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 شناسایی رابطه بین طراحی فضای یادگیری با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

  5934- 5931دایی شهرستان مالیر در سال تحصیلی پسر مقطع ابت 

 

 

 علی محمدی  نیروانا

 

ارشد علوم تربیتی کارشناس  

 

 

ی طراحی فضای یادگیری مدارس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایاین پژوهش به شناسایی رابطه بین : چکیده

جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان پسرپایه سوم ابتدایی تشکیل می دهند پرداخته است. 1395-1394شهرستان مالیر در سال تحصیلی 

. از دانش آموزان، آزمون پیشرفت تحصیلی بعمل به عنوان نمونه انتخاب شدنددفی نفر از آن ها بطور تصا 046نفر بود که  066که تعداد آن ها 

-نفر از آنها مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده در این پژوهش کاربردی و از نظر شیوه اجرا توصیفی 06آمد که بطور تصادفی 

مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی بوده است. تجزیه و تحلیل داده همبستگی بود. ابزار جمع آوری اطالعات و داده ها، فرم های پرسشنامه، 

فیزیکی و پیشرفت تحصیلی از . برای تجزیه و تحلیل متغیرهای صورت گرفته استSPSSهای کمی پژوهش، با استفاده از نرم افزار آماری 

ان داد که اگرچه رابطه معناداری بین متغیرهای نتایج نش ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن استفاده شد ، که در حد معناداری گزارش نشد.

 .فیزیکی و پیشرفت تحصیلی وجود ندارد، ولی این متغیرها بر نگرش معلم تأثیرگذار است 

 فضای یادگیری ، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان، مدارس ابتدایی مالیر  اژگان کلیدی:و

 

 

 مقدمه-1

و معلمان هر آنچه که برای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدیران  در امر آموزش ، معموال مسئولین ،      

نیاز باشد انجام می دهند . اما نکته ای که معموال بدان بی توجه هستند و یا کمتر توجه می کنند وضعیت 

فضای یادگیری مدارس است فضایی که دانش آموزان و معلمان بیشتر وقت خود را در آن می گذرانند و 

در آن می آموزند و معلمان در همان شرایط تدریس می کنند )جرتل ، مک کارتی  محیطی که دانش آموزان

 ( . 4662،  4؛ به نقل از باالک 46641و اسچاف 

                                           
1 . Gertel , Mccarty , & Schoff 
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( در نتیجه گیری های تحقیقات خود به این نکته اشاره کردند که روز به روز 4660) 0لوماس و ابلینگر        

جهان نیز در حال تغیر و پیشرفت هستند و به تبعیت از آن دانش آموزان در حال تغییرند و فن آوری های 

ها فضاهای یادگیری نیز می بایست تغیر کند . دانش آموزان باید از فضاهایی استفاده کنند که نیازهای آن 

ها را برآورده کند . با آزمودن عادات دانش آموزان و استفاده از نمونه ها و سپس خلق فضای یادگیری می 

های آن ها را رفع کرد و با این کار این شانس را پیدا می کنیم که دانش آموزان را جذب محیط تواند نیاز

 های یادگیری نماییم.

بنابراین با توجه به اینکه آموزش و پرورش ، زیر بنای توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی هر         

آموزان نیز مهم تلقی می شود . نکته  جامعه است بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی و ترقی دانش

مهمی که می بایست بدان توجه داشت این است که اگر به متغیرهای فیزیکی توجه کافی داشته باشیم با 

آگاهی بیشتری می توان اقدام به برنامه ریزی آموزشی برای آینده نماییم. البته عالوه بر متغیرهای فیزیکی ، 

در پژوهش های دیگر به آن توجه داشت . اگر نظام آموزشی اطالعات الزم  عوامل دیگری نیز هستند که باید

در عرصه های  و کافی را در چنین زمینه ای در اختیار نداشته باشد نمی توان از آن عملکرد صحیح را

 مختلف آموزشی و پرورشی انتظار داشت . از این رو ، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به سه سوال زیر است :

 فراگیران رابطه وجود دارد ؟ و پیشرفت تحصیلی  آیا بین  فضای یادگیری

 آیا بین جاذب بودن کالس با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد ؟

 چه جنبه هایی از فضای یادگیری با پیشرفت تحصیلی فراگیران رابطه دارد ؟

شاخص است که در  11کالس عوامل فیزیکی مربوط به امکانات آموزشی و فضای یادگیری و جاذب بودن 

مورد بع مربوط به  5مورد اول مربوط به جاذب بودن کالس و  10دو قسمت دسته بندی شده است . 

 قسمت شرح و تبیین شده است . 5امکانات آموزشی کالس است ، که همه موارد ذیل در 

 ررسی قرار می گیرد .موارد ذیل در رابطه با جذاب بودن و ابعاد ظاهری ساختمان کالس و مدرسه مورد ب

دیوار ؛ درب کالس ؛ کف ؛ سرانه مساحت ؛ سرانه فضا ؛ آلودگی صوتی ؛ سقف ؛ حرارت و تهویه  نور ؛  

 کالس ؛ پنجره ؛ رنگ ؛ مبلمان جذاب ؛ قدمت ساختمان ؛

 موارد ذیل در رابطه با امکانات آموزشی کالس و مدارس مورد بررسی قرار می گیرد .

؛اتصال به شبکه اینترنتی و رسانه های آموزشی ؛ودضعیت تعمیر و نگهداری  سرویس های الکتریکی

 مدرسه ) تعویض المپ ها ، لوله کشی و...( ؛جاروب و گردگیری کالس ها ؛تخته سیاه ؛

                                                                                                                
2  . Bullock 
3  . Lomas and Oblinger 
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معموال روشنایی کالس از طریق نور طبیعی ) پنجره ها ،  نور و متغیر های مربوط به آن :  -1-1

( بر 1000) 4 دریچه ها و ... ( و یا نور مصنوعی تامین می شود .یکی از عوامل مهمی که از نظر کش

بیشتر در آن ها می شود روی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر مثبت داشته و منجر به یادگیری 

در صد یادگیری از طریق حس بینایی صورت می  10ر فرایند یادگیری ، به طور کلی د . نور می باشد 

 (. 1022؛ به نقل از : ساعدی ، معین پور و نصر اصفهانی ،  1022گیرد ) ذوفن و لطفی پور ، 

 

نور طبیعی که از طریق پنجرهای کالس تامین می شود بسیار برای خواندن و نوشتن مناسب بوده      

متعدد مساحت پنجر های شیشه دار باید حداقل به اندازه یک پنجم سطح اطاق و براساس تجربیات 

باشد تا حداقل روشنایی برای خواندن و نوشتن موجود باشد .البته اگر نیاز به روشنایی محصنوعی در 

 5، بر اساس مطالعات اسیمن و راکول کالس احساس شود بهترین نور ، نور فلوئورسنت می باشد

وی کارگران یک کارخانه انجام دادند به این نتیجه رسیدند که با وجود نور فلوئورسنت ( که بر ر1011)

 ( .1000میزان تولیدات کارخانه بیشتر شد )به نقل از : کش ، 

و  1000کش،  1002، 0 در پژوهش های لمسترز ابعاد ظاهری کالس و ساختمان مدرسه : -1-2

(، آمده است که بر طبق مطالعاتی که در سال 1000، 1در ویرجینیا ) به نقل از لنهام 1000 2هینس

انجام شد به شناسایی جنبه های خاص فیزیکی محیط پرداخته که تا به حال اثر مثبتی در  1016

دانش آموزان داشته است و به این نتیجه رسیدند که دانش آموزان در مناطق روستایی وشهری بهتر 

 . یت باالتر درس بخواننداست در مدرسه هایی باساختمان های با کیف

در ارتباط با چگونگی ویژگی های سطوح و ابعاد ظاهری کالس ، بطور کلی می توان گفت که       

های کالس باید بدون درز و صاف و قابل شستشو باشد . رنگ نیز به عنوان عنصر تفکیک ناپذیر دیوار

یادگیری دارد و حاالت روانی و عاطفی  معماری تاثیر فراوانی بر روحیه و رفتار دانش آموزان در فضای

آن ها را تحت تاثیر قرار می دهد . برای رنگ آمیزی دیوار های داخلی کالی ها ، رنگ های گرم و آرام 

مناسبند نظیر کرم و بژ . سقف کالس ها بهتر است رنگ روشن باشد و عاری از هر گونه نم ، درز و یا 

 بل شستشو و از رنگ تیره استفاده شود .ریختگی باشد . کف کالس ها بهتر است قا

 5/5زمین و  متر مربع 5/1ی هر دانش آموز توان گفت که برادر رابطه با سرانه مساحت و فضا می      

متر و  1نفری ابعاد اتاق باید به طول  06متر مکعب هوا الزم است . به عبارت دیگر برای یک کالس 

متر مکعب  و  5/4متر باشد . فضای الزم برای هر دانش آموز نباید از  4متر و ارتفاع  2تا  0عرض 

                                           
4 . Cash 
5  .Sleeman and Rockwell 
6 .Lamasters 
7  .Hines 
8 . Lanhamn 
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متر کمتر باشد . بنابراین ، در انتخاب یک مکان برای کالس ، باید حجم کالس و تعداد دانش  0ارتفاع 

 (.1022؛ به نقل از : ساعدی ،  1004را مدنظر قرار داد )سلطان منش ، آموزان 

ی دیگر از شاخص های ظاهری مدرسه درب کالس است . درب کالس باید طوری طراحی شود یک     

که در انتهایی کالس واقع شود و با ورود اشخاص به کالس باعث حواس پرتی شاگردان نشود . 

در هنگام بروز سر و صدا حتما سرویس همچنین در تعمیر و نگهداری درب کالس باید دقت شود 

 کاری شود .

رزمینه مبلمان کالس بهتر است که از میز و نیمکت های متناسب با سن دانش آموزان استفاده د     

شود . نکتهای که در زمینه مبلمان مناسب کالس نباید غفلت ورزید این است که مبلمان راحت ودر 

 عین حال جذاب ، نما و جلوه ای خاص به کالس درس می دهد که در گام اول می تواند دانش آموزان

 خود سازد .را شیفته 

با توجه به تحقیقات انجام شده قدمت ساختمان و بازسازی ساختمان یکی از عوامل موثر بر        

( به بررسی رابطه بین امکانات مدارس و 4660)0پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می باشد . الری 

پرداخت . مطالعات او نشان داد که تعمیر و بازسازی و حتی نوسازی  16پیشرفت تحصیلی در تگزاس

 ساختمان مدارس حاوی پیام مثبتی برای شاگردان و در نهایت باعث افزایش عملکرد آن ها می شود . 

یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر یادگیری ، تجهیزات مناسب برای  حرارت و تهویه کالس : -1-3

شود .  تحصیلی میست که بی توجهی به آن باعث افت تحصیلی و عدم پیشرفت ما رتولید گرما و س

اگر هوای کالس بیش از اندازه سرد و یا گرم باشد باعث عدم تمرکز حواس دانش آموزان می شود . 

 درجه سانتیگراد باشد . 11درجه حرارت مناسب برای کالس بهتر است 

را مورد بررسی قرار دادند . آن ها به  14های داکوتا ( دبیرستان1000) 11کش ،ارثمن و ون برکام     

دانش آموزان انتخابی و وضعیت محیط یادگیری آن ها پرداختند . آن ها رابطه ممکن بین  بررسی

دریافتند که رابطه مثبتی بین محیط یادگیری و شرایط ساختمانی و پیشرفت تحصیلی با سن 

عنوان عوامل و ویژگی های مهم و قابل شناسایی وجود ساختمان ، شرایط تهویه و آلودگی صوتی به 

دارد .نکته مهم دیگر در این زمینه که به پیشرفت تحصیلی منجر می شود شاید به دلیل وجود اکسیژن 

 کافی در هوای مورد تهویه باشد .

و صدا نیز به عنوان یکی از عواملی که می تواند بریادگیری  های مربوط به آن :صدا و متغیر -1-4

در نهایت بر پیشرفت تحصیلی تاثیر داشته باشد می بایست مورد توجه قرار گیرد . اصوات نامطلوب در 

                                           
9 .Lari 
10 . Texas 
11 . Cash , Earthman & Berkum 
12 .Dakota 



 111-120، ص 1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی ، شماره 
 
ISSN: 1394-0037 

http://www.johs.jseas.ir 

 

155 

 

فضای آموزشی می تواند شامل سرو صدای کارگاههای صنعتی و یا مراکز تجاری باشد .برای رفع  و یا 

دو جداره استفاده کمتر کردن آلودگی های صوتی می توان از دیوارهای عایق ویا از درب و پنجره های 

 کرد .

( به مطالعه رابطه بین بناهای 4664) 10برنهام امکانات آموزشی و تجهیزات آموزشی : - 1-5

نامناسب مدارس و امکانات آموزشی آن ها با کارایی دانش آموزان پرداخت . او به این نتیجه رسید که 

یا مدرسه با امکانات و کیفیت باالی آموزشی شرایط و محیطی با پیشرفت باال برای دانش آموزان 

 بهمراه می آورد .

و نگهداری سرویس های الکتریکی ، جاروب و گردگیری کالس ها ، تعویض  مواردی از قبیل تعمیر     

( به این نتیجه 4664المپ ها و لوله کشی از جمله مواردی هستند که باید به آن توجه شوند . برنهام )

رسید که مدارس با خدمات سرایداری نامناسب محیطی را برای دانش آموزان فراهم می کنند که 

و بچه ها دوست ندارند در مدرسه شرکت کنند و به احتمال زیاد مدرسه را رها می  جذاب نخواهند بود

برای آن ها خواهد شد  کنند و در کل اگر هم شرکت کنند ، مدرسه تبدیل به یک محیط غیر پیشرفت

 . 

یکی از شاخص های مربوط به امکانات و تجهیزات آموزشی ، استفاده از فن آوری های روز است .       

ان امروز ، روز به روز در حال تغیر است ، دانش آموزان نیز در حال تغیرند و نکته ای که باید به آن جه

توجه ویژه داشت استفاده از فن آوری های روزاز جمله کامپیوتر و اینترنت بررای دانش آموزان است . 

ن آوری های جدید دانش آموزان می بایست در فضاهای آموزشی ، آموزش ببینند که از هر نظر با ف

 همراه باشد که این خود منجر به پیشرفت تحصیلی چشمگیری در دانش آموزان می شود .

 روش تحقیق-2

زیرا محقق نظریه ها و اصول و فنونی که در  "نظر هدف کاربردی است،  روش این پژوهش از   

 1011)خاکی ،"تدوین می شوند را برای حل مسایل اجرایی و واقعی به کار می گیرد   تحقیقات پایه

همبستگی می باشد چرا که به توصیف سیستماتیک موقعیت یا  –( . از نظر شیوه اجرا توصیفی  464:

زمینه مورد عالقه با دقت و حفظ عینیت پرداخته می شود و به منظور بررسی میزان ربط تغییرات یک 

 ا تغییرات یک یا چند عامل دیگر بر حسب ضریب همبستگی پرداخته می شود .عامل ب

 

 

 جامعه و نمونه آماری - 3

                                           
13 .Branham 
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جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان کالس های پایه سوم ابتدایی پسرانه شهرستان مالیر در سال      

بتدا با بکارگیری فهرست با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای ، امی باشد .  1006-01تحصیلی 

بود ،  از بین آن ها  مدارس  2044کامل مدارس پسرانه دولتی و غیر دولتی  که تعداد دانش آموزان آنها 

مدرسه بود ، از بین این تعداد مدرسه  بر حسب منطقه به سه  46دولتی انتخاب شدند که تعداد آن ها 

مدرسه  4م شدند . از بین هر طیف به صورت تصادفی طیف  برخوردار ، نیمه برخوردار و نیمه محروم تقسی

دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب گردیدند . از بین این 046کالس ، شامل   14انتخاب شدند . سپس تعداد 

دانش آموز بطور تصادفی انتخاب و مورد بررسی  06نفرکه بطور خوشه ای طبقه بندی شده بودند برگه  046

رس مالیر، مدارس محروم وجود ندارد ومدارس محروم در روستا واقع شده اند که قرار گرفت .در بین مدا

 . خارج از این  مطالعه می باشد ، در این پژوهش فقط به مطالعه مدارس شهری مالیرپرداخته می شود

 دو پرسشنامه مربوط وضعیت -1ابزارهای گرد آوری اطالعات : برای انجام پژوهش های حاضر از ابزارهای  

آزمون پیشرفت  -0فرم مشاهده  متغیر های فیریکی کالس درس  -4فیزیکی کالس ها وساختمان مدارس، 

 تحصیلی استفاده شده است .

  برای تهیه و تدوین هر کدام از ابزارهای این پژوهش ، مراحلی به شرح ذیل طی شده است : -5

  پرسشنامه وضعیت فیزیکی کالس ها وساختمان مدرسه-5-1

از آنجایی که در ارتباط با موضوع این تحقیق ، در ایران پرسشنامه استانداردی وجود نداشته و  از  

( در تحقیقات خود استفاده کرده اند ترجمه شد و مورد 1005)14( و گلن 1000پرسشنامه ای که کش )

اجتماعی  از  –ی استفاده قرار گرفت .اطالعات مربوط به فضای یادگیری و شرایط کالسی ، وضعیت اقتصاد

خالصه این پرسشنامه در  طریق این پرسشنامه که توسط مدیران کامل شده است بدست آمده است . 

سوال می باشد و از پرسشنامه ساعدی   4در پرسشنامه دوم که شامل قابل مشاهده است .  1جدول شماره 

ت پرداخته می شود.اطالعا( گرفته شده است به شاخص های فیزیکی کالس پایه سوم 1021و همکاران )

 خالصه شده است .  0مربوط به این پرسشنامه ها در جدول 

 خالصه پرسشنامه ارزیابی وضعیت فضای یادگیری مدارس 1جدول 

 قلمرو تحقیق متغیرها شماره سواالت

 وضعیت فضای ساختمان سن ساختمان 1

  هدف از ساخت ساختمان 4

  سالهایی که تعمیر و بازسازی شده 0

  نشانه های از نشت در سقف 4

  آخرین سالی که دیوارهای داخلی رنگ شده 5

                                           
14 .Glen 
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  آخرین سالی که دیوارهای خارجی رنگ شده 0

  نحوه امتیاز دهی به سرویس های الکتریکی 2

  نوع کفپوش 1

  موقعیت مدرسه نسبت به آلودگیهای صوتی 0

  تعمیرات و نگهداری 16

  شرایط ساختاری ساختمان 11

 وضعیت فضای کالسی تعدادکل کالس ها 14

  تعدادکالسهای همیشه دایر 14

  تعداد کالسهای سیار 14

  تعداد کالسهایی که در و پنجره ندارد 10

  کیفیت سیستم گرمایشی 14

  کیفیت تهویه هوا 15

  نوع روشنایی 10

  رنگ دیوار کالسها 12

  نوع پوشش سقف ها 11

  دفعات جاروب 10

  دفعات گردگیری 46

  تعداد پریز های کالس 41

  اتصال به شبکه اینترنتی محلی 44

  اتصال به شبکه اینترنتی محلی گسترده 40

  دسترسی به اینترنت 44

  اتصال به تلویزیون مرکزی 45

  شرایط مبلمان کالسی 40

  وضعیت ساختاری کالس 42

  وضعیت ظاهری و بهداشتی 41

 خالصه و اطالعات آماری وضعیت مدرسهامتیاز به  40

  06وضعیت ثبت نام و شهریه سال  06

  06درصد تخفیف ها در سال  01

  مساحت مدرسه 04

 

برای تهیه فرم مشاهده ، با استفاده از شاخص ها و استانداردهای موجود ، جدولی  فرم مشاهده : - 5-2

( . این  2(تنظیم گردیده است )جدول شماره حاوی دوازده مورد با عبارت )) مطلوب ، متوسط ، نامطلوب (
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 فرم متغیرهای مربوط به محیط فیزیکی کالس درس و مدرسه را مورد بررسی قرار می دهد . محقق ضمن

حضور مستقیم در کالسهای درس ، مشاهده وضعیت فیزیکی کالس واندازه گیری دقیق مساحت و فضای 

کالس ، آنها را با معیارهایی که در دست دارد مقایسه می نماید. این جدول بر گرفته از جدولی است که 

به جهت تدوین آن  روایی فرم مشاهده "( در تحقیقات خود استفاده کرده اند .  1021ساعدی و همکاران )

بر اساس استانداردهای موجود در سطح بین الملل و شاخص های مربوط به کشورمان مورد تایید متخصصان 

 (. 0، ص  1021)ساعدی و همکاران ، "قرار گرفته است  

این پژوهش عالوه بر تکمیل فرم پرسشنامه مستلزم اجرای آزمون  :آزمون پیشرفت تحصیلی  -5-3

هماهنگ بوده است . زیرا نتایج امتحانات داخلی مدارس ، نواحی و مناطق که به صورت پیشرفت تحصیلی 

ناهماهنگ برگزار می شود نمی تواند به عنوان یک معیار ثابت برای مقایسه پیشرفت تحصیلی کالس های 

  د .مختلف مورد استفاده قرار گیرد . و در پایه سوم ابتدایی شیوه نمره دهی به صورت توصیفی می باش

سواالت این آزمون از دروس ریاضی ، علوم ، اجتماعی ، هدیه های آسمان ، بخوانیم و بنویسیم می باشد . به 

 55کتاب استخراج شد .تعداد سواالت  4/0دلیل اینکه این آزمون در فروردین برگزار می شود سواالت از 

،  16واالت درس بخوانیم و بنویسیم دقیقه می باشد . تعداد س 26سوال چهار گزینه ای و مدت پاسخگویی 

می باشد . به منظور بررسی و روایی و پایایی  2و هدیه های آسمان  15، علوم  1، اجتماعی  15ریاضی 

سوال آزمون  55دانش آموز اجرا شد .  از بین  04آزمون ، سوالهای تایید شده به صورت آزمایشی با شرکت 

سوال تحلیل شدند و اعتبار آزمون از  41رات آزمون بر اساس سوال آزمون ضعیف تشخیص داده شد و نم 2

می باشد . در  5،12،10،44،40،42،41درصد رسید .  سواالت حذف شده شامل سواالت  11درصد به  40

 آن ها مشخص شده است .  پایاییتعداد سواالت و4جدو ل شماره 

 

 : تعداد سواالت آزمون پیشرفت تحصیلی و پایایی آن ها2جدول 

 شماره عنوان دروس پایه سوم تعداد سواالت پایایی سواالت

 1 بخوانیم و بنویسیم 16 /24

 4 ریاضی 15 /52

 0 علوم اجتماعی 1 /14

 4 علوم تجربی 15 /26

 5 هدیه های آسمانی 2 /00

 

تحقیق از دو سطح توصیفی و استنباطی از روش های آماری  روشهای تجزیه و تحلیل داده ها : در این

استفاده گردید . در سطح توصیفی با استفاده از فراوانی درصد ، میانگین و انحراف معیار ، هر سوال به 

صورت مجزا مورد بررسی قرار گرفت و در سطح استنباطی با توجه به شاخص های خاص این تحقیق و 
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براون  –و ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن  های تحلیل واریانس یک راهه  دسته بندی پاسخ ها ، آزمون

 استفاده شد .

 یافته های پژوهش -6

ابتدا یافته های مربوط به یکی از پرسشنامه ها و فرم مشاهده و آزمون پیشرفت تحصیلی به صورت توصیفی 

و پیشرفت تحصیلی  پرسشنامه  مدیران ند و سپس به تجزیه و تحلیل دو به شرح زیر تجزیه و تحلیل می گر

   سواالت تحقیق می پردازیم .و 

فراوانی ، درصد و میانگین وزنی نظرات معلمان در مورد چهار سوال : سواالت پرسشنامه معلمان  -  1 -6

در این پرسشنامه  پرسشنامه که مر بوط به شاخص های فیزیکی است در جدول    ارائه شده است .

مربوط به فضای فیزیکی کالس پایه سوم  4و  0مربوط به امکانات آموزشی و سوالهای  4و  1سوالهای

تاثیر مطلوب بودن شاخص را  4و  4مربوط به وضعیت فعلی و سوالهای  0و  1ابتدایی می باشد . سوالهای 

درصد پاسخ های مربوط به نظرات معلمان توزیع فراوانی و  بر پیشرفت تحصیلی مورد بررسی قرار می دهد .

 قابل مشاهده است . 0در مورد شاخص های فیزیکی در جدول 

نشان می دهد که بیشترین پاسخ ها در سطح بسیار زیاد و زیاد مربوط به تاثیر میزان  0نتایج جدول شماره 

مربوط به میزان  درصد و کمترین درصد پاسخ 04/10مطلوب بودن فضای فیزیکی بر پیشرفت تحصیلی با 

درصد بوده است . تاثیر امکانات آموزشی بر پیشرفت  00/44مناسب بودن امکانات آموزشی کالس با 

 04/00درصد پاسخ دهندگان در سطح زیاد و بسیار زیاد دانسته اند،لکن  25تحصیلی دانش آموزان را 

ب و خوب ارزیابی نمودهاند . درصد پاسخ دهندگان مطلوب بودن فضای فیزیکی کالس را در سطح بسیار خو

بیانگر این مطلب است که هردو موردی که وضعیت فعلی سوال شده ،میانگین وزنی  0داده های جدول

( بدست آمده است ، در حالیکه وقتی از تاثیر این دو شاخص در حالت مطلوب  5/1و  00/1نسبتا کم ) 

 (حاصل گردیده است. 5/4و  44/4سوال شده ، در هر دو مورد میانگین های وزنی باالیی )

 

 

 

 

 

توزیع فراوانی و درصد پاسخ های مربوط به نظرات معلمان در مورد شاخص های :   3جدول

 فیزیکی
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میانگین 

 وزنی

بسیار 

 کم

بسیار  زیاد متوسط کم

 زیاد

فراوانی 

 درصد

 شماره گویه

00/1   0 

 

25 

4 

 

00/10 

1 

 

00/1 

 ف

 

 د

میزان مناسب 

بودن امکانات 

 آموزشی کالس

1 

44/4   0 

 

45 

1 

 

00/1 

1 

 

00/00 

 ف

 

 د

تاثیر امکانات 

آموزشی بر 

پیشرفت 

 تحصیلی

4 

5/1   1 

 

00/00 

4 

 

00/10 

4 

 

00/10 

 ف

 

 د

میزان مطلوب 

بودن فضای 

 فیزیکی کالس

0 

5/4   4 

 

00/10 

4 

 

00/10 

1 

 

00/00 

 ف

 

 د

تاثیر میزان 

مطلوب بودن 

فضای فیزیکی 

بر پیشرفت 

 تحصیلی

4 

 

 

همان گونه که در بخش های قبل ذکر گردید، فرم مخصوص مشاهده با مراجعه : فرم مشاهده -6-2

های درس موجود در نمونه تکمیل گردید .  شاخص سرانه مساحت و فضا با اندازه  مستقیم محقق به کالس

شاخص مورد گیری مستقیم و با استفاده از متر محاسبه شده است. فراوانی ، درصد  و میانگین وزنی دوازده 

 .درج گردیده است 4نظر در جدول
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توزیع فراوانی و د رصد پاسخ های مربوط به شاخص های فیزیکی کالس درس پایه  :  4جدول

 سوم

میانگین 

 وزنی

 شماره شاخص های فیزیکی کالس مطلوب متوسط نامطلوب

44/4  2 

00/51 

5 

00/41 

 ف

 د

بدون سرو صدا 

 بودن محل کالس 

1 

02/4 1 

1 

4 

16 

0 

25 

 ف

 د

 نور کالس

 

4 

02/4  4 

00 

1 

00 

 ف

 د

 حرارت و تهویه

 

0 

44/4 4 

16 

0 

45 

2 

00/51 

 ف

 د

 دیوار کالس

 

4 

61/4 0 

45 

5 

00/41 

4 

00 

 ف

 د

 درب کالس

 

5 

5/4  0 

56 

0 

56 

 ف

 د

 کف کالس

 

0 

 2 تخته سیاه ف 0 4 4 00/4



 111-120، ص 1931،  بهمن 1، جلد 02علوم انسانی ، شماره 
 
ISSN: 1394-0037 

http://www.johs.jseas.ir 

 

162 

 

  د 56 00 16

45/4 4 

16 

5 

00/41 

5 

00/41 

 ف

 د

 صندلینیمکت یا 

 

1 

44/4  2 

00/51 

5 

00/41 

 ف

 د

وضع نشستن 

 دانش آموزان 

0 

5/4  0 

56 

0 

56 

 ف

 د

رسانه های 

 آموزشی

 

16 

12/4 0 

45 

4 

00 

5 

00/41 

 ف

 د

 سرانه مساحت

 

11 

45/4 4 

16 

5 

00/41 

5 

00/41 

 ف

 د

 سرانه فضا

 

14 

نشان می دهد که از بین شاخص های مورد مطالعه مطلوب ترین شاخص مربوط به نور  4نتایج جدول  

درصد و نامطلوب ترین شاخص مربوط به سرانه  00درصد ف سپس حرارت و تهویه کالس با  25کالس با 

 درصد بوده است . سایر شاخص ها در حد متوسط ارزیابی شده اند.  45درصد ودرب کالس با  45مساحت با 

:پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به متغیر های نوع مدرسه و  آزمون پیشرفت تحصیلی - 6-3

( در منطقه 0/42مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج بدست آمده حاکی است که بیشترین معدل )منطقه 

میانگین و انحراف   5برخوردار بدست آمده است. جدول  ( در منطقه نیمه00/46برخوردار و کمترین معدل )

 معیار نمرات پیشرفت تحصیلی  در سه منطقه را نشان می دهد .

 

 

 

 

 میانگین و انحراف معیار نمرات پیشرفت تحصیلی  در سه منطقه : 5جدول
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 مناطق تعداد میانگین انحراف معیار

 برخوردار 06 0/42 02/2

 نیمه برخوردار 06 00/46 1/16

 نیمه محروم 06 4/40 50/11

 

  یافته های مربوط به فرضیه های پژوهش 6-4

  ؟بین فضای فیزیکی یادگیری و پیشرفت تحصیلی فراگیران رابطه وجود دارد آیا  :سوال اول 

در تحلیل و گزارش و رتبه بندی مدیران از متراژ  مکان ، وضعیت تهویه هوا ،  برای آزمون این فرضیه  و    

نوع سقف ، رنگ دیوارها ، شرایط ظاهری و بهداشتی کالس ها ، کیفیت سیستم الکتریکی ، تعداد پریزها ، 

تم آخرین سالی که دیوارهای بیرونی رنگ شده ، نوع کف پوش ها ، ثبت نام رایگان و شرایط مبلمان ، سیس

گرمایشی ، آخرین باری که دیوارهای داخلی شده ،دسترسی به اینترنت ، دسترسی به شبکه محلی ، نوع نور 

، کیفیت گردگیری ، تعداد کالس ها ، کنترل آلودگی صوتی ، تعداد کالس های بدون پنجره ، وضعیت 

از ساخت ساختمان ، عمومی ساختمان ، وضعیت تعمیر و نگهداری ، تعداد کالس های دایر ، هدف اصلی 

آخرین سالی که باز سازی صورت گرفته  ،ساختار کالس ها ، وضعیت سقف ها ، شرایط ساختاری به طور 

اروب کشی ، دسترسی به تلویزیون و شبکه اینترنت  با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان  از جکلی، کیفیت 

 گزارش شده است.0جدولبروان استفاده شد و نتاج در  –ضریب همبستگی رتبه ای اسپیرمن 

 

 

 ضریب همبستگی بین فضای فیزیکی و پیشرفت تحصیلی فراگیران نتایج :   6جدول 

 سطح معنی داری پیشرفت تحصیلی فضای فیزیکی

1 343/0 266/0 

2 202/0 530/0 

3 074/0 913/0 

4 099/0 796/0 
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5 406/0 131/0 

6 160/0 613/0 

7 331/0 209/0 

9 007/0 971/0 

3 329/0 233/0 

10 160/0 613/0 

11 206/0 520/0 

12 297/0 366/0 

13 0 1 

14 0 1 

15 103/0 750/0 

16 440/0 153/0 

17 0 1 

19 0 1 

13 0 1 

20 393/0 213 

21 103/0 750/0 

22 026/0 337/0 

23 440/0 153/0 

24 132/0 693/0 
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25 132/0 693/0 

26 056/0 962/0 

27 099/0 796/0 

29 261/0 413/0 

23 514/0 097/0 

30 333/0 207/0 

31 117/0 719/0 

32 225/0 491/0 

 

گزارش شده است، هیچگونه همبستگی معناداری بین فضای فیزیکی محیط 0همانگونه که در جدول    

که بین آموزشی و پیشرفت تحصیلی فراگیران  وجود ندارد.. در نهایت این چنین می توان نتیجه گرفت 

فضای فیزیکی یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد ولیکن این رابطه در حد معناداری 

 نیست.

پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با توجه به متغیر های نوع مدرسه )برخوردار، نیمه برخوردار، نیمه        

نش آموزان سه منطقه از آزمون تحلل محروم( مورد مطالعه  قرار گرفت. برای مقایسه پیشرفت تحصیلی دا

 .گزارش شده است  2 واریانس یک راهه  استفاده شد و نتایج تحلیل در جدول

 نتایج تحلیل واریانس یک راهه:  7جدول 

p f منابع تغیر مجموع مجذور درجات آزادی میانگین مجذور 

644/6 441/0 621/046 

000/164 

4 

12 

10 

150/016 

100/0161 

010/0211 

 بین گروه ها

 درون گروه ها

 کل
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نشان می دهد که بین پیشرفت تحصیلی سه نوع مدرسه تفاوت معنادار  0یافته های گزارش شده در جدول 

وجود دارد.  میانگین نمرات برخوردار باالتر از دو منطقه دیگر بوده است. شایان ذکر است که این اختالفات 

وده است.  میانگین و انحراف معیار نمرات فراگیران در مناطق مذکور میانگین ها، از نظر آماری هم معنادار ب

 گزارش شده است.1در جدول 

 

 

 میانگین و انحراف معیار نمرات پیشرفت تحصیلی  در سه منطقه:  9جدول

 مناطق تعداد میانگین انحراف معیار

 برخوردار 06 0/42 02/2

 نیمه برخوردار 06 00/46 1/16

 نیمه محروم 06 4/40 50/11

( در 00/46( در منطقه برخوردار و کمترین معدل )0/42نتایج بدست آمده حاکی است که بیشترین معدل )

 منطقه نیمه برخوردار بدست آمده است.

سوال دوم ، رابطه بین جاذب بودن محیط فیزیکی کالس با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را بررسی می 

لیل رگرسیون چند گانه ، رابطه معناداری بین جاذب بودن کالس درس کند . نتایج ضریب همبستگی و تح

با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نشان نداده است . ولی روش تحلیل مسیر نشان می دهد که جاذب بودن 

کالس درس به طور غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر دارد . نتایج فرم مشاهده در 

ربوط به میزان جاذب بودن کالس یعنی کف، درب کالس ف تهویه ، بدون سو صدا جدول  شاخص های م

بودن محل کالس ، نور کالس و دیوار های کالس را بررسی نموده است . مطلوب ترین شاخص مربوط نور 

 56درصد ، کف کالس  00/51درصد ، دیوار های کالس  00درصد ، سپس حرارت و تهویه  25کالس با 

درصد در جایگاه های معمولی  00درصد و درب کالس  00/41ر و صدا بودن محل کالس درصد ، بدون س

 .قرار داشتند 

با مشاهده نتایج فرم مشاهده در سه منطقه به این نتیجه رسیدیم که اکثر مدارس حتی مدارس نیمه محروم 

 .از نظر وضعیت فیزیکی در شرایط مطلوبی بسر می برند

چه جنبه هایی از شرایط یادگیری با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد؟. در پرسشنامه شماره سوال سوم :   

سوال پرسیده شد که در سوال اول رابطه بین میزان امکانات آموزشی کالس  4از معلمان پایه سوم،  4

آموزان مورد بررسی قرار گرفت. بررسی وضعیت شاخص های مربوط به درس، با پیشرفت تحصیلی دانش
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کانات کالس که در فرم مشاهده ثبت گردیده است.و بررسی وضعیت مطلوبیت شاخص های مربوط به ام

ضرایب همبستگی بین این سه شاخص و  0امکانات کالس در فرم مدیران ثبت گردیده است. جدول 

 آموزان را گزارش کرده است.پیشرفت تحصیلی دانش

 

 آموزانتحصیلی دانشضریب همبستگی بین این سه شاخص و پیشرفت  3جدول 

 متغیر پیشرفت تحصیلی سطح معنی داری

410/6 

210/6 

001/6 

004/6 

110/6 

645/6 

 مطلوبیت

 مشاهده

 معلم

 

آموزان و مطلوبیت، مشاهده و رتبه بندی بیانگر آن است که بین پیشرفت تحصیلی دانش 0نتایج جدول 

فرم مشاهده از کالس نشان داد که بین معلم هبستگی معنی دار وجود ندارد. نتایج آماری در زمینه 

 .مشاهدات انجام شده با پیشرفت تحصیلی همبستگی مثبت وجود دارد ولیکن معنادار نیست

 

 

 

  بحث و نتیجه گیری و پیشنهادات -7

( دریافتیم که اکثر مدارس در 1بر اساس تجزیه و تحلیل های آماری انجام شده از پرسشنامه )شماره      

وضعیت فیزیکی مطلوبی بسر می برند . در اکثر مدارس مدیران به امکانات مدرسه خود نمره باال دادند ، هر 

دارس ابتدایی شهرستان مالیر چند یکسری از مناطق این گونه نبودند . نکته مهم دیگر در رابطه با قدمت م

سال ساخت گزارش شده و بیش از نیمی از مدارس مورد مطالعه  16درصد از مدارس زیر  1است که فقط 

سال ساخت بودند . با توجه به اینکه  46درصد نیز باالی  12سال ساخت داشتند و  46درصد( بیش از  50)

درصد از مدارس هرگز بازسازی نشدهاند و فقط  51 یکسری از مدارس از قدمت باالیی برخوردار بودند ولی

سال گذشته بازسازی شده اند ، بازسازی مدارس نکته ای است که نباید از  5درصد از مدارس در طی  12

آن غفلت ورزید . نکته مهم دیگر کیفیت سیستم الکتریکی مدارس است که در بین مدارس شهرستان مالیر 

ه ارتقاء دارند و در اکثر موارد فقط یک پریز در هر کالس وجود داشت . درصد اعالم کردند که نیاز ب 04

وضعیت سیستم الکتریکی مدارس معموال کمتر مورد توجه است ودر بازسازی ها بودجه ای به آن اختصاص 

درصد  166پیدا نمی کند . مورد دیگر که به آن می پردازیم سیستم گرمایشی و تهویه مدارس است  

کردند که که سیستم گرمایش آنها قابل کنترل در هر کالس است ودر مشاهدات بعمل آمده مدیران عنوان 

درصد عنوان کردند مدرسه آنها فاقد سیستم  44درصد مطلوب ارزیابی شد ، اما نزدیک به  00از کالس نیز 

فقدان آ تهویه می باشد . این مورد یکی از مواردی است که مشکالتی را برای مدارس بوجود می آورد و 

مشکالتی را برای یادگیری دانش آموزان و معلمان فراهم می آورد . بازسازی در این زمینه می تواند موجب 

 ارتقاء پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شود . 
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درصد اعالم کردندکه به شبکه وسیع کامپیوتری ، اینترنت و  04در زمینه دسترسی به فن آوری      

درصد اعالم کردند که به شبکه کامپیوتری داخلی دسترسی  25ندارند و  تلویزیون در کالس دسترسی

درصدبه شبکه کامپیوتری داخلی دسترسی داشتند . فقدان این مورد در شهرستان مالیر  45ندارند و تنها 

بسیار احساس می شود . از آن جایی که دنیای امروز ، دنیای بروز رسانی اطالعات است و دسترسی به این 

ات در اکثر موارد از طریق اینترنت امکان پذیر است لذا می بایست اطالعات معلمان و دانش آموزان اطالع

 بروز بوده و از منابع اینترنتی استفاده نمایند ، لذا فقدان آن باعث ضعف جامعه آموزشی می شود . 

درصد سقف های مدارس بدون نشتی بودند که این خود در  06آمار ها نشان می دهد که بیش از      

وضعیت ظاهری و بهداشتی کالس ها بسیار مهم است . تعمیر سقف ها و جلوگیری از نم زدگی نکته ای 

 است که باید به آن توجه داشت . 

قه برخوردار ، نیمه برخوردار و نیمه محروم براساس نتایج بدست آمده از پاسخ های پرسشنامه سه منط     

و تجزیه و تحلیل های آماری براساس  کی اسکور پیرسون به این نتیجه رسیدیم که بین جنبه های 

مطلوبیت پرسشنامه مدیران و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان همبستگی وجود ندارد و همبستگی معناداری 

رفت تحصیلی دانش آموزان در مناطق نیمه محروم باالتر از گزارش نشد . بطور مثال میانگین نمرات پیش

مدارس نیمه برخوردار گزارش شد. همچنین در نتایج بدست آمده از شاخص های مربوط به امکاناتآموزشی 

نشان می دهد که این امکانات  0)تخته سیاه ، نیمکت ، وضع نشستن دانش آموزان ،وسایل کمک آموزشی 

لوب ارزیابی شده و رابطه معناداری با پیشرفت تحصیلی دانش آوزان نداشته است اکثرا در حد متوسط و مط

. ولی براساس نتایج تحلیل مسیر ، میزان امکانات آموزشی کالس درس بطور غیر مستقیم بر پیشرفت 

تحصیلی تاثیر داشته است . علت عدم رابطه بین این دو متغیر ممکن است به این دلیل باشد که عوامل 

ی از قبیل نگرش معلم ، روش ها ، الگو های تدریس ، عالقه مندی دانش آموزان به کالس درس و انسان

معلم و نگرش آنان نسبت به توانمندی های خویش می تواند شرایط دشوار حاصل از کمبود امکانات 

جایگزین  آموزشی را جبران کند . گاهی نحوه تدریس معلم و استفاده از امکانات ساده و اولیه می تواند

خوبی برای وسایل مدرن و امکانات عالی باشد . نکته قابل توجه این است که وجود امکانات کافی نیست 

بلکه نحوه استفاده صحیح از امکانات است که منجر به پیشرفت تحصیلی باال یی می شود . البته بطور کلی 

تنها شرط الزم و کافی برای پیشرفت نمی توان منکر امکانات شد ، وجود امکانات ضروری می باشد ولیکن 

تحصیلی نمی تواند باشد .  وجود امکانات کافی می تواند موجب دلگرمی معلمان و دانش آموزان باشد و 

بطور غیر مستقیم نگرش آنان را تحت تاثیر قرار می دهد . در نحوه طراحی فضای آموزشی پیشنهاد می 

انات محدود استفاده نشود بلکه از کالس هایی با شود از کالس های قدیمی و فضاهای سنتی و امک

خصوصیات ویژه هر درس استفاده شود برای مثال کالس های مخصوص هنر ، ریاضی و کالس های چند 

 .منظوره 

بررسی نتایج سوال دوم که از معلمان پرسیده شد ، نشان داد که در آزمون همبستگی و رگرسیون چند       

ین جذابیت کالس درس و پیشرفت تحصیلیوجود ندارد . ولی روش تحلیل مسیر ، گانه ، رابطه معناداری ب

تاثیر جاذب بودن کالس درس را بر پیشرفت تحصیلی به صورت غیر مستقیم نشان میدهد، به این صورت 
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که جذابیت کالس و امکانات کالس نگرش معلم را تحت تاثیر قرار می دهد و نگرش معلم نیز بر پیشرفت 

ثیر دارد . شاید این نتایج بدین خاطر بدست آمده است که معلم توانمند قادر است با اعمال روش تحصیلی تا

های مناسب در سخت ترین شرایط فیزیکی ، محیط یادگیری را در نظر دانش آموزان مطلوب جلوه دهد . 

های فیزیکی  در هر حال به دلیل حفظ سالمت روانی و آرامش دانش آموزان و معلمان ، الزم است متغیر

مورد توجه قرار گیرند و موارد مربوط در ساخت و ساز فضای آموزشی جدید رعایت شود ، بطور مثال مدرسه 

ای که دارای کالس های سرد در زمستان و یا نور کافی نباشد ویا اگر تهویه هوا قابل کنترل نباشد بدون 

 شک در رفتار معلمان و مدیران تاثیر منفی دارد .

است فعالیت های آموزش و مدارس در فضایی مناسب که ارامش خاطر و عالقه برای معلمان و  بهتر     

شاگردان را ایجاد می کند فراهم اید و شاگرد از فعالیت در کالس لذت ببرد ، حتی اگر فضای فیزیکی 

ل دیگری که یادگیری نیز تاثیر کمی داشته باشد می تواند برای امنیت روانی آنان موثر باشد و شاید دلی

رابطه معناداری بین فضای یادگیری و پیشرفت تحصیلی بدست نیامد این باشد که امنیت روانی و بهداشت 

روانی و روانشناختی معلمان و شاگردان نیز بسیار مهم است . شاید در یک فضایی با امکانات کم معلم 

باالیی شود و یا بالعکس . همان طور که شرایط و نگرشی را برای شاگردان ایجاد نماید که منجر به یادگیری 

در نتایج این تحقیق بدست آمد میانگین نمرات پیشرفت تحصیلی  مدارس نیمه محروم باالتر از مدارس 

. در ادامه به ارائه پیشنهاداتی در رابطه با فضای فیزیکی ساختمان مدارس  .نیمه برخوردار  گزارش شد

 پرداخته می شود.

کوهستانی به علت سرمای هوا و احتمال یخبندان های طوالنی در فصول سرد ، برای  در اقلیم های سرد و-

پرهیز از سر شدن سطح حیاط در اثر سایه های ایجاد شده توسط گیاهان ، از پوشش گیاهی خزان پذیر 

 .(0: 1010بهره برده شود )فیضی ، 

به خلق فضایی مطلوب برای پرورش و در ادامه بر این نکته تاکید داریم که در فضای آموزشی می بایست -

جسم کودک پرداخته شود . همچنین در طراحی فضای یادگیری می بایست به حواس پنج گانه کودکان 

توجه شود ودر طراحی مبلمان از رنگ های شاد و متنوع استفاده شود . از گیاهان با گل ها و برگ های 

شود . از آب در حالت جاری و ریزان استفاده شود. متنوع استفاده شود و گیاهانی با رایحه خوش کاشته 

فضاهایی برای فعالیت های نظیر بازی شطرنج و پازل در نظر گرفته شود . از مصالح و بافت های متفاوت در 

کف استفاده شود و بهتر است از نقش های اصیل ایرانی در فرش کف حیاط جهت باال بردن جذابیت و 

شته استفاده شود . فضاهایی جهت کاشت گیاهان توسط دانش آموزان در ارتباط با سنت های معماری گذ

 نظر گرفته شود و همچنین فضاهایی برای بازی با آب در نظر گرفته شود . 

 الزم است کودکان تا حد امکان در خلق و نگهداری از فضای حیاط مدرسه خود دخیل باشند .  -

تغییر توسط کودکان و مشارکت در فعالیت های مراقبت از ایجاد فضا و مبلمان انعطاف پذیر با قابلیت  -

 فضای سبز توصیه می شود . 
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 از دیوارهای مشبک کوتاه به عنوان جداکننده فضاها در فضای باز استفاده شود . -

 بهتر است از سقف های شیب دار برای ساختمان های مدارس استفاده شود . -

ای باشد که احتمال حریق به دیگر ساختمان ها را به حداقل طراحی معماری ساختمان مدارس باید بگونه 

 (.1012متر باشد )جهاد دانشگاهی واحد تهران ،  16برساند و حداقل فاصله میان ساختمان ها باید 

طراحی آب خوری ها باید به گونه ای باشد که برای دانش آموزان با قدهای  - -

 قابل استفاده باشد .مختلف 
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