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 چکیده
 با شهر کرج متوسطۀ دوم دورۀ غیردولتی و دولتی مدارس آموزاندانش نظرات مقایسۀ هدف با پژوهش ینا

 نحوۀ نظر از و کاربردی هدف به توجه با پژوهش روش. است شده انجام آموزشی فضای استانداردهای

 مدارس آموزدانش 23192 شامل پژوهش آماری جامعۀ. است پیمایشی -توصیفی نوع از هاداده گردآوری

 آموزش ناحیه 4 از ایای چندمرحلهخوشه گیرینمونه روش به و است کرج شهر متوسطۀ دوم دوره دخترانه

 و آموزشی فضای ارزیابی ساختهمحقق لیستچک شامل پژوهش، ابزار. شد انتخاب آموزدانش 384 پرورش و

 مدارس نوسازی سازمان استانداردهای اساس بر که است آموزشی فضای نظرسنجی ساختۀمحقق نامۀپرسش

 برای. است دما و یابیمکان رنگ، نور، چیدمان، ابعاد، هایلفهمؤ شامل آموزشی فضای. است شده تنظیم

 ضریب. شد استفاده کرونباخ آلفای ضریب از نامهپرسش پایایی تعیین برای و محتوایی روایی از روایی سنجش

 تعداد شامل مواردی در داد نشان نتایج. است 910/0 نظرسنجی مقیاس برای آمدهدستبه پایایی

 وسایل و دما پنجره، ابعاد کالس، آمیزیرنگ ها،ردیف بین فاصلۀ ، تخته فاصلۀ تخته، اندازۀ آموزان،دانش

 معناداری تفاوت و است آموزشی فضای استانداردهای از مستقل آموزاندانش نظرات سرمایشی، و گرمایشی

 رسدمی نظر به نتایج به توجه با. دارد وجود آموزاندانش نظرات و مدارس نوسازی سازمان هایشاخص میان

 .شود توجه بیشتر آموزاندانش نظرات به مدارس آموزشی فضای استانداردهای تهیۀ در است بهتر

  فضای آموزشی، مدارس متوسطه، کرج، نظرات، استانداردها.  های کلیدی:واژه
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 مقدمه

رفتارهای انسان دارند،  شناخت روانشناسانۀ ای بهمعماران و طراحان شهری، امروزه توجه ویژه

زیرا اینگونه رفتارها با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه روانشناسی محیطی را از سایر 

سازد، همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و مجزا میهای روانشناسی شاخه

شده، پیوندی محیط کالبدی است. لذا توجه طراحان به بررسی روانشناختی فضاهای طراحی

ناگسستنی مابین روانشناسی محیطی و آنان ایجاد کرده است. روانشناسان محیطی نیز خود را 

ات محیط کالبدی تأثیراند تا بتوانند اش ساختهحیط روزمرهملزم به پژوهش در رفتار انسان در م

. روانشناسی محیطی کنندای مستقیم و یا غیرمستقیم بر رفتار انسان بررسی را به گونه

روانشناختی  نظر کریک، روانشناسی محیطی مطالعۀای از علوم رفتاری است. بنابر زیرمجموعه

روزمره او در محیط کالبدی مرتبط باشد. همانگونه که ای است که به زندگی رفتار انسان به گونه

ات این تأثیرانسان با محیط کالبدی و  شود، روانشناسی محیطی رابطۀمی برداشتاز این تعریف 

ها و احتیاجات او مورد ها، نگرشدهد که ارزشای مورد بررسی قرار میدو بر یکدیگر را به گونه

ر تشریح رفتارهای مردم نقش اساسی دارند، مانند ادراک، توجه قرار گیرد و به موضوعاتی که د

خصوص از دیدگاه روانشناسی محیط به(. Motallebi, 2001) شناخت و رفتارهای فضایی بپردازد

ها معماری محیط بر روی رفتار انسان -، عوامل و شرایط فیزیکی 1ویلوول  نظر بر اساس

محیط  تأثیربه مطالعه  4سامر و   3لوین ، 2چون بارکرگذار است. پس از او محققین نامداری تأثیر

شناس روان Barker (1968) در این باب، (.Kamelnia, 2007) بر رفتارهای فردی پرداختند

رفتاری  -های فیزیکیمعماری و رفتاری در قرارگاه -اکولوژیک عقیده دارد بین ابعاد فیزیکی

ها و یا کل فضای های درس، کارگاهکالسرابطه خاصی وجود دارد. فضاهای آموزشی مانند 

ها در شدن آنهای یک کالس درس و طرز چیدهشوند. نیمکتآموزشگاه قرارگاه محسوب می

فضا و یا معماری فضای مدرسه، ابعاد فیزیکی معماری، آموزش و مجموع اقدامات در سطح 

منظر از  .(Mortezavi, 1997) شودکالس درس و در سطح آموزشگاه بعد رفتاری نامیده می

شوند. از میان اجزای مختلف شناسی محیط، فضاهای آموزشی قرارگاه رفتاری محسوب میروان

ها های رفتاری بچهتوانند بر ویژگیهای درس بیش از دیگر فضاها میاین قرارگاه رفتاری، کالس

ر فضا تا انتخاب ها دشدن آنهای یک کالس درس و طرز چیدهبگذارند. بنابراین از نیمکت تأثیر
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های یادگیری برخوردار ای در معماری داخلی محیطنور و رنگ کالس همگی از جایگاه ویژه

های معماری ترین تئوریسینیکی از برجسته« الوسون»پروفسور  .(Kamelnia, 2010) هستند

 اندازۀیست طراحی شوند، هیچ یک به باهای معماری که میاعتقاد دارد از میان تمامی پروژه

های مهم انسانی و انگیز باشد چرا که به بسیاری از فعالیتتواند جذاب و دلطراحی مدرسه نمی

معتقد است یک مدرسه از آنجا که به « هرمان هرتزبرگر»انجامد. آموزش و رشد کودکانمان می

موضوعی  های اجتماعی متفاوت در آن سهیم هستند،بشماری تعلق دارد و افراد با نقشافراد بی

اصلی مورد  در یک نگاه کلی، چهار حوزۀ (.Honaryar, 2013) بسیار قابل توجه در طراحی است

 اند از : های یادگیری عبارتطراحی محیط در مقولۀ توجه

 (Kamelnia,2007)های یادگیریمحیطهای طراحی . حوزه1جدول 

 هاویژگی هاحوزه

 ساکت، یادمانی، ارتباط با طبیعتخودمانی، باز، روشن، بسته، فعال،  فضایی

 روانی
سازی، خلق، تشویق، حس بخش، بازی، شبیهبخش، ایمن، لذتآرامش

 اجتماعی

 گرما، سرما، خنکی، دنج بودن، لذت بصری، معطر، بافت فیزیکی

 رفتاری
های بدنی، نوشتن، خواندن، کار فردی، همکاری، کار گروهی، فعالیت مطالعۀ

 با کامپیوتر، موسیقی، تئاتر، ارائه، طراحی، ساخت، آموزش، استراحت، بازی

های مختلف در طراحی فضاهای آموزشی بوده است و ها موجب توجه به جنبهاین حوزه

 الگوهای مختلف طراحی آموزشی را به همراه دارد. 

های پس از جنگ جهانی دوم شدت گرفت و های اصالح مدارس به ویژه در سالجنبش

مسألۀ یک تبدیل به ها ها از یک چهار دیواری به فضاهایی برای زندگی بچهخواست تغییر کالس

اولین « اسمتیسونها»، «دنیس السدون»، «آلوارآلتو». معمارانی همچون مورد پذیرش عموم شد

ها در طراحی قرن بیستم، نگاه 70 های دهۀبعد از جنگ بودند. در سالنسل طراحان آموزشی 

طراحی معطوف بود. از  ها به اجزایفضاها و کیفیتهای آموزشی بیشتر متوجه درون محیط

های درس از حالت آموزش یکپارچه قرن بیستم، بسیاری از مدارس و کالس 70و  60های سال

های اخیر . در سالکردآموزان تغییر پیدا کوچک دانشهای های فردی و گروهبه سمت آموزش

 نیازهای خاص اجتماعی و ارتباط میان مدرسه و محیط اجتماعی از مسائل مورد توجه است

(Honaryar, 2013 .) عالوه بر مربیان، فضای آموزشی یکی دیگر از عوامل بسیار موثر در

ناسب،  کتابخانه و منابع مختلف ای که دارای فضای میادگیری فراگیران است. در مدرسه

آموزشی است و محیط از نظر عاطفی و روانی سالم باشد و محبت و احترام متقابل رعایت 
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 & Derafsh, Beiramipourگیرد)تر صورت میتر و آسانشود، یادگیری عمیق

Ramezani,2019.)شوند که در طول سال تحصیلی به فضاهای آموزشی به فضاهایی اطالق می

ور فرایند یاددهی و یادگیری با شرح دروس مشخص تحت هدایت و رهبری معلم با امکانات منظ

های نظری، گیرد و شامل کالسآموزان قرار میبرداری دانشو تجهیزات مناسب مورد بهره

شود که توسط یک گروه از ای اطالق می. کالس نظری به فضای بستهاستتجربی و عمومی 

فرایند یاددهی و یادگیری از طریق خواندن و نوشتن و تکرار  به منظورسال آموزان همدانش

گیرد. مطالب تحت هدایت و رهبری معلم با امکانات و تجهیزات مناسب مورد استفاده قرار می

 به منظورسال آموزان همشود که یک گروه از دانشای اطالق میکالس تجربی به فضای بسته

ها بر پایۀ پژوهش و مشاهدۀ ی عملی که اساس فعالیتانجام کارها فرایند یاددهی و یادگیری با

گیرند. کالس عمومی به فضای ، تحت هدایت و رهبری معلم قرار میاستعینی و تجربیاتی 

شود که فرایند یاددهی و یادگیری نیاز به کار عملی ندارد و مطالب ای اطالق میتربیتی و بسته

 ,Organization of the renovation)گیردآموزان قرار میدرسی توسط معلم در اختیار دانش

development and equipping of schools, 2013.) 
باز  کیل شده که ساختار، قوانین و درجۀها و مدارس از عناصری تشبعد ساختاری کالس

ازۀ سازد. این حوزه که دربرگیرندۀ عواملی مثل زمان آموزش، اندمی بودن به تغییرات را مشخص

، پیوسته مدرسه است کالس، قوانین انضباطی، ساختار مدیریتی، مشارکت والدین و جامعه و جو  

 و طراحی معماری و شرایط فیزیکی مدرسه است در ارتباط با عوامل حوزۀ روابط رشدی

(Baker, 2004.) پذیری با عناوین های انعطافهای فضای آموزشی، گونهبا توجه به ویژگی

های مختلف(، فعالیت جایی به واسطۀ)جابه پذیریفضاهای چند عملکردی(، تطبیق) پذیریتنوع

های آوردن استفادهپذیری قابلیت فراهماند. تنوع)تفکیک و تجمع( تعریف شده و تغییرپذیری

شدن یک فضا با شرایط جدید موردنیاز است. پذیری قابلیت هماهنگمختلف از فضا است. تطبیق

معنی قابلیت  پاسخ به رشد فضاها در مراحل مختلف آموزشی است. تحقیقات  تغییرپذیری به

آموزان و دهد که تسهیالت فیزیکی مدرسه تأثیری اساسی بر عملکرد دانشگوناگون نشان می

 صدا، نو و حرارت مناسب، نبود سر ن دارد. راحت بودن کالس درس، درجۀاثربخشی کار معلما

آموز یک کالس از عوامل بسیار مهم فیزیکی محسوب دانش بودن عدۀبودن ساختمان و کم

هرچه فضای آموزشی از کیفیت و جذابیت (.Zamani & Nasresfahani, 2007) شوندمی

آموزان طراحی و اجرا گردد، زمینه را برای بیشتری برخوردار باشد و مطابق با ذوق و شوق دانش

 (.Hafezian, 2006) کندمیها در محیط تعلیم و تربیت مساعدتر حضور فعال آن
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ایمنی و سالمت  ویابد کیفیت یادگیری از طریق محیط فیزیکی برانگیزنده افزایش می

بنیان در مورد کند. ارتباط عنصر دیگری است که در متون پژوهشیادگیرندگان را تضمین می

ار داده شود، تری قرها در محیط وسیعشرایط فیزیکی مدرسه اهمیت پیدا کرده است. وقتی سازه

معماری مدرسه باید ارتباط با خصوصیات فرهنگی و طبیعی محیط را منعکس کند. این ارتباط، 

دهد که در مدارس با یادگیری غیررسمی ایجاد انسجام و وابستگی به یادگرفتنی را پرورش می

مدارس از دیدگاه معلمان و یادگیرندگان واضح است که طراحی  (.Unesco, 2012:38) شودمی

تواند عامل حیاتی در گذارد و گاهی اوقات میها به طور مستقیم بر درونیات آنان اثر میو کالس

شکل به های مستطیلآموزان در مدرسه باشد. وقتی یادگیرندگان در جعبهمیزان موفقیت دانش

شارکتی های یادگیری فعال و مشوند، روشداده میدور از دنیای واقعی و در چیدمان ثابت جای

های شود. در هر حال چنین شرایطی مانع تعامل اجتماعی، روشبه راحتی به کار گرفته نمی

 .(Tyler, 2004) شودهای فکری سطح باالتر میآموزشی برخاسته از فرهنگ و پرورش مهارت
های آموزشی، سازگار های اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روشدر سال

دبیرستان  ۀادگیرنده به خصوص در مدارس دوریادگیری با تمامی جوانب نیازهای یبستر  کردن

ای درخصوص اهمیت مالحظهالمللی قابلهای بینپیشرفت در کانون توجه متخصصین آموزشی

تری از آموزش راجع به ظرفیت آموز و مفاهیم وسیعآموزش و تأثیر آن بر شخصیت دانش

لبدی در کنار معلم و کیفیت ها صورت گرفته است. محیط کاتاقتصادی و اجتماعی جوامع و مل

آموزان آموزشی به عنوان یک عامل مهم در رشد شناختی، اجتماعی و جسمانی دانش برنامۀ

در اکثر مجالت آموزشی منتشرشده نیز (. Berris & Miller, 2011) توصیف شده است

 چشم آموزان بهپیشرفت دانشات مکرری بر نقش محیط کالبدی فضاهای آموزشی بر تأکید

اغلب فضاهای آموزشی مدارس کشور سازگاری الزم را با  متأسفانه (.Dylon, 2001) خوردمی

توانند بر عملکرد اجتماعی شناختی کودکان و نوجوانان ندارند و بدین لحاظ میهای روانویژگی

باشند. ضوابط و ها نسبت به تحصیل تأثیرگذار و رفتاری و همچنین نگرش و بینش آن

های تحصیلی توسط سازمان دوره ۀاستانداردهایی که در جهت طراحی فضاهای آموزشی در کلی 

ریزی ریاست جمهوری نیز نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس تهیه شده و به تصویب معاونت برنامه

زشی رسیده است، در حال حاضر تنها مرجعی است که در اختیار معماران و طراحان فضای آمو

آموزان پاسخ اگر محیط مدرسه به نیازهای روانی و فیزیکی دانش(. Tabaeian, 2011) قرار دارد

مثبت دهد، میزان تمرکز کاربران بر امر یادگیری افزایش یافته و به عملکرد مطلوب دست 

پرتی یابند. در غیر این صورت، طراحی نامناسب محیط موجب نارضایتی، خستگی و حواسمی
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 رس موجود وضعیت مطلوبی ندارند. اینهای مدابسیاری از ساختمان متأسفانهشود.  ان میکاربر

های جدیدی است های قدیمی با وضعیت نامناسب یا ساختمانعدم مطلوبیت شامل ساختمان

 (.Tahertoloudel & Aminifar, 2016) اندکه طبق اصول صحیح معماری ساخته نشده

 پیشینۀ پژوهش

و  بررسی شده استHejazi (1999)   شهر تهران توسط و نیازهای مدارس دخترانۀ هاویژگی
ان دختر در ارتباط با فضاهای آموزشی کدام وزآمها و نیازهای دانشکه ویژگینتایج نشان داد 

. آموزان متفاوت استع تحصیلی دانشاست و این که بسیاری از این نیازها با توجه به مقط

آموزان مقاطع تحصیلی مختلف بسیاری از نظرات کادر آموزشی و دانشبراساس نتایج میان 

های فرهنگی، تفاوت وجود دارد. عالوه بر آن مشخص شد که مناطق جغرافیایی که دارای ویژگی

 .تأثیر دارد هاآموزان در برخی زمینهاجتماعی و اقتصادی متفاوت هستند بر نیازهای دانش

بدنی کشور از دیدگاه مدیران، معلمین و های تربیتتوصیف وضعیت آموزشی دبیرستان»

ها بیانگر آن بود که انجام داد و یافته Heydari (2000)عنوان پژوهشی است که « آموزاندانش

آموزان اولویت اول در ارتباط با مشکالت موجود در از نظر هر سه گروه مدیران، معلمین و دانش

به توصیف و  Ghalehnoui (2001)بدنی، مکان و فضای ورزشی بود. تهای تربیدبیرستان

آموزان دختر و پسر درباره وضعیت بدنی و دانشهای مدیران، معلمان تربیتدیدگاه مقایسۀ

شهرستان جاجرم پرداخت و نتایج  بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطۀ اجرایی درس تربیت

رسه را در حد متوسط، کم و خیلی کم برای تحرک و حاکی از آن بود که هر سه گروه فضای مد

بررسی نگرش دبیران و » در پژوهشی با عنواناند. آموزان مناسب دانستهفعالیت دانش

 Kianiکه « آموزان نسبت به برگزاری المپیادهای علمی کشوری دوره متوسطه شهر اهوازدانش
آموزان در مورد داد، به این نتیجه دست یافت که بین دو دیدگاه دبیران و دانش انجام (2010)

 میزان اثرگذاری فضای آموزشی در جهت موفقیت در المپیادهای علمی تفاوت وجود ندارد. 

عمومی مدارس شهر تبریز  ی فیزیکی و تجهیزات آموزشی متوسطۀبررسی وضع موجود فضا

 که توسط استکشوری، پژوهشی  های برنامۀ توسعۀبا توجه به استانداردها و شاخص
Hosseininasab & Omrani, (2013) که وضعیت  استنتایج حاکی از آن  ه است.صورت گرفت

فضاهای آموزشی و ساختمان مدارس از نظر موقعیت مکانی در حالت مطلوب و تجهیزات 

 انگین سرانۀهستند. میآموزشی و پرورشی در سطح متوسط و فضاهای پرورشی نامطلوب 

استاندارد نوسازی  تر از میانگین سرانۀپایینفضاهای آموزشی و پرورشی به جز فضاهای پرورشی 

 کشوری تبریز به شاخص اول برنامۀ توسعۀ نظری شهر تمام مدارس متوسطۀمدارس هستند. 
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ها با سند هستند و در سایر شاخصاند و در حالت مطلوب آموزی( رسیده)شاخص تراکم دانش

شهر کرج با استانداردهای  زیابی فضاهای فیزیکی مدارس متوسطۀارتوسعۀ کشوری فاصله دارند. 

ها نشان داد که انجام شد و یافته  Bolourgardan (2013)مطلوب فضاسازی آموزشی توسط 

تر د آموزشی، بهدانش نسبت به فنی، از جهت فضاهای استاندارووضعیت مدارس نظری وکار

مشابهی قرار دارند.  دانش در وضعیت تقریبا  و، فنی وکاراست. فضاهای اداری مدارس نظری

دانش نسبت به مدارس فنی از حیث تعداد و مساحت وفضاهای رفاهی مدارس نظری و کار

دانش از حیث تعداد و واستاندارد، فضاهای باز مدارس نظری و فنی نسبت به مدارس کار

) طبیعی+  ندارد بهتر است. وضعیت مدارس نظری از حیث استفاده از نور استانداردمساحت استا

وضعیت استفاده از وسایل سرمازا در مدارس فنی بهتر از  و دانشومهتابی( از مدارس فنی و کار

دانش از ومدارس نظری و سپس فنی در مقایسه با مدارس کار .مدارس نظری و کاردانش است

)کرم( در وضعیت بهتری قرار دارند. وضعیت مدارس نظری در  استانداردحیث استفاده از رنگ 

های سازگار، بهتر است. مقایسه با مدارس فنی و کاردانش از حیث قرار گرفتن در کنار کاربری

 شاخه متوسطه از حیث موقعیت مکانی استاندارد با یکدیگر برابرند. 3هر 

استفاده از مهندسی  آموزان( باطراحی دبیرستان دخترانه مبتنی بر احساسات کاربران )دانش

انجام شد. Hamidian(2014) عنوان پژوهشی است که توسط  موردی شهر بابل( ۀکانسی )مطالع

های مختلف انسانی، تجربی و آموزان رشتهاز میان دانش تخابی در این پژوهشآماری ان ۀجامع

نفر  327ریاضی مدارس هوشمند دولتی و غیر دولتی در شهر بابل انتخاب شده است که حدود 

آموزان، به طور خاص بر روی فرم تر توسط دانشمنظور ارزیابی دقیق. این پژوهش به هستند

دهد که که بین واژگان حاصل از پژوهش نشان مینتایج  .بازشوها در نما صورت گرفته است

یابی به طراحی معماری گرا برای دستگوی مهندسی کانسی یا طراحی احساسال) کانسی

های فیزیکی تصاویر ارتباط معناداری وجود و ویژگی (آموزانمتناسب با نیازهای روانی دانش

آموزان نامناسب ارزیابی شده نظر دانش دارد. به این ترتیب که بازشوهای مثلثی و طاقی در نما از

های سراسری نیز در اکثریت واژگان کانسی نظیر اند. حال آن که بازشوهای شش ضلعی و شیشه

باکالس، زیبا، سبکی و متمایز، مدگرا، خفن، مشوق، خالق، کنجکاو، آرمانگرا، صمیمی و به یاد 

است که میان  ها حاکی از آنچنین یافتههماند. آموزان مناسب ارزیابی شدهر دانشماندنی، از نظ

به هایی وجود دارد بازشو نیز تفاوتها در نوع انتخاب آن ۀآموزان و نحووضعیت اقتصادی دانش

که این صورت که دانش آموزان با قشر ضعیف بازشوهای متعارف را ترجیح داده حال آن

هایی نیز چنین تفاوتی بودند. همآموزان قشر خوب و متوسط خواهان بازشوهای شش ضلعدانش

https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/800306
https://ganj-old.irandoc.ac.ir/articles/800306
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در گزارشی  رس دولتی و غیر دولتی مشاهده شد.های مختلف در مدامیان دانش آموزان رشته

معلم مدارس  1050از  %92ز نظر معلمان منتشر کرده است، تسهیالت مدارس ا دربارۀ که هنری

یادگیری و پیشرفت های درس تأثیری بسیار بر اند که طراحی کالسدولتی اظهار داشته

 تحصیلی دارد. معلمان عقیده داشتند که مدارس باید دارای امکانات زیر باشد:

ها قابل کنترل باشد، چیدمان صندلی و فضای کاری راحت، گرمایش و سرمایش کالس

ها و الگوهای جذاب برای پوشش کف و دیوارها ها، بافتها قابل تغییر باشد، از رنگکالس

ای را در مطالعهوینینگ  (.Nasresfahni, uoted from ZamaniQ & 2007) استفاده شود

مدارس غرب فیالدلفیا در راستای بررسی اثر محیط داخلی و طراحی فضای مدرسه بر پیشرفت 

رنگ، نور و مصالح به کار رفته در  لعۀمتمرکز در این مطا آموزان انجام داد. حوزۀنگرش دانشو 

آموزان از تأثیر آشکار این عناصر بر روح، ذهن و نگرش دانش طراحی است و نتایج آن نشان

که طراحی داخلی فضاها هم حالت فیزیولوژیک و هم حالت روانی فرد داشت؛ مبنی بر این

  (.Quoted from Vakili & Valipour, 2015) دهدکننده از آن را تحت تأثیر قرار میاستفاده

Duflo, Dupas & Kremer (2009)  مدرسه  یا این نتیجه را گرفتند که اندازۀمدارس کنبرای

به عنوان یکی از متغیرهای توصیفی عملکرد محصول آموزشی است و تأثیر منفی اندکی در 

نشان داد که کیفیت ساختمان  Evans Yoo & Sipple (2010)پژوهش  بعضی جزئیات یافتند.

است. همچنین کیفیت پایین ساختمان مدارس  مؤثرآموزان مدارس در پیشرفت تحصیلی دانش

 & Olefirتوانند به کاهش پیشرفت تحصیلی منجر شوند.آموز میو نیز میزان تحرک باالی دانش

Coupe (2011)  Alonso, به ارزیابی « سازی یک فرصت است؟آیا بهینه» در تحقیقی با عنوان

کراین پرداختند و به این نتیجه دست او بر عملکرد مدارس متوسطۀکالس و مدرسه  اندازۀ تأثیر

 یافتند که مدارس بزرگتر در ارتباط با نمرات امتحانات و مشارکت در امتحانات عملکرد نسبتا 

 کالس در بیشتر موارد تأثیر معناداری نداشت.  بهتری دارند و اندازۀ

مدرسۀ  73مدرسۀ ابتدایی و  969در کانادادر  Guiets & McIntosh (2014)نتایج پژوهش 

آموز از محیط مدرسه و موفقیت تحصیلی متوسطه در ارتباط با روابط بین ادراک دانش دورۀ

در تحقیقی عناداری با موفقیت تحصیلی دارد. م رابطۀداد که ادراک از محیط مدرسه نشان 

در مورد ابعاد عملکرد آکوستیکی ساختمان مدارس در   Pinto, Lemos & Lopes (2016),که

کشور پرتغال اجرا کردند، در ارتباط با نیازهای آکوستیکی ساختمان مدارس به عنوان عامل 

 Schwarts, Stiefel بیشتر موارد مورد مطالعه، ابعاد ساختاری معیوب بودند.کیفیت تحصیل، در 

, & Wiswall (2016)به « اند؟آیا تمامی مدارس، یکسان شکل گرفته» در پژوهشی با عنوان

های دولتی کوچک و بزرگ در شهر نیویورک پرداختند های یادگیری در دبیرستانبررسی محیط

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16000037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16000037
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های یادگیری به طور کلی آشکار نیست که مدارس کوچک محیط و نتایج حاکی از آن بود که

با توجه به مطالب ذکرشده در ارتباط با تأثیر فضاهای آموزشی  بهتر از مدارس بزرگ فراهم کند.

ن و اثربخشی کار آموزاهای رفتاری و عملکرد دانشهای درس بر ویژگیالخصوص کالسو علی

های ری الزم در اغلب فضاهای آموزشی کنونی با ویژگیحال عدم وجود سازگامعلمان و در عین 

شناختی کودکان و نوجوانان، و اهمیت استانداردهای فضای آموزشی و توجه به نظرات روان

 آموزان در ارتباط با فضای آموزشی، اهداف پژوهش عبارت است از : دانش

ورۀ دوم عیت فضای آموزشی در مدارس دخترانۀ دولتی و غیردولتی دارزیابی وض (1

 .شهر کرج متوسطۀ

 ن مدارس دولتی و غیردولتی دخترانۀ دورۀ دوم متوسطۀآموزاارزیابی نظرات دانش (2

 .کرج در ارتباط با فضای آموزشی

رس دولتی و غیردولتی دخترانۀ آموزان مداتعیین میزان تفاوت نظرات دانش    (3

  .کرج با استانداردهای فضای آموزشی دورۀ دوم متوسطۀ

 روش پژوهش 

توان به منظور بهبود ، زیرا از نتایج آن میاستاین پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی 

از نوع پیمایشی  . در این پژوهش از روش توصیفیکردوضعیت فضای آموزشی مدارس استفاده 

آموزان با دو و ضریب فای تفاوت نظرات دانششود و با استفاده از آزمون خیاستفاده می

 23192آماری شامل  گیرد. جامعۀشی مورد سنجش قرار میانداردهای فضای آموزاست

ای چند هگیری خوششهر کرج است و به روش نمونه آموز دختر دورۀ دوم متوسطۀدانش

 سپس از هر یک از وپرورش، تعدادی دبیرستان را انتخاب ناحیۀ آموزش 4ای از مرحله

سوم دبیرستان انتخاب  آموز پایۀدانش 384ب و درنهایت آموز  انتخاها تعدادی دانشدبیرستان

لیست شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. برای ارزیابی وضعیت فضای آموزشی از چک

است که  سؤال 27لیست دارای ساخته ارزیابی فضای آموزشی استفاده شد. این چکمحقق

 Organization of the renovation ofبراساس ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی 

schools (2015)  لیست واقع شده است. این چک تأییدطراحی و از سوی کارشناسان مورد

توسط محقق بر اساس اطالعات موجود در مدرسه تکمیل شده است. هر یک از موارد که با 

یافت. به آن اختصاص می 2امتیاز  ،و اگر انطباق نداشت 1ت ، امتیاز استانداردها مطابقت داش

ساخته نظرسنجی فضای آموزشی محقق نامهپرسشآموزان از  برای سنجش نظرات دانش

است و براساس ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی  سؤال 24استفاده شد که شامل
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Organization of the renovation of schools (2015) رد راحی و از سوی کارشناسان موط

واقع شده است. برای سنجش روایی ابزار از روایی محتوایی استفاده شد و برای تعیین  تأیید

این   است. 910/0 نامهپرسشاز ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. پایایی  نامهپرسشپایایی 

 .است« مطلوب کامال » 4تا « نامطلوب کامال » 1ای از شامل یک طیف چهار گزینه نامهپرسش

 های ارزیابی فضای آموزشیمؤلفه. 2ل جدو

 طبیعی نور میزان میز و نیمکت اندازۀ ابعاد کالس

 رنگ میز و نیمکت کالس مساحت
ها)جهت ورود پنجرهمحل نصب

 نور به کالس(

 آموزان کالستعداد دانش
راحت بودن برای نشستن روی 

 نیمکت
 میزان نور مصنوعی

 جلوگیری از تابش مستقیم نور نوع چیدمان کالس نوع تخته کالس

 فاصله تخته تا اولین ردیف
های نفوذناپذیری دیوار و پنجره

 کالس نسبت به صدا

های روی قابل رویت بودن نوشته

 های کالستخته از تمامی بخش

 محل استقرار درب کالس محل استقرار کالس هافاصله بین ردیف

 میزان دمای کالس آمیزی کالسرنگ ابعاد تابلو

 وسایل گرمایشی و سرمایشی های کالستعداد پنجره ارتفاع تابلو از سکو

نفره یا دو )تک نوع میز و نیمکت

 نفره(
 های همجوار کالسمکان های کالسابعاد پنجره
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 هایافته 

 لیستوضعیت فضاهای آموزشی بر اساس چک .3جدول 
 کالس اندازۀ

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی _ 384

 آموزانتعداد دانش

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 103 281

 نوع تخته

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 195 189

 تخته اندازۀ

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 122 262

 تخته تا اولین ردیف فاصلۀ

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 233 151

 هابین ردیف فاصلۀ

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 146 238

 نوع میز و نیمکت

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 384 _

 میز و نیمکت اندازۀ

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی _ 384

 رنگ میز و نیمکت

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 384 _

 نوع چیدمان کالس

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد
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 فراوانی 70 314

 نفوذناپذیری نسبت به صدا 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی - 384

 آمیزی کالسرنگ

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 47 337

 ها تعداد پنجره

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 261 123

 هاابعاد پنجره

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 189 195

 میزان نور طبیعی

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 268 116

 جهت ورود نور

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 312 72

 میزان نور مصنوعی

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 384 _

 دمای کالس

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 359 25

 وسایل گرمایشی و سرمایشی

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 131 253

 های همجوار کالسمکان

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 266 118
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های میز و نیمکت، میزان نفوذناپذیری دیوار و پنجره اندازۀکالس، نوع،  های اندازۀمؤلفه

های رنگ میز و نیمکت، مؤلفه. مدارس استاندارد نیست کالس نسبت به صدا در هیچ یک از

آموزان میزان استفاده از نور مصنوعی در تمامی مدارس مطابق با استاندارد است.  تعداد دانش

موارد آمیزی و وسایل گرمایشی و سرمایشی در اکثر کالس، نوع چیدمان کالس، رنگ

ورود نور،  های کالس، میزان نور طبیعی، جهتکالس، تعداد پنجره غیراستاندارد است. نوع تختۀ

 جوار در اکثر موارد مطابق با استانداردهای فضای آموزشی است. های هممیزان دما و مکان

 نامهپرسشوضعیت فضاهای آموزشی بر اساس  . 4جدول 
  کالس اندازۀ 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 242 138

  آموزانتعداد دانش 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 169 213

  نوع تخته 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 192 190

  تخته اندازۀ 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 223 158

 تخته تا اولین ردیف فاصلۀ

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 201 182

  هابین ردیف فاصلۀ 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 231 151

  نوع میز و نیمکت 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 121 260

  میز و نیمکت اندازۀ 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 155 226

  رنگ میز و نیمکت 
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 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 184 196

  نوع چیدمان کالس 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 208 174

 نفوذناپذیری نسبت به صدا

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 132 248

  آمیزی کالسرنگ 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 181 201

  هاتعداد پنجره 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 285 95

  هاابعاد پنجره 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 264 119

  میزان نور طبیعی 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 256 128

  جهت ورود نور 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 257 123

  میزان نور مصنوعی 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 248 134

  دمای کالس 

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 173 208

 رمایشی و سرمایشیوسایل گ

 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 157 225

 های همجوار کالسمکان
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 مقادیر استاندارد غیراستاندارد

 فراوانی 182 199

نوع میز و نیمکت و وسایل گرمایشی و سرمایشی در  4های جدول شماره بر اساس یافته

کالس،  تۀتخ اندازۀتخته تا اولین ردیف،  کالس، فاصلۀ اندازۀاکثر موارد غیراستاندارد است. 

ها، میزان نور طبیعی، میزان نور مصنوعی و جهت ورود نور در های کالس و ابعاد آنتعداد پنجره

 ی آموزشی است. اکثر موارد مطابق با استانداردهای فضا

 نظرات و استانداردها . سطوح معناداری مربوط به مقایسۀ5جدول 

 شاخص ردیف

طبقات فضای 

آموزشی بر اساس 

 لیستچک

 نامهپرسش

ضریب 

 فای

سطح 

 غیراستاندارد استاندارد معناداری

1 
تعداد 

 آموزاندانش

 35 68 استاندارد
266/0 000/0 

 178 101 غیراستاندارد

 نوع تخته 2
 103 90 استاندارد

073/0- 152/0 
 87 102 غیراستاندارد

 تخته اندازۀ 3
 37 109 استاندارد

228/0 000/0 
 114 122 غیراستاندارد

4 
فاصله تخته 

 تا اولین ردیف

 33 88 استاندارد
197/0 000/0 

 125 135 غیراستاندارد

5 
فاصله بین 

 هاردیف

 89 143 استاندارد
227/0 000/0 

 93 58 غیراستاندارد

6 
آمیزی رنگ

 کالس

 13 35 استاندارد
194/0 000/0 

 188 146 غیراستاندارد

7 
نوع چیدمان 

 کالس

 28 42 استاندارد
053/0 302/0 

 146 166 غیراستاندارد

8 

های مکان

همجوار 

 کالس

 133 130 استاندارد
050/0 333/0 

 66 52 غیراستاندارد

 تعداد پنجره 9
 72 194 استاندارد

087/0- 085/0 
 24 102 غیراستاندارد
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 ابعاد پنجره 10
 72 125 استاندارد

134/0- 008/0 
 48 150 غیراستاندارد

11 
جهت ورود 

 نور

 101 217 استاندارد
017/0 737/0 

 25 49 غیراستاندارد

12 
میزان نور 

 طبیعی

 97 180 استاندارد
080/- 114/0 

 32 87 غیراستاندارد

 دمای کالس 13
 185 171 استاندارد

199/0 000/0 
 23 2 غیراستاندارد

14 

وسایل 

گرمایشی و 

 سرمایشی

 60 71 استاندارد
192/0 000/0 

 165 86 غیراستاندارد

های کالس، میز و نیمکت، میزان نفوذناپذیری دیوار و پنجره اندازۀکالس، نوع و  اندازۀبرای 

به دلیل غیراستاندارد بودن در تمامی مدارس و  رنگ میز و نیمکت، میزان استفاده از نور 

مصنوعی به دلیل استاندارد بودن در تمامی مدارس عددی برای همبستگی به دست نیامد و به 

هایی ه لحاظ نشده است. در اکثر موارد به جز آنموارد ذکرشد 5همین دلیل در جدول شماره 

آموزان مستقل از استانداردهای فضای که به صورت رنگی مشخص شده است، نظرات دانش

 آموزشی است.

 گیریبحث و نتیجه

لیست در فضای آموزشی مدارس به استانداردهای مربوط به میز و نیمکت، نتایج چک بر اساس

های رنگ میز مؤلفهشود. ابعاد کالس ومیزان نفوذ صدا به داخل کالس به طور مطلوب توجه نمی

و نیمکت، میزان استفاده از نور مصنوعی در تمامی مدارس مطابق با استاندارد است. لذا در موارد 

آموزان کالس، نوع تعداد دانش شتر به رعایت استانداردهای الزم توجه شده است.یادشده بی

موارد غیراستاندارد است. آمیزی و وسایل گرمایشی و سرمایشی در اکثر چیدمان کالس، رنگ

های کالس، میزان نور طبیعی، جهت ورود نور، میزان دما و کالس، تعداد پنجره نوع تختۀ

 ر موارد مطابق با استانداردهای فضای آموزشی است. های همجوار در اکثمکان

نظرسنجی نوع میز و نیمکت و وسایل گرمایشی  نامۀپرسشآموزان در بر اساس نظرات دانش

 اندازۀتخته تا اولین ردیف،  کالس، فاصلۀ اندازۀو سرمایشی در اکثر موارد غیراستاندارد است. 

ها، میزان نور طبیعی، میزان نور مصنوعی و های کالس و ابعاد آنکالس، تعداد پنجره تختۀ

جهت ورود نور در اکثر موارد مطابق با استانداردهای فضای آموزشی است. لذا از لحاظ نوع میز و 
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های کالس بودن و تعداد پنجره غیراستاندارد نیمکت و وسایل گرمایشی و سرمایشی از نظر

آموزان با استانداردهای طبیعی وجهت ورود نور از نظر استاندارد بودن نظرات دانش میزان نور

های سازمان نوسازی مدارس مطابقت دارد. در مواردی شامل دمای کالس، ابعاد پنجره، مکان

استانداردهای  آموزان تفاوت معناداری بانظرات دانش ،جوار، نوع چیدمان کالس و نوع تختههم

تخته، فاصلۀ تخته تا اولین  اندازۀآموزان، ولی در ارتباط با تعداد دانش ندارد فضای آموزشی

آمیزی کالس، ابعاد پنجره، دمای کالس و وسایل گرمایشی و ها، رنگبین ردیف ردیف، فاصلۀ

ثیر فضای تأز استانداردهای فضای آموزشی است. آموزان مستقل اسرمایشی نظرات دانش

 Tyler ،(2011) Berris & Miller(2004) آموزانپیشرفت دانشآموزشی را بر رشد و 

،(2011)  Hafezian (2006),TabaeianوTahertoloudel & Aminifar(2016،)   .بیان کردند

 Organization of the renovation, development andو  Unesco (2012) اسناد در این امر

 equipping of schools (2015 ) .انعکاس یافته است 

ان دختر در ارتباط با فضاهای وزآمها و نیازهای دانشویژگی Hejazi (1999)در پژوهش 

آموزان بسیاری از این نیازها با توجه به مقطع تحصیلی دانشمشخص شد بررسی و آموزشی 

دوم متوسطه اضر نیز مدارس دخترانه بررسی شده اما فقط در دورۀ در پژوهش ح متفاوت است.

تر از فضای صورت گرفته است. همچنین در پژوهش حجازی فضای آموزشی در بعد گسترده

 تأثیرآموزان، نظرات کادر آموزشی هم ارزیابی شده و کالس درس و عالوه بر نظرات دانش

مناطق جغرافیایی افراد در نظرات مورد بررسی قرار گرفته و هدف از پژوهش بررسی نیازها بوده 

از که  شد مشخصHeydari  (2000)در پژوهشای انجام نشده است. ها مقایسهاستاندارد و با

آموزان اولویت اول در ارتباط با مشکالت موجود در نظر هر سه گروه مدیران، معلمین و دانش

بدنی، مکان و فضای ورزشی بود. در پژوهش حاضر فقط کالس درس به های تربیتدبیرستان

های مؤلفهآموزان مورد بررسی قرار گرفت و از میان و فقط از دیدگاه دانشعنوان فضای آموزشی 

ترین میزان مطلوبیت را کم نوع میز و نیمکت مؤلفۀباالترین میزان و  هاتعداد پنجره مؤلفۀآن 

های در ارتباط با توصیف و مقایسه دیدگاه Ghalehnoui (2001)های پژوهشیافته داشت.

 آموزان دختر و پسر درباره وضعیت اجرایی درس تربیتبدنی و دانشتربیتمدیران، معلمان 

شهرستان جاجرم نشان داد که هر سه گروه فضای مدرسه  بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطۀ

اند. تفاوت ناسب دانستهآموزان مرا در حد متوسط، کم و خیلی کم برای تحرک و فعالیت دانش

در پژوهشی ی مورد بررسی در فضای مدرسه است. هاضوع و گروه، به دلیل تفاوت مودو پژوهش

آموزان نسبت به برگزاری المپیادهای علمی کشوری بررسی نگرش دبیران و دانش» با عنوان
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انجام داد، به این نتیجه دست یافت که بین دو  Kiani (2010)که « دوره متوسطه شهر اهواز

میزان اثرگذاری فضای آموزشی در جهت موفقیت در آموزان در مورد دیدگاه دبیران و دانش

 المپیادهای علمی تفاوت وجود ندارد. در پژوهش ذکرشده فضای آموزشی در ارتباط با

ی در این پژوهش نیز بنابراین نوع بررسی فضای آموزشالمپیادهای علمی بررسی شده است 

ازی مدارس در این پژوهش یابی کالس بر اساس استانداردهای سازمان نوسمکانمتفاوت است. 

 & Hosseininasab, Adibتحقیق  با یافتۀ مسألهدر اغلب موارد استاندارد ارزیابی شد که این 

Omrani (2013) آنان به بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات  دارد. خوانیهم

امه توسعه های برنآموزشی متوسطه عمومی مدارس شهر تبریز با توجه به استانداردها و شاخص

کشوری پرداختند و نتایج حاکی از آن بود که وضعیت فضاهای آموزشی و ساختمان مدارس از 

 هستند.نظر موقعیت مکانی در حالت مطلوب 

های نور و مؤلفهاز نظر  Bolourgardan (2013)لیست پژوهش با پژوهش کچهای یافته

خوان است. در هر دو کالس، ناهممکانیابی در مدارس نظری مطابقت دارد ولی از نظر رنگ 

ها آمیزی کالساما رنگ مطلوب بود یابی و میزان استفاده از نور در اکثر مواردپژوهش مکان

 نین هر دو پژوهش در کرج و در دورۀ دوم متوسطه انجام گرفته استمتفاوت ارزیابی شد. همچ

 Hamidian (2014)ژوهشی که در پدخترانه و پسرانه ارزیابی شدند.  اما تمامی مدارس اعم از
های تحصیلی و وضعیت اقتصادی و با دوم متوسطه به تفکیک رشته انجام داد، مدارس دورۀ

صورت گرفته است و بنابراین نحوۀ  تمرکز ارزیابی بر فرم بازشوها و بر اساس مهندسی کانسی

رد بودن دیوار و یافته مربوط به غیراستاندا بررسی و نتایج در دو پژوهش با هم تفاوت دارد.

 ,Pinho,Pintoپژوهش  نفوذناپذیری نسبت به صدا با یافتۀهای کالس از نظر عدم پنجره

M,Lemos,& Lopes (2016)  دارد.  خوانیهمDuflo, Dupas,& Kremer (2009) اندازۀ 

 Olefir,& Coupe ,، کیفیت ساختمان مدارس Evans, Yoo, & Sipple, (2010) ، مدرسه

(2011) Alonso کالس و مدرسه و  اندازۀSchwarts,Stiefel,& Wiswall,M (2016) اندازۀ 

 اندازۀها بر بعد بر عملکرد تحصیلی مورد پژوهش قرار دادند و تمامی آن تأثیرمدارس را از لحاظ 

در بررسی هر دو مقطع ابتدایی و  Giets, &Mclntosh (2014)فضای آموزشی متمرکز بودند. 

آموز از محیط مدرسه و موفقیت تحصیلی نشان متوسطه در ارتباط با روابط بین ادراک دانش

 .ه رابطۀ معناداری با موفقیت تحصیلی دارددند که ادراک از محیط مدرسدا

بر اساس نتایج پژوهش، در بیش از نیمی از موارد مربوط به فضای آموزشی و اجزای آن، 

گونه موزشی بود؛ به عبارت دیگر در اینآموزان مستقل از استانداردهای فضای آنظرات دانش

آموزان وجود و نظرات دانش های سازمان نوسازی مدارسموارد تفاوت معناداری میان شاخص

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16000037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16000037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16000037
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0003682X16000037
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آموزان کشور کمتر توجه شده دهد در تدوین استانداردها به نظرات دانشدارد. این امر نشان می

فضای آموزشی به عنوان یکی از مراجع مهم  شده در زمینۀتدوینالمللی است. استانداردهای بین

ها با شرایط ای از شاخصظهتدوین سند برای سازمان نوسازی مدارس است که تعداد قابل مالح

آموزان در نظرات دانش مسألهاجتماعی، فرهنگی، بومی و اقلیمی کشور ما مطابقت ندارد و این 

استانداردهای فضای آموزشی توسط سازمان نوسازی، توسعه  یۀنیز انعکاس یافته است. لذا در ته

ویژه به فرهنگ کشور، مسائل المللی باید به صورت و تجهیز مدارس عالوه بر استانداردهای بین

توان استانداردهای می آموزان بیشتر توجه شود.رات دانشاعتقادی و دینی،  شرایط اقلیمی و نظ

که مطابقت بیشتری با شرایط و  کردگرایانه تهیه بینانه و واقعجدیدی بر اساس نگاه جامع

ولین امر کلیه مسؤ اثربخشی فعالیت معلمان ومقتضیات  کشور داشته باشد که در نهایت 

آموزان را  به دانشآموزش ارتقای کیفیت امر آموزش و پیشرفت عملکرد آموزشی و رفتاری 

 دنبال دارد.

لذا قابل نه و در دورۀ دوم متوسطه صورت گرفته است، این پژوهش فقط در مدارس دخترا

صورت  تعمیم به مدارس پسرانه و سایر مقاطع نیست. همچنین فقط در شهر کرج، بررسی

های فرهنگی و جغرافیایی متفاوت، دشوار گرفته و تعمیم نتایج به دیگر مناطق ایران با ویژگی

 اند از :   عبارت شنهادات این مطالعه،های پژوهش، پیها و محدودیتاست. بر اساس یافته

 تر و در شهرها و نقاط مختلف کشور.آماری گسترده انجام پژوهش در جامعۀ (1

  .مدارس دخترانه و پسرانه و در مقاطع مختلف تحصیلی انجام پژوهش در (2

 .مانند روش تدریس معلم و یا خصوصیات فردی و اجتماعی مؤثربررسی سایر عوامل  (3

 .فضای آموزشی در نحوۀ ارائۀ نظرات دربارۀ مؤثرآموزان به عنوان عامل دانش

رس به الن آموزش و پرورش به بهبود وضعیت فضای آموزشی مداتوجه بیشتر مسؤو (4

 قای عملکرد تحصیلی و اختصاص بودجۀبرخی اجزای آن در ارت مؤثردلیل نقش 

های مناسب برای استانداردسازی فضای آموزشی و جلب کمک بیشتر از نهادها و ارگان

 .گذار در امر آموزشخصوصی سرمایه
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