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محيط بهتر ،آموزش و پرورش مطلوبتري را در پی خواهد داشت؛ لذا به موازات توسعۀ سيستمها و برنامههاي
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مقدمه
براساس مطالعات روانشناختی ،زمانیکه براي نخستينبار در فضاي تازهاي قدم برمیداريد ،مجموعۀ عوامل موجود در
آن محل ،بر شما تأثيراتی خواهد داشت که يا عالقهمند به مراجعۀ مجدد به آن محل میشويد و در جستجوي حرفهاي
تازه براي زندگی ،به زواياي آن دقت میکنيد يا برعکس ،داوطلب ترك سريعتر آنجا هستيد .اين موضوع در سنين -12
 7سالگی به علت عدم اشتغال فکري ،بسيار حائزاهميت است .آموزش فقط در کالس نيست .کالس بخشی از فضاي
آموزشی است که گرچه تأثير مستقيمی بر روش آموزش میگذارد ،اما ارتباط آن با ديگر فضاها (چه باز و چه بسته) و
با استفادهکننده از فضا ،بايد به گونهاي باشد که نتوان آنها را از هم جدا کرد .چنانچه محيط آموزشی داراي طراحی
متناسب با نياز افراد و تأمينکنندۀ خواستههاي جسمی و روحی آنان باشد ،به محصلين کمک میکند خوب رشد کنند
و با اشتياق در محيط حضور مستمر داشته باشند .اين امر تأثير مستقيمی بر بازدهی آنان خواهد داشت .بسترسازي
مناسب و فراهم آوردن محيطی پويا ،يکی از عوامل ،فاکتورها يا به بيان بهتر ،يکی از راهبردهاي رسيدن به حل مشکل
کيفيت آموزش است .هرچه پيوند بين دانشآموز با مدرسه بيشتر باشد ،تأثيرات مثبت بيشتري را بر مخاطب میگذارد.
مدرسه نهادي اجتماعی است و نمايانگر فرهنگ خاص جوامع مختلف است که جهانبينی ،عادات ،رسوم ،مهارتها و
دانش معينی را به کودك منتقل میکند؛ لذا انجام يک بررسی دقيق از ميزان تأثير معماري نوين آموزشی بر بازدهی
تحصيلی دانشآموزان میتواند مقدمهاي مهم در ايجاد تحوالت اساسی در ساختارها و سياستهاي آموزشی نوين باشد.
بررسیهاي پيشين و جديد که تلفيق مطالعات متعددي در اين زمينه است ،نشان میدهد تسهيالت نامناسب بر
پيشرفت دانشآموزان تأثير منفی میگذارد و کيفيت کالبدي را با پيشرفت دانشآموز مرتبط میداند (کالرك2002 ،؛
دادك2000 ،؛ ارتمن و لمسترز1996 ،؛ ارتمن و لمسترز1998 ،؛ مکگوفی1982 ،؛ مور و لکنی  .)1993،برخی
مطالعات نشان میدهند که در صورت بهبود کيفيت کالبدي از سطح ضعيف به مناسب ،پيشرفت تحصيلی از سطح
مناسب به عالی بهبود پيدا میکند .اگرچه برخی از محققان نيز ادعا میکنند ارتباط بازدۀ تحصيلی و کيفيت کالبدي
فضاهاي آموزشی اندك است (ارتمن2004 ،؛ استريچرز .) 2000 ،استرابی ،اعتصام و ماجدي ( )1399در بررسی ارتباط
بين هويت فرهنگی و اجتماعی و طراحی معماري در شهرك اکباتان نيز نشان دادند که ارتباط معناداري بين عوامل
فرهنگی – اجتماعی و حس رضايت و تعلق وجود دارد .ميرغالمی و آيشم ( )1395در مقالهاي با عنوان «مدل مفهومی
ارزيابی حس مکان براساس مؤلفههاي کالبدي ،ادراکی ،عملکردي و اجتماعی» ،به بررسی تأثير کالبد بر حس مکان در
منظر شهري پرداخته است .جمالالدين مهدينژاد ( )1397نيز در مقالهاي به معيارهاي طراحی فضاهاي آموزشی بر
قابليتهاي محيطی مؤثر بر ذهن و رفتار دانشآموزان تأکيد کرده است .ترکمان و همکاران ( )1395در پژوهشی نقش
معماري و عوامل کالبدي محيط آموزشی را بر تسهيل يادگيري کودکان بررسی کردند .نتيجۀ حاصل بيان میکند که
عوامل سازندۀ محيط آموزشی بر تسهيل يادگيري کودکان مؤثر است .جعفري ( )1396در پژوهشی با عنوان «بررسی
شاخص انعطافپذيري در فضاهاي آموزشی» ،نتيجه گرفت که طراحی فضاي آموزشی با قابليت تغييرپذيري عناصر و
چيدمان فضاها ،دانشآموزان را به سازگاري با محيط تقويت میکند و قدرت تجزيه و ترکيب را در آنها باال میبرد.
همچنين سبب تعامالت گروهی آنها با يکديگر در محيط آموزشی میشود.
پيرتاج همدانی ،خان محمدي و شريفنژاد ( )1396نيز در پژوهشی به تبيين و بررسی شاخصهايی پرداختهاند که
باعث اجتماعپذيري ،جذابيت و کيفيت يک فضاي آموزشی بر پايۀ روانشناسی محيط میشود .همچنين شاخصهايی
را که از نظر دانشجويان ،اساتيد و مخاطبان اين رشته براي يک دانشکدۀ موسيقی جذاب ،اجتماعپذير و پاسخگو به
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نيازهاي روانی ،آموزشی ،رفاهی و فعاليتی مخاطبان آن است ،بررسی کرده و پيشنهادات معماري بر پايۀ آنها ارائه
دادهاند .غفرانی ( )1395بيان میکند شاخصهاي طراحی کالبدي به ايجاد يک محيط آموزشی پايدار کمک میکند.
در پژوهش حاضر ،پس از جمعآوري دادهها از پژوهشهاي پيشين و نظر اساتيد معماري و روانشناسی ،معيارهاي اصلی
استخراجشده (بهصورت پرسشنامۀ بسته حاوي  38سؤال) براي بررسی مؤلفه کالبدي فضاي آموزشی دستهبندي شده
است .با توجه به برگزاري هر سالۀ امتحان سراسري توسط آموزش و پرورش شهر تورنتو-کانادا ،تمامی دبيرستانها
براساس بازدهی دانشآموزان پايۀ  10دبيرستان رتبهبندي میشوند .در اين پژوهش  6دبيرستان با بازدهی متفاوت (از
ضعيف به قوي) و از محلههاي مختلف بهصورت تصادفی تعيين و از هر مدرسه  30دانشآموز (جمعا  180دانشآموز
به نسبت مساوي از دختران و پسران) بهصورت نمونهگيري تصادفی خوشهاي انتخاب شدند .پرسشنامۀ اوليه در اختيار
تعدادي از اساتيد معماري و روانشناسی قرار گرفت و پس از تأييد ،پرسشنامه نهايی طراحیشده بين نمونههاي
موردبررسی توزيع شد .در اين پژوهش ابتدا به منظور توصيف دادهها نظير شاخصهاي مرکزي از آمار توصيفی استفاده
شده است .به منظور تحليل دادهها و آزمون فرضيههاي پژوهش از آمار استنباطی و روش مدليابی توزيع فراوانی براي
تحليل دادهها استفاده شد .براي اين منظور در اين پژوهش براي بررسی آمار توصيفی از نرمافزار  SPSS22و براي
بررسی فرضيات تحقيق از نرمافزار  Smart Pls3استفاده شد .ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه  0/883است که
نشان از اعتمادپذيري باالي پرسشنامه دارد .براي بررسی روايی همگرا شاخص ميانگين واريانس استخراجشده محاسبه
شده است .روايی همگرا زمانی وجود دارد که پايايی ترکيبی از  0/7و شاخص ميانگين واريانس استخراج شده از 0/5
بزرگتر باشند .همچنين پايايی ترکيبی بايد از شاخص ميانگين واريانس استخراجشده بزرگتر باشد .در اين صورت
شرط روايی همگرا وجود خواهد داشت .با توجه به برقرار بودن هر سه شرط فوق ،پرسشنامه از روايی همگرا برخوردار
است .براي بررسی وضعيت مؤلفه کالبدي و معيارهاي آن با توجه به نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنوف و نرمال
بودن دادهها ،از آزمون تی استيودنت تکنمونهاي استفاده شده است.
 .1معیارهای کالبد معماری فضای آموزشی
مطالعات بسياري وجود دارد که تأثير مستقيم کيفيت کالبدي و طراحی را بر پيشرفت تحصيلی بررسی میکند .برخی
مطالعات بيانگر تقويت خالقيت از طريق کالبد محيط است که درنهايت منجر به پيشرفت تحصيلی میشود .امروزه
مطالعات درخصوص ويژگی مؤثر بر خالقيت کودك نشان میدهد محيط کالبدي نقش برجستهاي در شکوفايی خالقيت
ايفا میکند و با داشتن برخی خصوصيات ،روند رشد خالقيت را در کودك تسهيل میکند .محيطهايی که موجب
سيالی فکر و آزادي در اکتشاف و روابط اجتماعی بيشتر در کودکان میشوند و آنها را به بازي در محيط دعوت
میکنند ،بر روند رشد خالقيت تأثير بيشتري خواهند داشت (عابدي .)1 :1399 ،تسهيالت نامناسب بر پيشرفت
دانشآموزان تأثير منفی میگذارد .بررسیهاي پيشين و جديد که تلفيق مطالعات متعدد در اين زمينه است ،کيفيت
کالبدي را با پيشرفت دانشآموز مرتبط میداند (کالرك2002 ،؛ دادك2000 ،؛ ارتمن و لمسترز1996 ،؛ ارتمن و
لمسترز1998 ،؛ مکگوفی1982 ،؛ مور و لکنی .)1993،
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 .1.1فضای کالبدی
برخی مطالعات نشان میدهند که در صورت بهبود کيفيت کالبدي از سطح ضعيف به مناسب ،پيشرفت تحصيلی و در
بهبود سطح مناسب به عالی ،پيشرفت تحصيلی بيشتر حاصل شده است .اگرچه برخی ادعا میکنند بازدۀ کمتري در
کيفيت کالبدي وجود دارد (ارتمن2004 ،؛ استريچرز .)2000 ،در يک بررسی ،بين نتايج موفقيتآميز در يک آزمون
استاندارد بين دانشآموزان مدارس ضعيف در مقايسه با مدارس با رتبۀ مناسب  ٪5.45اختالف وجود دارد .اين مطالعه
به اختالف کلی  ٪10/10بين نتايج دانشآموزان مدارس ضعيف و دانشآموزان مدارس درجۀ عالی دست يافت (ادواردز
 . )1992 ،اين امر نشان می دهد که بهبود کيفيت کالبدي میتواند منجر به پيشرفت تحصيلی بيشتر شود .بهرغم
برخی اختالفنظرها ،بسياري از تحقيقات نتيجه گرفتهاند که نورپردازي براي بهرهوري يادگيري دانشآموزان در مدارس
مهم است .اگرچه نورپردازي طبيعی ارجح است (ارتمن ،)2004 ،مطالعات نشان میدهند که صرفا تکيه بر نور روز
براي نورپردازي فضاي آموزشی روشی غيرعملی است (بارنيت2003 ،؛ بنيا .)2001 ،يک بررسی ديگر از  71مدرسه
نشان داد که نورپردازي طبيعی با پيشرفت بيشتر دانشآموزان در مطالعه و علوم مرتبط است (تانر .)2009 ،يک مطالعه
که تحليلی چندسطحی از تأثير محيط انسانساخت بر پيشرفت تحصيلی انجام داد ،دريافت که نورپردازي يکی از هفت
عامل محيطی مهم پيشرفت تحصيلی است (بارت ،ديويس ،ژانگ و بارت2015 ،؛ بارت ،ژانگ ،ديويس و بارت2015 ،؛
بارت ،ژانگ ،مفت و کبابی ،2013 ،براي مدل شش عامل اصلی مراجعه کنيد) .از ميان اين هفت عامل ،نورپردازي به
ميزان  ٪21افزايش پيشرفت تحصيلی را بر عهده داشت که به الگوي عوامل محيطی نسبت داده شد .متغيرها شامل
هر دو جنبه روشنايی روز و کنترلپذيري بود .در اين تحقيق تأثير شرايط نورپردازي (با نورپردازيهاي عمودي بين
 350لوکس و  1000لوکس و دماي رنگ با همبستگی بين  3000تا  12000کيلو) بر تمرکز کودکان دبستانی بررسی
شده است .نتايج نشاندهندۀ تأثير مثبت سيستم نورپردازي بر تمرکز دانشآموزان است .اين يافتهها حاکی از اهميت
نور براي يادگيري است (آستين ،مولينار ،گاالتسکا ،پروين ،ساروخ ،زند.)2012 ،
در بسياري موارد ،سطح سر و صدا از استانداردهاي بينالمللی فراتر رفته و اعضاي کارکنان و دانشآموزان را بهشدت
آزار میدهد .اين نکته را نيز نبايد ناديده گرفت که ميزان منحرفکنندههاي صوتی باعث ايجاد اختالل در رشد کودك
شده و تأثير مستقيمی بر سالمت فرد دارد .دما و رطوبت در محيط يادگيري عواقب چشمگير کمتري دارند؛ اما اگر
دما در سطح آسايش (بين  19.8درجه سانتیگراد و  23درجه سانتیگراد) حفظ نشود ،اين متغير ممکن است بر
عملکرد دانشآموزان تأثير منفی بگذارد (لوينسکی.)2015 ،
 .1.2امکانات و تسهیالت کاربردی
تناهاشی ( )2007خاطرنشان میکند که انعطافپذيري صندلیها مهم است؛ زيرا اين امر امکان سازگاري با سبکهاي
مختلف تدريس را فراهم میکند .همچنين مارتين ( )2002خاطرنشان کرد که اکثر مربيان معلممحور اظهار داشتند
که بين نتايج يادگيري دانشآموزان و محيط کالبدي آنها که يادگيري در آنجا رخ میدهد ،رابطۀ اندکی وجود دارد.
تعدادي از مطالعات با مباحث ارگونوميک مانند عدم تطابق بين اندازۀ دانشآموز و اندازۀ صندلی سروکار دارند (بهطور
خالصه ،نگاه کنيد به لگ2007 ،؛ تروليان و لگ )2006 ،که میتواند يک عامل مؤثر در اختالالت اسکلتی عضالنی و
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کمر باشد (تروليان و لگ .)2006 ،در مقابل ،صندلیهايی با اندازههاي مختلف احتماال جداگانه قرار میگيرند ،به اين
معنی که اتاق ممکن است از نظر چيدمان انعطافپذيري کمتري داشته باشد .صندلیها میتوانند کدگذاري شوند تا
دانشآموزان بتوانند قد صحيح را انتخاب کنند (کين و همکاران .)2006 ،يک بررسی نشان داد دانشآموزانی که از
چنين سيستمی استفاده کردند ،سطح آسايش باالتري را تجربه کرده و معلمان سطح باالتري از رفتار را در هنگام کار
گزارش کردند (کين و همکاران.)2006 ،
در يک مطالعه ،وجود گياهان در فضاي سرپوشيده بهعنوان يکی از ده راه برتر براي افزايش پيشرفت تحصيلی با حداقل
سرمايهگذاري مالی ذکر شده است (کش و تويفرد .)2009 ،مطالعات کمی در زمينۀ تأثير گياهان بر دانشآموزان دورۀ
عالی وجود دارد که تأثيراتی از قبيل افزايش عملکرد (شيباتا و سوزوکی  )2004 ،و سطح استرس پايينتر (لوهر،
پيرسون-ميمز و گودوين )1996 ،داشته است .يک مطالعۀ بزرگتر در استراليا نشان داد که پيشرفت تحصيلی
دانشآموزان در فضاهاي آموزشی داراي گياه در مدارس شرکتکننده افزايش يافته است (دالی ،بورچت و تورپی،
.)2010

مسيرها بايد مستقيم و منطقی باشند و میتوان با استفاده از روشهايی مانند رنگ و نشانهها براي عالمتگذاري
مسيرها به دانشآموزان کمک کرد (مکاليستر و هادجري .)2013 ،راهروها و ساير فضاهاي ارتباطی بايد به اندازۀ
کافی گسترده باشند تا دانشآموزان بتوانند در صورت نياز از وسايل کمکی مانند صندلیهاي چرخدار يا صندلیهاي
پيادهروي استفاده کنند (اکريليک و دوراك .)2013 ،در مرحلۀ طراحی بايد مبلمان يا وسايلی را که ممکن است در
راهرو نگهداري شوند ،در نظر گرفت؛ زيرا اگر يک راهرو با کيفهاي دانشآموزان و وسايل ديگر پر شود ،از عرض
عملکردي اين راهرو کاسته میشود (اکريليک و دوراك .)2013 ،اين شامل در نظر گرفتن تسهيالت مدرسه در تمام
فصول است؛ زيرا لباسهاي زمستانی سنگين و وسايل مرتبط به هواي سرد و مرطوب مانند بارانی و چتر میتوانند
فضاي راهرو را محدودتر کنند (پيويک و همکاران .)2002 ،از سوي ديگر دانشآموزانی که داراي اختالالت عاطفی و
رفتاري هستند ،اگر از امنبودن فضاي ذخيرهسازي خود مطمئن باشند ،اضطراب کمتري از جدا شدن از اموال شخصی
احساس میکنند (کالرك 2002 ،؛ ويسر .)2001 ،تأمين فضاي نگهداري لوازم مطمئن و مناسب ،به اين دانشآموزان
کمک میکند تا با به حداقل رساندن منبع بالقوه حواسپرتی و تفسير واضحتر رفتار فضاي آموزشی و فعاليتهاي خارج
مدرسه ،در فضاي آموزشی حضور يابند (ويسر .)2001 ،بهعنوان مثال ،دانشآموزان داراي اختالالت عاطفی و رفتاري
اغلب به پوشيدن لباسهاي حجيم در بيرون خانه وابستهاند که اين امر میتواند تحرك را در فضاي يادگيري محدود
کرده و دانشآموز را از تمرکز در کالس منحرف کند (کول ،ويسر و اپتون.)1998 ،
 .1.3فضاهای خارج ساختمان
براساس مطالعهاي که بر  39ويژگی تأثيرگذار روي امکانات و کيفيت فضاهاي آموزشی انجام شده است ،ثابت شد
طراحی بهينه فضاهاي خارجی ساختمان يکی از چهار عامل اصلی در افزايش بهرهوري دانشآموزان است (تانر.)2000 ،
فضاي مثبت خارجی معموال شامل ساختمانهايی با نمايی خارجی مناسب ،درختان ،پرچينها ،فنسها و مسيرهاي
پيادهروي است (تانر .)2000 ،مطالعۀ ديگر نشان داده است فضاهاي خارجی در بازدهی دانشآموزان سال سوم حدود
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 %3.2نسبت به دانشآموزان سال پنجم تأثير بيشتري دارد (يوربرگ .)2001 ،براي فضاهاي خارجی امکانات مختلفی
میتوان متصور شد؛ بهطور مثال فضاهاي بازي ،باغهايی با امکان پرورش حواس پنجگانه کودکان با تقويت حس المسه،
بويايی و باغهاي طبيعی که امکان مطالعۀ گونههاي مختلف گياهی را فراهم میکند؛ بنابراين فضاهاي خارجی به
گونهاي بايد طراحی شود که امکان استفاده از آن را براي تمام دانشآموزان با هرگونه شرايط فيزيکی فراهم کند (آبند،
 .)2001در ارتباط با باغهاي حسی –آموزشی در مرحلۀ طراحی بايد دقت بسيار زيادي در انتخاب و چيدمان گونههاي
گياهی صورت گيرد ،بهطوريکه ترکيب يکنواختی از منظرسازي توسط المانهاي معماري و گياهان سبز حاصل شود
(آبند .)2001 ،ارتباط بيشتر بين فرهنگ دانشآموزان و محيط طبيعی را میتوان با استفاده از گياهان خاص مناطق
کشورهاي مختلف که براي کارهاي هنري استفاده میشود ،ايجاد کرد؛ مثال برگ درخت خرما که جهت حصيربافی
استفاده میشود يا گياهان بومی نيوزلند که در بافندگی کاربرد دارد .نمونههاي بيشتر براي معنیدار کردن فضاهاي
خارجی را میتوان در مقالۀ مظفري مطالعه کرد (مظفري.)2012 ،
نکتۀ مهم ديگر در طراحی فضاي خارجی ،شناخت درك متفاوت دانشآموزان از خطرات و محدوديتهاي محيط
طبيعی است (مکآليستر و هدجيري .)2013 ،بنابراين بايد اين امکان براي مسئولين وجود داشته باشد که دانشآموزان
را در بخشهاي مختلف فضا مشاهده کنند و فضاهايی که امکان مخفی شدن را فراهم میکند ،وجود نداشته باشد
(اسکو.)2009 ،
مطالعات موجود در زمينۀ تأثير تکنولوژي در فضاهاي آموزشی بسيار تحت تأثير سرعت پيشرفت تکنولوژي است؛ امّا
بهطور کلی میتوان گفت اکثر يافتهها بر تأثير مثبت تکنولوژي به پيشرفت دانشآموزان توافق دارند .البته در صورتی
که تحت کنترل معلمان و والدين باشد (آليجينز و هال .)2002 ،مطالعات پس از بهرهبرداري نشان میدهد براي
استفاده از تکنولوژي روز و آينده ،تمامی مالحظات طراحی بايد در راستاي قرارگيري نيازهاي شبکهاي مختلف و
تجهيزات الکترونيکی در نظر گرفته شود ،مانند قرارگيري تجهيزات فيزيکی شارژو ( ...ايسی نيلسن.)2004 ،
آيندهنگري براي استفاده از تکنولوژي در فضاهاي مدارس امري اجتنابناپذير و ضروري است؛ چراکه بايد اطمينان
حاصل کرد سيستمهاي تهيهشده بدون نياز به تخريب محيط امکان ارتقا دارد .همچنين وجود اين سيستمها از
انعطافپذيري فضا نمیکاهد (بوتين .)2009 ،آزموند دربارۀ خواص فضاهاي مختلف ،از نظر تسهيالت يا موانعی که در
روابط اجتماعی ايجاد میکنند ،تحقيق کرده است .اين محقق دو نوع کيفيت فضايی را مطالعه کرده است که
«گردآورنده» و «متفرقکننده» ناميده میشوند .گردآورنده ،معماري تسهيلکننده روابط اجتماعی است و در مواردي به
کار گرفته میشود که خواص معماري فضا و روابط اجتماعی را بهبود میبخشند .متفرقکننده ،کيفيتی از فضاست که
مانع شکلگيري دائمی روابط اجتماعی میشود .در حقيقت ،متفرقکننده مانند راهروي باريک و طوالنی زندان است
که از تجمع افراد جلوگيري میکند؛ اما خاصيت متفرقکننده میتواند در برخی موارد مفيد باشد؛ براي مثال ،تحقيقات
زومر دربارۀ خواص برخی مکانها مانند کالسهاي درس يا کتابخانهها حاکی از آن است که کيفيت متفرقکننده براي
کتابخانه مناسبتر است .ايجاد چنين شرايطی به کاهش همهمهها و مزاحمتهاي ناشی از تعامالت اجتماعی و گفتگوها
میانجامد (مرتضوي.)1990 ،
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 .2بررسی تأثیر مؤلفههای معماری نوین بر بازدهی دانشآموزان
با بررسی اطالعات منتشرشده توسط وزارت آموزش کانادا ،شش دبيرستان در محلههاي مختلف توزنتو با درصد
بازدهیهاي طيف ضعيف تا قوي انتخاب و بررسی شد .کالبد فضاهاي آموزشی مدارس مذکور به روش ميدانی مشاهده
و تحليل شد .با مطالعات گسترده در بخش مبانی نظري طبق جدول  ،1معيارهاي بهدستآمده براي بررسی کالبد
معماري فضاهاي آموزشی دستهبندي شده است.
جدول  -1معيارهاي مؤلفه کالبدي از ديدگاه انديشمندان و تعاريف (مأخذ :نگارندگان)

معيارها

انديشمندان

موقعيت ساختمان

مارکوس - 2005 ،دتالف2014 ،

فاکتورهاي آسايش محيطی

لوينسکی2015 ،

فرم ساختمان

آگوستين  -2009 ،والدز و مهرابيان -1994 ،الکساندر و
زاويه - 1977 ،الکنی جی1998 .

ارتباط درون و بيرون ساختمان

مکاليستر و هادجري - 2013 ،اکريليک و دوراك،
 -2013الکنی جی1998 .

سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان

مارشاك  ،دي  -1996الکنی  ،جی1998 .

تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي مصرف کنندگان

ايسی نيلسن -2004 ،ال اس تري پی -2012 ،الکنی
جی1998 .

در جدول  ،2مدارس متوسطه به تفکيک بازدهی دستهبندي شده است.
جدول -2بازدهی دبيرستانهاي محالت مختلف در شهر تورنتو (مأخذ :وزارت آموزش کانادا)

نام دبيرستان

درصد بازدهی

)Earl Haig Secondary School (906450

93

)A Y Jackson Secondary School (890227

90

)Rosedale Heights School of the Arts (898910

92

Heydon Park Secondary School

13

Downsview Secondary School

52

Westview Centennial Secondary School

54

به منظور پيمايش مدل نظري برآمده از مبانی نظري ،روش مقياسسازي و طيف ليکرت پنج و هفتتايی (،2000
 )Backerبا مشاورت صاحبنظران و متخصصان فعال در زمينۀ تحقيق ،محتوا و گويههاي پرسشنامه توسط محققين
طراحی شده است که درنهايت بهوسيلۀ  38گزاره ،دادهها گردآوري گرديد.
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از هر دبيرستان  30دانشآموز ( 15دختر و  15پسر) که حداقل دو سال در آن دبيرستان مشغول به تحصيل بودند،
مورد پرسش قرار گرفتند .هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بين مؤلفههاي کالبد معماري فضاهاي آموزشی و بازدهی
تحصيلی دانشآموزان مقطع دبيرستان پايۀ  10در مدارس کاناداست که در جهت بهبود کيفيت فضاهاي آموزشی و
افزايش بازدهی نسل جديد دانشآموزان ،قابل تعميم به مدارس ايران خواهد بود.
براي دستيابی به اين هدف ،به کمک روش توصيفی-پيمايشی و مدلسازي توزيع فراوانی با نرمافزار  SPSSتحليل
دادهها انجام گرفته است .ابتدا آمار توصيفی معيارهاي مؤلفه کالبدي بررسی شد .سپس نرمال بودن مؤلفههاي پژوهش
توسط آزمون کولموگروف-اسميرنوف يک نمونهاي تحليل شد .سطح معناداري آزمون براي مؤلفه کالبدي بزرگتر از
مقدار  0/05است؛ درنتيجه اين مؤلفه داراي توزيع نرمال است .براي بررسی وضعيت مؤلفه کالبدي و معيارهاي آن با
توجه به نتايج آزمون کولموگروف -اسميرنوف و نرمال بودن دادهها ،از آزمون تی استيودنت تک نمونهاي استفاده شده
و نتايج آزمون در جدول  3آورده شده است .طبق جدول سطح معناداري آزمون براي تمامی معيارها کوچکتر از مقدار
 0/05است و فاصله اطمينان در دامنه اعداد مثبت قرار دارد؛ بنابراين وضعيت تمامی معيارها در سطح مطلوبی قرار
دارد.
جدول -3نتايج آزمون تی استيودنت براي بررسی مؤلفه کالبدي و معيارهاي آن (مأخذ :نگارندگان)

مؤلفه

مقدار
متوسط

موقعيت ساختمان

مقدار

انحراف
ميانگين
معيار

آمارهT

سطح
معناداري

اختالف
ميانگينها

فاصله
95%

اطمينان نتيجۀ
آزمون

حد
پايين

حد باال

H

4

4/57

2/774

2/767

0/006

0/572

0/164

0/980

H

3/5

5/03

1/369

15/020

0/001

1/533

1/331

1/734

H

4

6/58

1/147

30/277

0/001

2/588

2/420

2/757

H

سيرکوالسيون
داخلی و خارجی 4
ساختمان

6/25

فضاهاي
تطابق
با
ساختمان
4
نيازهاي مصرف
کنندگان

4/48

فرم و
ساختمان

طراحی

ارتباط درون و
بيرون ساختمان

1/593

2/562

18/996

2/560

0/001

0/011

2/255

0/488

2/021

0/112

2/489

0/865

H

H
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عوامل
محيطی
کالبدي

آسايش

H

2/5

3/25

1/251

8/395

0/001

0/783

0/599

0/967

19/5

30/22

8/098

17/764

0/001

10/722

9/531

H 11/913

همانطور که از دادههاي جدول  4مشخص است ،در مدرسۀ  Earl Haig Secondary Schoolبيشترين پاسخ مثبت
افراد پاسخدهنده بهترتيب مربوط به فرم و طراحی ساختمان ( ،)100%ارتباط درون و بيرون ساختمان (،)100%
سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان ( ،)100%عوامل آسايش محيطی ( ،)%96/7موقعيت ساختمان ( )96%/7و
تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي مصرفکنندگان ( )83%/3است.
در مدرسۀ  A Y Jackson Secondary Schoolبيشترين پاسخ مثبت افراد پاسخدهنده بهترتيب مربوط به ارتباط
درون و بيرون ساختمان ( ،)%100فرم و طراحی ساختمان ( ،)%96/7سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان
( ،)96%/7موقعيت ساختمان ( ،)%83/3عوامل آسايش محيطی ( )%80و تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي
مصرفکنندگان ( )%66/7است.
در مدرسۀ  Rosedale Heights School of the Artsبيشترين پاسخ مثبت افراد پاسخدهنده بهترتيب مربوط به
ارتباط درون و بيرون ساختمان ( ،)%100سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان ( ،)%100فرم و طراحی ساختمان
( ،)96%/7عوامل آسايش محيطی ( ،)%90موقعيت ساختمان ( )%86/7و تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي
مصرفکنندگان ( )%70است.
در مدرسۀ  Heydon Park Secondary Schoolبيشترين پاسخ مثبت افراد پاسخدهنده بهترتيب مربوط به فرم و
طراحی ساختمان ( ،)%90ارتباط درون و بيرون ساختمان ( ،)%86/7سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان
( ،)86%/7عوامل آسايش محيطی ( ،)%60تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي مصرفکنندگان ( )%40و موقعيت
ساختمان ( )%36/7است.
در مدرسۀ  Downsview Secondary Schoolبيشترين پاسخ مثبت افراد پاسخدهنده بهترتيب مربوط به فرم و
طراحی ساختمان ( ،)%93/3ارتباط درون و بيرون ساختمان ( ،)%93/3سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان
( ،)93%/3عوامل آسايش محيطی ( ،)%66/7تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي مصرفکنندگان ( )%60و موقعيت
ساختمان ( )%46/7است.
در مدرسۀ  Westview Centennial Secondary Schoolبيشترين پاسخ مثبت افراد پاسخدهنده بهترتيب مربوط
به ارتباط درون و بيرون ساختمان ( ،)%96/7فرم و طراحی ساختمان ( ،)%93/3سيرکوالسيون داخلی و خارجی
ساختمان ( ،)%93/3عوامل آسايش محيطی ( ،)73/3تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي مصرف کنندگان ( )%63/3و
موقعيت ساختمان ( )%56/7است.
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جدول  - 4توزيع فراوانی پاسخ مثبت افراد پاسخدهنده به مؤلفه کالبدي به تفکيک نام دبيرستان (مأخذ :نگارندگان)

تطابق
فضاهاي
عوامل
ساختمان با
آسايش
نيازهاي
محيطی
مصرف
کنندگان

سيرکوالسيون
داخلی و خارجی
ساختمان

ارتباط
درون و
بيرون
ساختمان

فرم و
موقعيت
طراحی
ساختمان
ساختمان

فراوانی/
درصد

29

25

30

30

30

29

فراوانی

96/7

83/3

100

10
0

100

96/7

درصد

24

20

29

30

29

25

فراوانی

80

66/7

96/7

10
0

96/7

83/3

درصد

27

21

30

30

29

26

فراوانی

90

70

100

10
0

96/7

86/7

درصد

18

12

26

26

27

11

فراوانی

60

40

86/7

8/7
6

90

36/7

درصد

20

18

28

28

28

14

فراوانی

66/7

60

93/3

9/3
3

93/3

46/7

درصد

22

19

28

29

28

17

فراوانی

73/3

63/3

93/3

9/7
6

93/3

56/7

درصد

درصد
بازدهی

93%

90%

82%

13%

52%

54%

نام دبيرستان

Earl Haig
Secondary
School
)(906450
A Y Jackson
Secondary
School
)(890227
Rosedale
Heights
School of
the Arts
)(898910
Heydon
Park
Secondary
School
Downsview
Secondary
School
Westview
Centennial
Secondary
School
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از آنجا که روشهاي نوين آموزشی جهت تحقق عالوهبر اينکه به مديريت و معلمان آموزشديده نياز دارد ،بايد ظرف
مناسب با آن نيز در نظر گرفته شود تا در راستاي افزايش کيفيت آموزش موثر واقع گردد .اکنون برنامۀ تحصيلی
آموزش و پرورش بهطور مستحکمی با الگوي معماري مدارس رايج پيوند خورده است ،بهطوريکه بدون تحول در
شالودۀ ساختمانی مدارس موجود ،هيچگونه دگرگونی در سيستم و روش آموزش مدرسهاي نمیتوان متصور شد.
در طول چند دهۀ گذشته ،رشد آگاهیهاي جهانی نسبت به محيط تعليم و تربيت خالق و سازنده ،موضوع طراحی
مدرسه را در منزلتی جديد و درخور تعمق بسيار مطرح کرده است .مدارس مدرنی که بر مبناي فهمی عميقتر
طراحی شدهاند ،بهخوبی نشان میدهند که ساماندهی محيطهاي آموزشی براساس نيازهاي مختلف اجتماعی ،هنر
تعليم و تعلم را تحت تأثير خود قرار داده است .در زمينۀ مؤلفه محيط آموزشی بايد بيان کرد محيط آموزشی شامل
مجموعهاي از نگرشها ،احساس و رفتارهاست که بر نوآوري ،رضايت و کارآيی افراد اعم از دانشآموزان ،معلمان و
مديران تأثيرگذار است .محيط آموزشی بايد شرايط رشد و توسعه فردي دانشآموزان را فراهم کند که دانشآموزانی
خالق و مستقل پرورش دهد .فلسفۀ سنتی آموزش و پرورش بر اين باور بود که کودك نسبت به يادگيري شالودهاي
تهی ،منفعل و بیعالقه است که دانستنیها بايد به کودك آموزش داده شود در غير اين صورت او براي يادگيري
پيشقدم نخواهد شد .اگر امکانات محيط آموزشی براساس نقش ساکن و منفعاالنه کودك تنظيم شود و در برابر آن بر
تسلط فيزيکی معلم بهعنوان عامل ياددهنده تأکيد شود ،آموزش جريان يکسويی خواهد بود .حال آنکه پژوهشهاي
اخير جريان آموزش را بين دانشآموزان و معلمان فرآيندي رفت و برگشتی در نظر میگيرد که براي تحقق اين امر
حتما بايد بستر آن در فضا تأمين شود.
نتیجهگیری
با توجه به تحليلهاي صورتگرفته ،معيارهاي ارتباط درون و بيرون ساختمان ،فرم طراحی ساختمان و سيرکوالسيون
حرکتی ،بيشترين درصد فراوانی را بين پاسخدهندگان داشت .با مقايسۀ درصد بازدهی مدارس با درصد فراوانی رضايت
از معيارهاي مؤلفه کالبدي ،رابطۀ همسويی مشاهده میشود .اين يافته با نتايج پژوهش شهبازي ( )1394همسويی
دارد که نشان داد طراحی مناسب فضاي آموزشی ،دانشآموزان را به سازگاري با محيط تقويت میکند ،قدرت تجزيه
و ترکيب را در آنها باال میبرد و سبب تعامالت گروهی آنها با يکديگر در محيط آموزشی میگردد که رابطۀ مستقيمی
با افزايش بازدهی آنان دارد .يک محيط آموزشی خالق شامل بخشهاي مختلف اجتماعی ،تربيتی و محيط فيزيکی
است که بايد کامال انعطافپذير و متناسب برنامههاي آموزشی مختلف باشد .عناصر فيزيکی يک محيط آموزشی خالق
بايد نيازهاي مختلف دانشآموزان را در سطوح مختلف تأمين کند .يکی از بخشهاي اين عناصر فيزيکی در محيط
مربوط به دسترسیها و فضاهاي سيرکوالسيون است .در تحقيقی که براي بررسی موانع موجود در فضاهاي آموزشی
براي دانشآموزان در نيوزلند با نيازهاي ويژۀ جسمی و روحی انجام شد ،از شرکتکنندگان خواسته شد که از ليستی
شامل  27مانع که توسط کارشناسان تهيه شده بود ،ده نمونه را بهعنوان مهمترين موانع براي اين دانشآموزان انتخاب
کنند .نتايج بهدستآمده حاکی از آن بود که  %19از والدين عقيده داشتند مهمترين مشکل ناشی از طراحی نامناسب
فضاهاي آموزشی است و  %16مهم ترين مشکل را فضاهاي فيزيکی مدارس میدانستند (کيرنی .)2009 ،اين پژوهش
نتايجی هم راستا با تحقيق حاضر دارد .نتايج معيار سيرکوالسيون حرکتی با پژوهش تانور ( )2000همخوانی دارد که
در مطالعهاي براي بررسی امکانات و ويژگیهاي کيفی و تجهيزاتی فضا ،دريافت مسيرهاي حرکتی کامال با بازدهی
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دانشآموزان مرتبط است و از آنها بهعنوان فضاهاي شفاف براي حس آزادي و حرکت نام برده است .نتايج اين پژوهش
همراه با تحقيق ديگري که نشان داد مدارس با محيطهاي فيزيکی شلوغ و بههمريخته داراي بازدهی نامطلوبی هستند،
نيز همخوانی دارد (هول وويل و وليت .)1985 ،حرکت و سيرکوالسيون در فضاهاي مدارس از ميان چهار ويژگی مهم
طراحی ،مهمترين عامل براي توضيح ميزان بهرهوري دانشآموزان است .معيار قابل توجه ديگر ارتباط درون و بيرون
ساختمان هاي آموزشی است که شامل شفافيت ورودي و خوانايی آن ،امکان ورود نور ،هوا و  ...به درون ساختمان و
امنيت دانشآموزان است .اين معيار همچنين در بحثهاي تربيتی-کنترلی نيز حائز اهميت است که با طراحی درست
بدون ايجاد احساس منفی در دانشآموزان ،منجر به راحتی کنترل فضاي آموزشی میشود .تشابه و تيپسازي فرم
ساختمان مدارس در سالهاي گذشته که با بحث دلزدگی از فضا همراه بوده است ،يکی از عواملی است که منجر
میشود افراد خواستار ترك محيط باشند .همين موضوع نياز درك جذابيت بصري دانشآموزان را پاسخ نمیدهد.
همانطورکه نتايج نشان میدهد ،مدارس با بازدهی تحصيلی باالتر در اين بخش قويتر عمل کردهاند .براساس يافتههاي
پژوهش پيشنهاد میشود با تمرکز بر سه معيار فرم ساختمانهاي آموزشی ،ارتباط درون و بيرون ساختمان و
سيرکوالسيون حرکتی در فضا ،در بازسازي ساختمانهاي موجود ،بازتعريف جديد و براي احداث ساختمانهاي جديد،
الگوي جديدي تبيين شود تا مسير روشهاي نوين آموزشی در ظرف مناسب خود محقق شود.
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