برابر تحوالت عادی و تحرکات عمدی

مناسب به  گوییسازی جمعیت در معرض خطر برای پاسخاقداماتی از قبیل پیشگیری و آماده

 شود.هنگام بروز آن می

یعنی از  شود؛تأمین می 1سطحی دیگر از امنیت نیز وجود دارد که به صورت فرافعال

(. ارتقای 1111)نصری، شودرویکرد امنیت سلبی خارج و امنیت از نوع ایجابی آن تولید می

ب برای یک محیط مناس تبدیل محیط آموزشی به امنیت آموزشی در این سطح عبارتست از

های . اقداماتی از قبیل اصالح سیاستهای خالق هر انسانیو بسط ظرفیت و توانمندی رشد 

 گنجد.ها در این سطح از ارتقای امنیت آموزشی میو تدوین رویه آموزشی

های آموزشی یا همانطور که امنیت آموزشی در یک تعریف به معنای فقدان ریسک

(؛ آنچه در فرایند ارتقای امنیت آموزشی مطلوب 1،2111بینی یافتن آن است)آونقابلیت پیش

های آموزشی است. به طوری که مجموع افراد درگیر با محیط آموزشی است، مدیریت ریسک

                                                 
1. Passive 

2. Active 

3. Proactive 

4. Aven 
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 نمایند یبتوانند یا از مواجهه با ریسک، اجتناب نموده، یا اثر آن را کاهش داده و یا خنث

 (. 1155)کریمی، 

تعیین روابط علی در خالل »( با عنوان 2111ژوهشی) در پ 1ترکی آل اهلل و همکارانش

به تبیین  «امتیازدهی متوازن در ارتباط با اجرای ایمن مدرسه؛مطالعه موردی عربستان سعودی

  اند.روابط علی موجود بین عوامل مؤثر در ایمن سازی مدارس پرداخته

ایجاد و اجرای یک  دپارتمان آموزش ایمن و عاری از اعتیادِ اداره آموزش آمریکا برای

پریس،  2نماید )اِی دبورا، وی. ام.برنامه ارتقای امنیت آموزشی چهار مرحله زیر را پیشنهاد می

2111 :) 

 ایجاد سازمان -1

 شناسایی پیشامدها، آسیب پذیری ها و تهدیدات به همراه برآورد ریسک -2

 ایجاد یا به روزرسانی برنامه مدیریت ریسک -1

 یت ریسکتصویب و اجرای برنامه مدیر -1

های امنیت با توجه به مباحث باال، الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی که به تبیین مؤلفه

 شود:مشاهده می 1پردازد؛ در شکل آموزشی می

                                                 
1. Turki Alolaha  

2. Deborah & Price 
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 الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی .3شکل 
 

 امنیت آموزشی در دانشگاه عالمه طباطبائی

هم اکنون به عنوان  و سیسأهجری شمسی ت 1191ر سال دانشگاه عالمه طباطبائی د

. مطابق آماری که باشدبزرگترین و مهمترین دانشگاه علوم انسانی و اجتماعی در کشور می

های این دانشگاه گرفت، تعداد دقیق از آموزش دانشکده 1112-11محقق در سال تحصیلی 

نفر بوده است. دانشجویان و  117لمی نفر و تعداد دقیق اعضای هیئت ع 11193دانشجویان برابر 

 .دنباشدانشکده در حال فعالیت می 3اساتید در 
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های لفهؤال اساسی تحقیق حارر آن است که مؤ، سنابراین براساس آنچه که مطرح شدب

ه عالمه طباطبائی تحقق یافته امنیت آموزشی کدامند و امنیت آموزشی تا چه اندازه در دانشگا

 ؟است

 

 روش تحقیق

رسی ورعیت امنیت آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی از مطالعات توصیفی بوده و ذیل بر

استفاده شده است. جامعه  1«پیمایشی»گیرد که در آن از روش های کاربردی قرار میپژوهش

اساتید و دانشجویان مشغول به تدریس و تحصیل در دانشگاه آماری این تحقیق در برگیرنده 

 است. 11-11و  1112-11های تحصیلی العالمه طباطبائی در س

استفاده شده است. در واقع با  2گیری طبقه ای در دسترسدر این پژوهش از روش نمونه

های دانشگاه عالمه طباطبائی، خود یک توجه به آنکه دانشجویان و اساتید هریک از دانشکده

امعه خاص به اندازه جامعه خاص برای این پژوهش هستند؛ حصول اطمینان از اینکه نمونه ج

ای مورد استفاده قرار گرفت. رو نمونه طبقهکافی معرف آن جامعه باشد؛ مورد نظر بود. از این

 ( 1111)بیابان گرد، 

، در دو گروه اساتید و 1حجم نمونه نیز با توجه به جدول مورگان تعیین شده و در جدول 

 شود:ها مشاهده میدانشجویان، به تفکیک دانشکده

                                                 
1. Survey  

2. Convenience stratified sampling 
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 هاحجم جامعه و نمونه دانشجویان و اساتید به تفکیک دانشکده. 1ل جدو

 اساتید حجم نمونه تعداد استاد دانشجو حجم نمونه تعداد دانشجو دانشکده ردیف

 29 91 73 2311 روانشناسی و علوم تربیتی 1

 13 121 32 1111 های خارجهادبیات و زبان 2

 29 91 11 2111 حقوق و علوم سیاسی 1

 23 93 93 1111 دیریت و حسابداریم 1

 29 91 71 2711 علوم اجتماعی 7

 29 91 21 1121 اقتصاد 9

 2 7 7 215 بیمه اکو 5

اساتید  91 2111 پردیس خودگردان 3

 مدعو

1 

 131 117 112 11193 مجموع )دانشگاه( 

 

ه است. با به عنوان ابزار پژوهش استفاده شد «محقق ساخته»نامه در این تحقیق، از پرسش

توجه به آنکه جامعه آماری و به تبع آن نمونه پژوهش حارر، شامل دو گروه است؛ لذا برای 

 انجام پژوهش، دو پرسشنامه طراحی شد. 

نامه ، عالوه بر مشاوره گرفتن از برخی اساتید رای بدست آوردن روایی هر دو پرسشب

موزشی جهت تأیید وروح، قابلیت دانشگاه و تعدادی از دانشجویان؛ از اساتید تکنولوژی آ

نامه ها توسط پرسشهای پژوهش و سنجش این پرسشنامه با پرسشفهم، تناسب پرسش

نامه آمده برای پرسش دسته ، رریب پایاییِ ب1استفاده شد. مطابق روش آلفای کرانباخ

 است. بوده  32/1آمده برای اساتید، برابر و رریب پایاییِ بدست 31/1دانشجویان، برابر 

فیزیکی  -فرض بر این بوده است که دانشجو با قوای جسمانینامه پیشدر طراحی پرسش

های اجتماعی ای از سالمت روان و عواطف، با سبک زندگی و ارزشخاص خود، با درجه

وارد  -های قبلیمهارت -و توانایی -های قبلیآموخته-خاص خود و نیز با میزانی از دانایی

                                                 
1. Cronbach`s alpha 



 
 

999     
 39 زمستان، 2سال اول، شماره  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

 
شود. هریک از دانشجویان سطحی از قوای نفسانی فوق را دارند. سنجش یزندگی دانشجویی م

در دانشگاه  «امنیت آموزشی»این قوا و ثبت آن در ابتدای دوره، کمک بزرگی به سنجش 

های امنیت آموزشی دانشجویان و متغیرهای ذیل هریک، با استفاده از نماید. بنابراین مؤلفهمی

افزاری امنیت آموزشی، ناظر به موارد زیر بازده در بعد نرم -رویکرد انسانی و نگاه سرمایه 

 هستند:

 امنیت جسمانی دانشجویان -الف

 مصونیت دانشجویان از وقوع حوادث در محیط دانشگاه .1

 صونیت دانشجویان از بحث و مشاجره با کارکنان دانشگاه .2

 مصونیت دانشجویان از درگیری فیزیکی با سایر دانشجویان .1

 یان از درگیری لفظی با سایر دانشجویانمصونیت دانشجو .1

 فقدان تهدیدات علیه سالمت جسمانی در محیط دانشگاه  .7
 

 عاطفی دانشجویان-امنیت روانی -ب

 فقدان مشکل در تعامل با کارکنان دانشگاه -1

 فقدان مشکل در تعامل با اساتید دانشگاه -2

 حفظ تمرکز در یادگیری به علت ارتباط درست با جنس مخالف  -1

 ب عاطفی در روابط با جنس مخالفعدم آسی -1

 حفظ تمرکز در یادگیری با وجود مشکالت خانوادگی -7

حفظ انگیزه در اثر فقدان فاصله بین تصورات قبلی دانشجویان از دانشگاه و ورع  -9

 موجود آن

 در دانشگاه ارتقای انگیزه در اثر حصول یادگیری -5
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 امنیت اجتماعی دانشجویان -ج

 -ثبات سبک زندگی-های حاکم بر زندگی دانشجویانشاطمینان خاطر از ثبات ارز -1

 های ناهنجاراطمینان خاطر از عدم گرفتاری در دام گروه -2

 اطمینان خاطر از عدم گرفتاری در دام اعتیاد -1

 سازگاری با سبک زندگی دانشجویی -1

 سازگاری با سبک زندگی خوابگاهی  -7
 

 امنیت اقتصادی دانشجویان -د

 های زندگی در زمان دانشجوییهزینهاطمینان خاطر نسبت به تأمین  -1
 

 یادگیری دانشجویان-امنیت فرایند یاددهی -و

های گذشته در محیط دست آمده در ساله های بها و مهارتتقویت و کاربرد دانسته -1

 دانشگاه

 پیوستگی مباحث تئوری و عملی دانشگاه با یک دیگر -2

 نشجویانهای حاصل شده در مقطع برای داها و مهارتشفافیت خروجی  -1

 به روز بودن مطالب آموزشی در دانشگاه، با توجه به فضای جهانی رشته -1

 کیفیت باالی خدمات آموزشی و تناسب خدمات با محتوا -7

 بینی شده برای مقطع با ترکیب ارائه دروس در مقطعتناسب خروجی پیش  -9
 

 امنیت آتیه دانشجویان  -ه

 اطمینان خاطر نسبت به آینده -1

 ی در اثر تحصیل در دانشگاهایجاد توان کارآفرین -2

 ایجاد توان پژوهش در زمینه تخصصی رشته در اثر تحصیل در دانشگاه -1

 ایجاد توان تدریس دروس تخصصی در اثر تحصیل در دانشگاه -1
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 های موجودتسهیل مسیر ادامه تحصیل در مقاطع باالتر در اثر آموزش -7

 از فراغت از تحصیل اطمینان خاطر نسبت به اعتبار مدرک دانشجویان در جامعه بعد -9

پرسشنامه امنیت آموزشی اساتید همانند پرسشنامه دانشجویان، با استفاده از رویکرد انسانی 

های امنیت افزاری امنیت آموزشی طراحی شد. بنابراین مؤلفهبازده ذیل بعد نرم -و نگاه سرمایه 

 آموزشی اساتید و متغیرهای آن شامل موارد زیر هستند:
 

 مانی اساتیدامنیت جس -الف

 فقدان تهدیدات علیه سالمت جسمانی در محیط دانشگاه -1

عدم حوادث غیر مترقبه )تصادف، صدمه، برق گرفتگی، سقوط و ...( در محیط  -2

 دانشگاه

 استاندارد بودن محیط دانشگاه  -1

 بینی بودن حوادث در دانشگاهغیر قابل پیش -1
 

 اجتماعی اساتید-امنیت روانی -ب

 ای های حرفهاستانداردهای محیطبرخورداری دانشگاه از  -1

 حاکم بودن روابط حسنه بین اساتید و دیگر همکاران  -2

 القای آرامش روانی به اساتید در اثر حضور در محیط دانشگاهی -1

 وجود روابط حسنه بین اساتید و دانشجویان  -1
 

 وری اساتیدامنیت بهره -ج

 احساس مفید بودن به هنگام کار در دانشگاه -1

 ارهای آموزشی وری در کبهره  -2

 وری در کارهای پژوهشیبهره  -1
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 امنیت تخصصی اساتید -د

 تناسب وظایف سازمانی در دانشگاه با تخصص -1

 استفاده حداکثری از ظرفیت و توان اساتید -2

 امکان ارتقای تخصص اساتید در دانشگاه  -1

 نزدیکی فضای کار علمی در دانشگاه با  تجربه و میدان عمل -1
 

 امنیت شغلی اساتید -و

 ی کار دانشگاهی اطمینان اساتید از آتیه -1

 ی کاری پویایی اساتید با وجود اطمینان خاطر ایشان نسبت به آینده -2

 ررایت شغلی اساتید -1

 ررایت از پایگاه اجتماعی شغل و نفوذ آن در جامعه -1
 

 امنیت اقتصادی اساتید -ه

 اساتید  کفایت درآمد حاصل از کار در دانشگاه برای تأمین نیارهای عرفی زندگی -1

 هاررایت از میزان درآمد در مقایسه با درآمد سایر اساتید سایر رشته -2

 رشته ررایت از میزان درآمد در مقایسه با درآمد  جهانی اساتید هم -1

 ررایت از میزان درآمد اساتید در مقایسه با درآمد سایر مشاغل تخصصی جامعه -1
 

 یادگیری اساتید-امنیت فرایند یاددهی -ی

 طر از فرایند یاددهی یادگیریاطمینان خا -2

 شفافیت کار اساتید در امر آموزش، به دلیل شفافیت غایات آموزشی مقطع و دروس  -1

 تحقق غایات تعیین شده برای مقطع در اثر طراحی درست دروس آن مقطع -9

ۀ های آموزشی در حوزه محتوای تدریس و نحوگیریاختیار عمل اساتید در تصمیم -9

 ی آنارائه
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 ی آموزش به روش صحیح و متناسب با محتوای درسم برای ارائهامکانات الز -9 

 توانایی نظام ارزشیابی در اندازه گیری غایات تعیین شده برای دروس -6

 توجه توأمان به مباحث نظری و عملی در تدریس -7

های ی توصیفی دارد، برای تجزیه و تحلیل دادهبا توجه به آنکه پژوهش حارر جنبه

مه، بیشتر از آمار توصیفی استفاده گردید. مراحل تجزیه و تحلیل نابدست آمده از پرسش

 های پژوهش صورت زیر است:داده

های ها با استفاده از جدول توزیع فراوانی و به کارگیری شاخصطبقه بندی داده -1

 ها گرایش مرکزی؛ به ویژه میانگین برای تجزیه و تحلیل داده

 ها مبتنی بر میانگین پاسخ شکده ،ها، به تفکیک دانای دادهتحلیل مقایسه -2

ها، متغیرها و ای اسپیرمن برای فهم روابط بین مؤلفهاستفاده از رریب همبستگی رتبه   -1

 بینیطبقات جهت ایجاد امکان پیش

 های این پژوهش موارد زیر در نظر گرفته شده است:تجزیه و تحلیل دادهدر 

خیلی  -: کامالً مخالف«1») «7»تا  «1» نامه در طیفی ازپاسخ اغلب سؤاالت هردو پرسش -

خیلی  –: کامالً موافق «7»زیاد؛  -: موافق«1»متوسط؛ -بدون نظر: «1»اندکی؛ -: مخالف«2»کم؛ 

 گیرد. زیاد( قرار می

به  «1» پیش فرض بر این بوده که جهت سؤاالت باید مثبت باشد؛ لذا هر چه از پاسخ -

شود. بنابراین با حقق امنیت آموزشی افزوده میکنیم، بر میزان تحرکت می «7»سمت پاسخ 

برای امنیت  -بسیار خوب،خوب،متوسط،رعیف و بسیار رعیف–ها پنج ورعیت توجه به پاسخ

 آموزشی قابل تصور است.

ها، سؤاالتی را که جهت منفی داشتند؛ به با توجه به پیش فرض باال؛ هنگام ورود داده -

 ها، برگردان کردیم.پاسخ 7تا  1طیف  ها را درمثبت تبدیل کرده و پاسخ آن

بدون -متوسطبه منزله پاسخ  ها، عدم پاسخ به سؤال پرسشنامهدر تجزیه و تحلیل داده -

 جایگزین شد.  1در نظرگرفته شد و از این رو عدد  نظر
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سؤاالت انتهایی پرسش نامه اساتید که از مهم ترین مانع موجود در مسیر ارتقای هریک  -

امنیت آموزشی ایشان سؤال می کرد؛ بر مبنای محور فرایند ارتقای امنیت از مؤلفه های 

 1آموزشی در الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی طراحی شده است. بنابراین هرچه پاسخ به 

تر باشد؛ بر میزان نزدیک 7تر بوده و هرچه به تر باشد، میزان تحقق امنیت آموزشی پاییننزدیک

 ود.شامنیت آموزشی افزوده می

 ها ذکر شده است.داده در تحلیل 7/1همبستگی معنادار باالتر از  ررایب -

 

 نتایج 

 سؤال تحقیق: امنیت آموزشی تا چه اندازه در دانشگاه عالمه طباطبائی تحقق یافته است؟

امنیت آموزشی اساتید و دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی؛ در سطحی نزدیک به متوسط قرار 

 .است 17/2آمده از ایشان، برابر با  های بدستمیانگین کلیه دادهدارد. چراکه 

امنیت آموزشی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی؛ در سطح متوسط قرار دارد. چراکه  

باشد. می 17/1های داده شده توسط دانشجویان برابر با میانگین به دست آمده از کلیه پاسخ

موزشی دانشجویان در ورعیت متوسط رو به خوب هستند. گانه امنیت آهای ششنیمی از مؤلفه

در حالی که سه مؤلفه دیگر امنیت آموزشی دانشجویان، در ورعیت متوسط رو به رعیف 

، نمایی از ورعیت امنیت آموزشی دانشجویان دانشگاه عالمه طباطبائی را با 1هستند نمودار 

 دهد.ها نشان میتوجه به میانگین مؤلفه
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 های امنیت آموزشی دانشجویانوضعیت مؤلفه. 1نمودار

 

دانشجویان، متغیرهایی هستند که کمترین مهم ترین خطرات پیش روی امنیت آموزشی 

، فهرستی از متغیرهایی که سؤاالت مربوط به 2های مرکزی را داشته باشند. در جدول شاخص

 شود.می ترین میانگین، میانه و نما را دارد، دیدهآنها  کم

74/3  

85/2  

85/3  78/3  

74/2  77/2  
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 روی امنیت آموزش دانشجویانپیش متغیرهای در معرض خطرترین مهم. 2جدول 

 ردیف
مؤلفه امنیت 

 آموزشی دانشجویان
 متغیر در معرض خطر

 های مرکزیشاخص

 نما میانه میانگین

 1 2 11/2 اطمینان خاطر نسبت به آینده امنیت آتیه 1

 امنیت آتیه 2
ار مدرک دانشجویان در جامعه بعد اطمینان خاطر نسبت به اعتب

 از فراغت از تحصیل
11/2 2 1 

1 
امنیت فرایند 

 یادگیری-یاددهی
 1 2 11/2 کیفیت باالی خدمات آموزشی و تناسب خدمات با محتوا

1 
امنیت فرایند 

 یادگیری-یاددهی

به روز بودن مطالب آموزشی در دانشگاه، با توجه به فضای 

 جهانی رشته
75/2 2 1 

 یت اقتصادیامن 7
های زندگی در زمان اطمینان خاطر نسبت به تأمین هزینه

 دانشجویی با توجه به خدمات صندوق رفاه دانشجویی
27/2 2 2 

9 
امنیت فرایند 

 یادگیری-یاددهی

-های بدست آمده در سالها و مهارتتقویت و کاربرد دانسته

 های گذشته در محیط دانشگاه
15/2 2 2 

 امنیت آتیه 5
در اثر تحصیل در  -بازده اقتصادی-توان کارآفرینی ایجاد

 دانشگاه
11/2 2 2 

3 
امنیت فرایند 

 یادگیری-یاددهی

های حاصل شده در مقطع برای ها و مهارتشفافیت خروجی

 دانشجویان
52/2 2 2 

1 
امنیت فرایند 

 یادگیری-یاددهی

بینی شده برای مقطع با ترکیب ارائه تناسب خروجی پیش

 عدروس در مقط
1/2 2 1 
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، امکان مقایسه میزان تحقق 1ها در جدول ها به تفکیک دانشکدهتحلیل میانگین داده

سازد. در این بین های مختلف ممکن میهای امنیت آموزشی دانشجویان را در دانشکدهمؤلفه

تری برای ها ورعیت ایمندانشکده مدیریت و پردیس خودگردان، نسبت به سایر دانشکده

 ن دارند.دانشجویا
 

 هاهای امنیت آموزشی دانشجویان به تفکیک دانشکدهمیانگین مؤلفه. 3جدول 
 مجموع

 )دانشکده(

امنیت آتیه 

 دانشجویان

امنیت 

-یاددهی

 یادگیری

امنیت 

 اقتصادی

امنیت 

 اجتماعی

امنیت 

 روانی

امنیت 

 جسمانی

 هامؤلفه                    

 

 دانشکده

روانشناسی و علوم  11/1 11/1 11/1 12/2 93/2 31/2 11/1

 تربیتی

های ادبیات و زبان 77/1 51/1 97/1 13/2 12/2 31/2 21/1

 خارجه

 حقوق و علوم سیاسی 11/1 19/1 13/1 73/2 91/2 19/2 15/2

 مدیریت و حسابداری 27/1 72/1 72/1 59/2 59/2 97/2 13/1

 علوم اجتماعی 11/1 71/1 71/1 11/2 79/2 19/2 11/1

 اقتصاد 11/2 91/2 51/2 93/2 15/2 19/2 51/2

 بیمه اکو 21/1 12/1 21/1 51/2 92/2 15/2 37/2

 پردیس خودگردان 11/1 91/1 39/1 57/2 27/2 51/2 11/1

 مجموع )دانشگاه( 17/1 15/1 71/1 73/2 95/2 99/2 17/1

 

مبستگی های امنیت روانی و امنیت اجتماعی هامنیت آموزشی دانشجویان، بین مؤلفه در

اعم از  -وجود دارد. این درحالی است که بین طبقات مختلف  72/1معناداری با رریب 

های امنیت دانشجویان همبستگی معناداری یافت با میانگین مؤلفه -سن،تأهل، جنسیت و مقطع

 نمایید:، مشاهده می1نشد. همبستگی بین سؤاالت پرسشنامه دانشجویان در جدول 
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 ین سؤاالت پرسشنامه امنیت آموزشی دانشجویانهمبستگی ب .4جدول 
رریب  سؤال دوم سؤال اول مؤلفه ردیف

 همبستگی

های اداری به عنوان عامل وقوع رویه دیدن بحث و مشاجره سایرین با کارکنان جسمانی 1

 مشاجرات دانشجویان با کارکنان

77/1 

اطمینان خاطر از عدم گرفتاری در دام  اجتماعی 2

 هنجارهای نا گروه

اطمینان خاطر از عدم گرفتاری در دام 

 اعتیاد

79/1 

های حاکم نگرانی خانواده از تغییر ارزش اجتماعی 1

 بر زندگی دانشجو

ها توسط دنبال کردن تغییر ارزش

 دانشجو

72/1 

 71/1 سازگاری با سبک زندگی خوابگاه سازگاری با سبک زندگی دانشجویی اجتماعی 1

کار دانشجویی برای رفع  دنبال کردن اقتصادی 7

 نیازهای اقتصادی

دنبال کردن کار دانشجویی از جهت 

های خالی و کسب پرکردن وقت

 تجربه

73/1- 

-یاددهی 9

 یادگیری

به روز بودن مطالب آموزشی در دانشگاه، 

 با توجه به فضای جهانی رشته

کیفیت باالی خدمات آموزشی و 

 تناسب خدمات با محتوا

72/1 

 آتیه 5

 ویاندانشج

های مرتبط نگرانی کننده بودن اندیشه زیاد اندیشیدن به ورعیت آینده خود

 با آینده

71/1 

 آتیه 3

 دانشجویان

ایجاد توان پژوهش در زمینه تخصصی 

 رشته در اثر تحصیل در دانشگاه

ایجاد توان تدریس دروس تخصصی 

 در اثر تحصیل در دانشگاه

99/1 

 آتیه 1

 دانشجویان

یس دروس تخصصی در اثر ایجاد توان تدر

 تحصیل در دانشگاه

تسهیل مسیر ادامه تحصیل در مقاطع 

 های موجودباالتر در اثر آموزش

7/1 

 

باشد، در توصیف کلی می 32/2های مربوط به اساتید که برابر با با توجه به میانگین داده

وزشی ایشان، سطح امنیت آموزشی اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی باید گفت که امنیت آم

تر از سطح متوسط می باشد. البته باید توجه داشت که بخشی از پایین بودن این اندکی پایین

ای و ی مقایسهرقم، ناشی از آن است که برخی از سؤاالت به ویژه در امنیت اقتصادی، جنبه

 هنجاری داشته و صرف دغدغه و تهدید را درنظر ندارد. 
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یت آموزشی اساتید دانشگاه عالمه طباطبائی را با توجه به ، نمایی از ورعیت امن2نمودار

 دهد.ها نشان میمیانگین مؤلفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 های امنیت آموزشی اساتیدوضعیت مؤلفه .2 نمودار
 

روی امنیت آموزشی اساتید، متغیرهایی هستند که کمترین ترین خطرات پیشمهم

، فهرستی از متغیرهایی که سؤاالت مربوط به 7های مرکزی را داشته باشند. در جدولشاخص

 شود.ترین میانگین، میانه و نما را دارد، دیده میآنها کم

74/3  

45/2  
55/2  42/2  

33/2  

76/2  

53/3  
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 روی امنیت آموزش اساتیدپیش متغیرهای در معرض خطرترین مهم .5جدول 

ف
ردی

 

 متغیر در معرض خطر مؤلفه امنیت
 های مرکزیشاخص

 نما میانه میانگین

 1 2 11/1 هات از میزان درآمد در مقایسه با درآمد سایر اساتید سایر رشتهررای امنیت اقتصادی 1

 1 2 17/2 رشتهررایت از میزان درآمد در مقایسه با درآمد  جهانی اساتید هم امنیت اقتصادی 2

1 
امنیت فرایند 

 یادگیری-یاددهی
 1 2 15/2 توجه توأمان به مباحث نظری و عملی در تدریس

 امنیت اقتصادی 1
ررایت از میزان درآمد اساتید در مقایسه با درآمد سایر مشاغل 

 تخصصی جامعه
12/2 2 1 

 1 2 11/2 ررایت از پایگاه اجتماعی شغل و نفوذ آن در جامعه امنیت شغلی 7

 2 2 9/2 احساس مفید بودن به هنگام کار در دانشگاه وریامنیت بهره 9

 2 2 9/2 هشیوری در کارهای پژوبهره وریامنیت بهره 5

 2 2 91/2 ررایت شغلی امنیت شغلی 3

 2 2 51/2 نزدیکی فضای کار علمی در دانشگاه با  تجربه و میدان عمل امنیت تخصصی 1

 

ها آمده است. همانطور های امنیت آموزشی اساتید به تفکیک دانشکده، مؤلفه9در جدول 

تری را ها ورع ایمنسایر دانشکده های بیمه و مدیریت نسبت بهشود، دانشکدهکه مشاهده می

 اند.برای اساتید تدارک دیده
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 هاهای امنیت آموزشی اساتید به تفکیک دانشکدهمؤلفه .6جدول 
 مجموع

 )دانشکده(

امنیت 

یاددهی 

 یادگیری

امنیت 

 اقتصادی

امنیت 

 شغلی

امنیت 

 تخصصی

امنیت 

-بهره

 وری

امنیت 

 روانی

امنیت 

 جسمانی

 مؤلفه         

 

 دانشکده

روانشناسی و علوم  11/1 31/2 51/2 31/2 99/2 15/2 92/2 53/2

 تربیتی

های ادبیات و زبان 79/1 13/2 51/2 51/2 73/2 11/2 91/2 51/2

 خارجه

حقوق و علوم  11/1 11/1 51/2 31/2 93/2 17/2 71/2 31/2

 سیاسی

مدیریت و  11/1 11/1 97/2 17/2 23/1 17/2 17/1 11/1

 حسابداری

 علوم اجتماعی 13/1 12/1 55/2 51/2 51/2 21/2 71/2 51/2

 اقتصاد 77/1 51/2 97/2 51/2 77/2 11/2 99/2 55/2

 بیمه اکو 35/1 27/1 11/2 27/1 57/2 35/2 11/2 11/1

 مجموع )دانشگاه( 15/1 11/1 51/2 31/2 52/2 11/2 91/2 37/2

 

های امنیت اقتصادی و امنیت در امنیت آموزشی اساتید رریب همبستگی موجود بین مؤلفه

 5باشد. همبستگی موجود بین سؤاالت بخش اول پرسشنامه اساتید در جدول می 7/1تخصصی، 

  مشاهده می شود.
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 . همبستگی بین سؤاالت پرسشنامه امنیت آموزشی دانشجویان7جدول 

رریب  متغیر دوم متغیر اول مؤلفه ردیف

 همبستگی

 72/1 بینی حوادث در دانشگاهغیر قابل پیش انشگاهاستاندارد بودن محیط د جسمانی 1

احساس مفید بودن به هنگام کار در  وریبهره 2

 دانشگاه

 91/1 وری  در کارهای پژوهشیبهره

احساس مفید بودن به هنگام کار در  وریبهره 1

 دانشگاه

 75/1 وری  در کارهای آموزشیبهره

امکان ارتقای تخصص اساتید در  تخصصی 1

 گاهدانش

نزدیکی فضای کار علمی در دانشگاه با  

 تجربه و میدان عمل

77/1 

پویایی اساتید با وجود اطمینان خاطر  ی کار دانشگاهیاطمینان اساتید از آتیه شغلی 7

 ی کاریایشان نسبت به آینده

91/1 

-یاددهی 9

 یادگیری

تحقق غایات تعیین شده برای مقطع در 

 اثر طراحی درست دروس آن مقطع

ی آموزش به امکانات الزم برای ارائه

 روش صحیح و متناسب با محتوای درس

73/1 

  

های امنیت آموزشی فوق نامه سؤال مشترکی را راجع به هریک از مؤلفهبخش دوم پرسش

ترین مانع تحقق و ارتقای امنیت های مشابه مهمالذکر از اساتید پرسیده، و ایشان از بین گزینه

ها بر مبنای محور فرایند اند. در واقع این گزینهدر هرحوزه، انتخاب کرده آموزشی اساتید را

 ارتقای امنیت آموزشی، در الگوی جامع امنیت آموزشی طراحی شده و عبارتند از:

 مدیریت و رهبری ایمن  -1

 ها و فرایندهای ایمن ها، رویهسیاست -2

 های یادگیری و کارآموزیفعالیت -1

 ایمنی فرهنگ نیروی کار -1

 ت اجرایی امنی -7

دهد. همانطور های مرکزی موانع امنیت آموزشی اساتید را نمایش می، شاخص3جدول

قوانین و  ها،های امنیت آموزشی اساتید، رعف سیاستشود، در بیشتر مؤلفهکه مالحظه می
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رعف مدیریت به عنوان مانع  ها، به عنوان مانع اصلی امنیت آموزشی تلقی شده است.رویه

یادگیری، قابل توجه است. رعف فرهنگ  -ه در امنیت شغلی و امنیت یاددهیاصلی، به ویژ

 ترین مانع شناخته شده است.حاکم بر نیروی کار در امنیت جسمانی اساتید، به عنوان مهم
 

 روی امنیت آموزش اساتیدهای مرکزی موانع پیششاخص .8 جدول

 شاخص             

 مؤلفه  

 نما میانه میانگین

 1 1 1/1 سمانیامنیت ج

 2 2 1/2 اجتماعی-امنیت روانی

 2 2 1/2 امنیت بهره وری

 2 2 1/2 امنیت تخصصی

 1 2 1/2 امنیت شغلی

 2 2 3/1 امنیت اقتصادی

 1 2 9/2 یادگیری-امنیت فرایند یاددهی

ها، قوانین و )رعف سیاست2 7/2 مجموع

 ها(رویه

ها، قوانین و )رعف سیاست  2

 ها(رویه

 

 نتیجه گیری وبحث 

های داخلی، عینی، قابل در مراحل اولیه ارتقای امنیت آموزشی اولویت با مدیریت ریسک

بینی، عام و عملیاتی است و در مراحل بعدی ارتقای امنیت آموزشی به مدیریت سایر پیش

-های امنیت فرایند یاددهیشود. بنابراین متغیرهای مربوط به مؤلفهها پرداخته میریسک

ترین خطرات عنوان مهم وری و تخصصی اساتید بهری دانشجویان و اساتید، امنیت بهرهیادگی

گیرند. از سوی دیگر متغیرهای مربوط به مؤلفه امنیت اقتصادی داخلی، در اولویت قرار می

های ترین ریسکدانشجویان و اساتید، امنیت آتیه دانشجویان و امنیت شغلی اساتید که مهم

گیرند. با توجه به الگوی پیشنهادی امنیت آموزشی و ر اولویت بعدی قرار میخارجی هستند، د

ها، برنامه ارتقای امنیت آموزشی دانشگاه با رویکرد نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل داده
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ها، ارتقای مدیریت ایمنی، و  ها، قوانین، رویهفرافعال و فعال و با تأکید بر اصالح سیاست

 گ سازمانی تنظیم شود.ارتقای فرهن

 گیرند:بنابراین محورهای زیر در اولویت کاری برنامه ارتقای امنیت آموزشی قرار می

 ارتقای کیفیت خدمات آموزشی -

 های موجود در دانشگاه به فضای جهانی رشتهنزدیک نمودن محتوای رشته -

 های آنبازنگری در تناسب ترکیب دروس ارائه شده در هر رشته با خروجی -

 وری اساتید در دانشگاهتقای بهرهار -

 تسهیل مسیر ارتقای تخصص اساتید  -

 مرتبط نمودن کار اساتید در دانشگاه با فضای واقعی جامعه -

های کارآفرینی و ارتقای بازده اقتصادی در دانشگاه برای دانشجویان برگزاری کارگاه  -

 های تحصیلی ایشانمتناسب با رشته

ی با توجه به ورعیت نسبتاً رعیف امنیت اقتصادی ارتقای خدمات دانشجویی و رفاه -

 دانشجویان

نزدیک کردن درآمد اساتید به درآمد سایر مشاغل تخصصی در کشور و سطح جهانی  -

 درآمد اساتید 

 های علوم انسانی در جامعهتالش در جهت ارتقای پایگاه اجتماعی و نفوذ اساتید رشته -

 باشد:های زیر میند انجام پژوهشاجرای برنامه ارتقای امنیت آموزشی نیارم  -

هایی در جهت تضمین کیفیت خدمات آموزشی دانشگاه عالمه طباطبائی، انجام پژوهش -

هایی مبتنی بر تحلیل اهمیت/عملکرد، جهت مشخص شدن نقاط قوت و رعف از جمله پژوهش

 بازده-خدمات آموزشی به صورت دقیق و مبتنی بر نگاه سرمایه

های رایج در دانشگاه عالمه ها، قوانین و رویهتحلیل سیاست هایی جهتانجام پژوهش -

طباطبائی از زاویه امنیت آموزشی؛ جهت تبیین مواردی که در راستای ارتقای امنیت آموزشی 

 باید ارافه، بازنگری و یا اصالح شوند.
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 فارسی منابع

 .. تهران: سمنگانآمار کاربردی(. 1111ایرجی راد، ارسالن )

 .. تهران: دورانهای تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتیروش(. 1111) سماعیلبیابان گرد، ا

، ()مالحظاتی بر امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران ابعاد امنیت ملی. ا(1111جعفری، انوش )

 .تهران: کتاب آوا

 .17-11(،2)1ماهنامه تعالی حقوق،  .از امنیت ملی تا امنیت انسانی .(1111) .جعفری، عباس

 . تهران: نشر ویرایشروش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی(. 1131) علی ور،دال

 .دخت بهمنی، محسنوغانینو  جعفری ثانی، حسین دهقانی، مرریه؛ امین خندقی، مقصود؛

واکاوی الگوی مفهومی در حوزه برنامه درسی: نقدی بر پژوهش های انجام شده با (. 1111)

 .129-11(،1)1درسی. پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت، رویکرد طراحی الگو در برنامه

.  روش های تحقیق در علوم رفتاری(. 1131) سرمد،زهره، و بازرگان،عباس، و حجازی، الهه

 .تهران: انتشارات مؤسسه نشر آگه

 .، تهران:نشر دورانگیری، سنجش و ارزشیابی آموزشیاندازه( ،1111سیف، علی اکبر)

،ویرایش روانشناسی پرورشی نوین) روانشناسی یادگیری و آموزش(. (1111سیف، علی اکبر)

 .ششم تهران: نشر دوران

  ..اصفهان: جهاد دانشگاهیاقتصاد آموزش و پرورش .(1133) عمادزاده، مصطفی

 فریبرز محمود؛ محمدهادی، ابوالقاسمی، محمدحسن؛ پرداختچی، کوروش؛ فتحی واجارگاه،

؛ منابع انسانی بر مبنای مدل تحلیل اهمیت/عملکردتضمین کیفیت در آموزش  .(1111)

 .75-97(، 2)1نامه راهبردهای آموزش،فصل

 ، جلد اول. تهران: نشر دانشکده امور اقتصادی.بیمه اموال و مسئولیت (.1155) ، آیتکریمی

 ،ساخت و هنجاریابی آزمون احساس امنیت در بین مردم شهر گرگان .(1131) گرزین، زهرا

 .کارشناسی ارشد سنجش و اندازه گیری، چاپ نشده، دانشگاه عالمه طباطبائیپایان نامه 
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 تهران: .ریزی آموزشیفرایند برنامه (.1131) ترجمه فریده مشایخ گروه مشاوران یونسکو،

 مدرسه.

. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اینترنت و امنیت اجتماعی(. 1111) مجردی، سعید

 .فرهنگی

 . تهران: نشر سمت. مبانی برنامه ریزی آموزشی (.1111) بهرام ،محسن پور

، تهران: لفه ها و نظریه ها(ؤ)مفاهیم، م ایدرآمدی نظری بر امنیت جامعه. (1111) قدیر ،نصری

 .پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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