ارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی
دانشآموزان
چکیده
محيط بهتر ،آموزش و پرورش مطلوبتري را در پی خواهد داشت ،لذا به موازات توسعه سيستمها و برنامههاي
آموزشی ،الگوي محيطی فضاهاي يادگيري نيز میبايست تکامل يابد .مبحث آموزش و نياز مبرم به ارتقاي کيفی
آموزش در طی سالهاي اخير ،از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرارگرفته است .آنچه که امروزه به عنوان مدل کالبدي
مدرسه در ايران شناخته میشود در برخی مواقع نتوانسته در جذب و تشويق افراد به حضور مستمر و مفيد در آن
فضا بينجامد که اين امر کاهش بازدهی مثبت دانشآموزان را بهدنبال داشتهاست .پژوهش حاضر به دو روش کيفی و
کمی انجام گرفت .بخش کيفی با روش تحليل محتوا و بخش کمی با روش توصيفی – پمايشی انجام گرفته است.
جامعه آماري پژوهش حاضر شامل شش مدرسه در تورنتو -کانادا با درصد بازدهی متفاوت از طيف ضعيف به قوي بر
اساس امتحان سراسري برگزار شده توسط آموزش و پرورش آن کشور در محلههاي مختلف بود که به روش نمونه
تصادفی خوشهاي 180 ،دانشآموز پايه ده تحصيلی انتخاب شدند .به منظور تحليل دادهها و آزمون فرضيههاي
پژوهش از آمار استنباطی و از روش مدليابی توزيع فراوانی استفاده شد .براي اين منظور جهت بررسی آمار توصيفی
از نرم افزار  SPSS22و جهت بررسی فرضيات تحقيق از نرم افزار  Smart Pls3استفاده شد .يافتهها برازش مدل را
تأييد کرد .نتايج تجزيه و تحليل دادهها نشان داد که طراحی مناسب کالبد معماري فضاهاي آموزشی راهکاري در
جهت افزايش بازدهی دانشآموزان و ارتقاء موفقيت تحصيلی آنان به شمار میآيد.
اهداف پژوهش:
.1بررسی معيارهاي معماري کالبدي در مراکز آموزشی.
.2بررسی ارتباط ميان بازدهی آموزشی دانشآموزان با معماري مراکز آموزشی نوين در مدارس کانادا و امکان
الگوسازي بومی.
سؤاالت پژوهش:
 .1چه ارتباطی بين ميزان بازدهی مدارس نوين و مولفههاي کالبدي فضاي آموزشی وجود دارد؟
.2جهت دستيابی به فضاي آموزشی که ظرفيت روشهاي نوين آموزش را دارا باشد ،چه الگويی میتوان ارائه نمود؟
کلیدواژهها :بازدهی تحصيلی ،معماري فضاهاي آموزشی نوين ،حس مکان.

مقدمه
براساس مطالعات روانشناختی وقتی براي اولين بار در فضاي تازهاي قدم بر میداريد مجموعه عوامل موجود در آن
محل ،تأثيراتی خواهند داشت که يا عالقهمند به مراجعه مجدد به آن محل میشويد و در جستجوي حرفهاي تازه
براي زندگی ،به زواياي آن دقت میکنيد و يا برعکس ،داوطلب ترك سريعتر آنجا میباشيد .اين موضوع در سنين
 12-7سالگی به علت عدم اشتغال فکري ،بسيار حائز اهميت است .آموزش فقط در کالس نيست؛ کالس بخشی از
فضاي آموزشی است که گرچه تأثير مستقيمی بر روش آموزش میگذارد بايد ارتباط آن با ديگر فضاها (چه باز و چه
بسته) و با استفادهکننده از فضا ،به گونهاي باشد که نتوان آنها را از هم جدا کرد .چنانچه محيط آموزشی داراي
طراحی متناسب با نياز افراد و تأمينکننده خواستههاي جسمی و روحی آنان باشد ،به محصلين کمک میکند خوب
رشد کنند و با اشتياق در محيط حضور مستمر داشته باشند که اين امر تأثيري مستقيم بر بازدهی آنان خواهد
داشت .بسترسازي مناسب و فراهم آوردن محيطی پويا ،يکی از عوامل ،يکی از فاکتورها ،و يا به بيان بهتر ،يکی از
راهبردهاي رسيدن به حل مشکل کيفيت آموزش است .هر چه 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
به کودك جهانبينی ،عادات ،رسوم ،مهارتها و دانش معينی را 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 متعدد در اين زمينه است ،نشان میدهد تسهيالت نامناسب بر
پيشرفت دانشآموزان تأثير منفی میگذارد و کيفيت کالبدي را با پيشرفت دانشآموز مرتبط میداند (کالرك ،
 2002؛ دادك  2000 ،؛ ارتمن و لمسترز 1۹۹۶ ،؛ ارتمن و لمسترز1۹۹8 ،؛ مکگوفی 1۹82 ،؛ مور و لکنی .)1۹۹۳،
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 بازده تحصيلی و کيفيت
کالبدي فضاهاي آموزشی اندك است (ارتمن 200۴ ،؛ استريچرز  .) 2000 ،استرابی ،اعتصام و ماجدي ( )1۳۹۹در
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 ( )1۳۹5در مقالهاي
تحت 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 ( )1۳۹7نيز در مقالهاي به
معيارهاي طراحی فضاهاي آموزشی بر قابليتهاي محيطی مؤثر بر ذهن و رفتار دانشآموزان تأکيد کردهاست.
ترکمان و همکاران ( )1۳۹5در پژوهشی نقش معماري و عوامل کالبدي محيط آموزشی را بر تسهيل يادگيري
کودکان مورد بررسی قرار دادند ،نتيجه حاصل بيان می کند که عوامل سازنده محيط آموزشی بر تسهيل يادگيري
کودکان مؤثر است .جعفري ( )1۳۹۶در 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 و همچنين سبب تعامالت گروهی آنها با
يکديگر در محيط آموزشی میگردد.
پيرتاج همدانی ،خان محمدي و شريفنژاد ( ،)1۳۹۶نيز در پژوهشی به تبيين و بررسی شاخصهايی که باعث
اجتماعپذيري ،جذابيت و کيفيت يک فضاي آموزشی بر پايه روانشناسی محيط ،و بيان و بررسی اين شاخصها براي

يک دانشکده موسيقی جذاب ،اجتماعپذير و پاسخگو به نيازهاي روانی ،آموزشی ،رفاهی و فعاليتی مخاطبان آن ،از
نظر دانشجويان ،اساتيد و مخاطبان اين رشته پرداخته و پيشنهادات معماري بر پايه آنها ،ارائه دادهاند .غفرانی
( )1۳۹5بيان 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 استخراج شده (بهصورت پرسشنامه بسته حاوي  ۳8سؤال) جهت بررسی مؤلفه کالبدي فضاي آموزشی دسته
بندي شدهاست .با توجه به برگزاري هر ساله امتحان سراسري توسط آموزش و پرورش شهر تورنتو-کانادا ،تمامی
دبيرستانها بر اساس بازدهی دانشآموزان پايه  10دبيرستان ،رتبهبندي میشوند .در اين پژوهش  ۶دبيرستان با
بازدهی متفاوت (از ضعيف به قوي) و از محلههاي مختلف بصورت تصادفی تعيين و از هر مدرسه  ۳0دانشآموز
(جمعا  180دانشآموز به نسبت مساوي از دختران و پسران) بصورت نمونهگيري تصادفی خوشهاي انتخاب شدند.
پرسشنامه اوليه در اختيار تعدادي از اساتيد معماري و روانشناسی قرار گرفت و پس از تأييد ،پرسشنامه نهايی
طراحی شده بين نمونههاي مورد بررسی توزيع گرديد .در اين پژوهش ابتدا به منظور توصيف دادهها نظير
شاخصهاي مرکزي از آمار توصيفی استفاده شده است .بهمنظور تحليل دادهها و آزمون فرضيههاي پژوهش از آمار
استنباطی و از روش مدليابی توزيع فراوانی براي تحليل دادهها استفاده شد .براي اين منظور در اين پژوهش جهت
بررسی آمار توصيفی از نرمافزار  SPSS22و جهت بررسی فرضيات تحقيق از نرمافزار  Smart Pls3استفاده شد.
همچنين ضريب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامه  0/88۳میباشد که نشان از اعتمادپذيري باالي پرسشنامه دارد .براي
بررسی روايی همگرا شاخص ميانگين واريانس استخراج شده محاسبه شده است .روايی همگرا زمانی وجود دارد که
پايايی ترکيبی از  0/7و شاخص ميانگين واريانس استخراج شده از  0/5بزرگتر باشند .همچنين پايايی ترکيبی بايد از
شاخص ميانگين واريانس استخراج شده بزرگتر باشد .در اين صورت شرط روايی همگرا وجود خواهد داشت .با توجه
به برقرار بودن هر  ۳شرط 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 تک
نمونهاي استفاده شده است.
نتیجهگیری
با توجه به تحليلهاي صورت گرفته ،معيارهاي ارتباط درون و بيرون ساختمان ،فرم طراحی ساختمان و
سيرکوالسيون حرکتی بيشترين درصد فراوانی را بين پاسخ دهندگان داشت .با مقايسه درصد بازدهی مدارس با
درصد فراوانی رضايت از معيارهاي مؤلفه کالبدي ،رابطه همسويی مشاهده میشود .اين يافته با نتايج پژوهش
شهبازي ( )1۳۹۴همسويی دارد که نشان داد طراحی مناسب فضاي آموزشی ،دانشآموزان را به سازگاري با محيط
تقويت میکند و قدرت تجزيه و ترکيب را در آنها باال میبرد و همچنين سبب تعامالت گروهی آنها با يکديگر در
محيط آموزشی میگردد که رابطه مستقيمی با افزايش بازدهی آنان دارد .يک محيط آموزشی خالق شامل بخشهاي
مختلف اجتماعی ،تربيتی و محيط فيزيکی است که بايد کامالً انعطافپذير و متناسب برنامههاي آموزشی مختلف
باشد .عناصر فيزيکی يک محيط آموزشی خالق بايد نيازهاي مختلف دانشآموزان در سطوح مختلف را تامين نمايد.
يکی از بخشهاي اين عناصر فيزيکی در محيط مربوط به دسترسی ها و فضاهاي سيرکوالسيون است .در تحقيقی
که درنيوزلند براي بررسی موانع موجود در فضاهاي آموزشی براي دانشآموزان با نيازهاي ويژه جسمی و روحی انجام

شد از شرکتکنندگان خواسته شد که از ليستی شامل  27مانع که توسط کارشناسان تهيه شده بود 10 ،مورد را به
عنوان مهم ترين موانع براي اين دانش آموزان انتخاب نمايند .نتايج بدست آمده حاکی از آن بود که  %1۹از والدين
عقيده داشتند مهمترين مشکل ناشی از طراحی نامناسب فضاهاي آموزشی است و  %1۶مهم ترين مشکل را فضاهاي
فيزيکی مدارس میدانستند (کيرنی )200۹ ،که اين پژوهش نتايجی همراستا با تحقيق حاضر دارد .نتايج معيار
سيرکوالسيون حرکتی با پژوهش تانور ( )2000همخوانی دارد که در مطالعهاي جهت بررسی امکانات و ويژگیهاي
کيفی و تجهيزاتی فضا دريافت مسيرهاي حرکتی کامالً با بازدهی دانش آموزان مرتبط است و از آنها به عنوان
فضاهاي شفاف جهت حس آزادي و حرکت نام برده است .نتايج اين پژوهش با تحقيق ديگري که نشان داد مدارس با
محيطهاي فيزيکی شلوغ و بهم ريخته داراي بازدهی نامطلوبی هستند ،نيز همخوانی دارد (هول وويل و وليت،
 .)1۹85حرکت 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 ساختمانهاي 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 منجر به راحتی کنترل
فضاي آموزشی بدون ايجاد احساس منفی در دانشآموزان میشود .تشابه و تيپسازي فرم ساختمان مدارس در
سالهاي گذشته با بحث دلزدگی از فضا همراه بودهاست که يکی از عواملی است که منجر میشود افراد خواستار
ترك محيط بوده و نياز درك جذابيت بصري دانشآموزان را پاسخ نمیدهد .همانطورکه از نتايج قابل مشاهده است،
مدارس با بازدهی تحصيلی باالتر در اين بخش قويتر عمل کردهاند .بر اساس يافتههاي پژوهش پيشنهاد میگردد با
تمرکز بر سه معيار فرم ساختمانهاي آموزشی ،ارتباط درون و بيرون ساختمان و سيرکوالسيون حرکتی در فضا ،باز
تعريف جديدي را در بازسازي ساختمانهاي موجود و الگوي جديدي را براي احداث ساختمانهاي جديد تبيين شود
تا مسير روشهاي نوين آموزشی در ظرف مناسب خود محقق گردد.
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