Journal of School Administration

فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه
دوره هشتم – شماره چهارم – زمستان 1399

Vol 8, No 4, Winter 2020

فضای آموزشی مدارس متوسطه دخترانۀ شهر کرج :مقایسۀ نظرات و
استانداردها
فاطمه زالی ،1محمدرضا کرامتی ،2جواد پورکریمی
دریافت مقاله1398/08/11 :
پذیرش مقاله1399/04/14 :

3

صفحات362-383 :

Received: 02/11/2019
Accepted: 04/07/2020

چکیده
این پژوهش با هدف مقایسۀ نظرات دانشآموزان مدارس دولتی و غیردولتی دورۀ دوم متوسطۀ شهر کرج با
استانداردهای فضای آموزشی انجام شده است .روش پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر نحوۀ
گردآوری دادهها از نوع توصیفی -پیمایشی است .جامعۀ آماری پژوهش شامل  23192دانشآموز مدارس
دخترانه دوره دوم متوسطۀ شهر کرج است و به روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای از  4ناحیه آموزش
و پرورش  384دانشآموز انتخاب شد .ابزار پژوهش ،شامل چکلیست محققساخته ارزیابی فضای آموزشی و
پرسشنامۀ محققساختۀ نظرسنجی فضای آموزشی است که بر اساس استانداردهای سازمان نوسازی مدارس
تنظیم شده است .فضای آموزشی شامل مؤلفههای ابعاد ،چیدمان ،نور ،رنگ ،مکانیابی و دما است .برای
سنجش روایی از روایی محتوایی و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .ضریب
پایایی بهدستآمده برای مقیاس نظرسنجی  0/910است .نتایج نشان داد در مواردی شامل تعداد
دانشآموزان ،اندازۀ تخته ،فاصلۀ تخته  ،فاصلۀ بین ردیفها ،رنگآمیزی کالس ،ابعاد پنجره ،دما و وسایل
گرمایشی و سرمایشی ،نظرات دانشآموزان مستقل از استانداردهای فضای آموزشی است و تفاوت معناداری
میان شاخصهای سازمان نوسازی مدارس و نظرات دانشآموزان وجود دارد .با توجه به نتایج به نظر میرسد
بهتر است در تهیۀ استانداردهای فضای آموزشی مدارس به نظرات دانشآموزان بیشتر توجه شود.
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مقدمه
معماران و طراحان شهری ،امروزه توجه ویژهای به شناخت روانشناسانۀ رفتارهای انسان دارند،
زیرا اینگونه رفتارها با محیط کالبدی ارتباط تنگاتنگی دارد .آنچه روانشناسی محیطی را از سایر
شاخههای روانشناسی مجزا میسازد ،همانا بررسی ارتباط رفتارهای متکی بر روان انسان و
محیط کالبدی است .لذا توجه طراحان به بررسی روانشناختی فضاهای طراحیشده ،پیوندی
ناگسستنی مابین روانشناسی محیطی و آنان ایجاد کرده است .روانشناسان محیطی نیز خود را
ملزم به پژوهش در رفتار انسان در محیط روزمرهاش ساختهاند تا بتوانند تأثیرات محیط کالبدی
را به گونهای مستقیم و یا غیرمستقیم بر رفتار انسان بررسی کنند .روانشناسی محیطی
زیرمجموعهای از علوم رفتاری است .بنابر نظر کریک ،روانشناسی محیطی مطالعۀ روانشناختی
رفتار انسان به گونهای است که به زندگی روزمره او در محیط کالبدی مرتبط باشد .همانگونه که
از این تعریف برداشت میشود ،روانشناسی محیطی رابطۀ انسان با محیط کالبدی و تأثیرات این
دو بر یکدیگر را به گونهای مورد بررسی قرار میدهد که ارزشها ،نگرشها و احتیاجات او مورد
توجه قرار گیرد و به موضوعاتی که در تشریح رفتارهای مردم نقش اساسی دارند ،مانند ادراک،
شناخت و رفتارهای فضایی بپردازد ( .)Motallebi, 2001از دیدگاه روانشناسی محیط بهخصوص
بر اساس نظر وولویل ، 1عوامل و شرایط فیزیکی -معماری محیط بر روی رفتار انسانها
تأثیرگذار است .پس از او محققین نامداری چون بارکر ،2لوین 3و سامر 4به مطالعه تأثیر محیط
بر رفتارهای فردی پرداختند ( .)Kamelnia, 2007در این باب Barker )1968( ،روانشناس
اکولوژیک عقیده دارد بین ابعاد فیزیکی -معماری و رفتاری در قرارگاههای فیزیکی -رفتاری
رابطه خاصی وجود دارد .فضاهای آموزشی مانند کالسهای درس ،کارگاهها و یا کل فضای
آموزشگاه قرارگاه محسوب میشوند .نیمکتهای یک کالس درس و طرز چیدهشدن آنها در
فضا و یا معماری فضای مدرسه ،ابعاد فیزیکی معماری ،آموزش و مجموع اقدامات در سطح
کالس درس و در سطح آموزشگاه بعد رفتاری نامیده میشود ( .)Mortezavi, 1997از منظر
روانشناسی محیط ،فضاهای آموزشی قرارگاه رفتاری محسوب میشوند .از میان اجزای مختلف
این قرارگاه رفتاری ،کالسهای درس بیش از دیگر فضاها میتوانند بر ویژگیهای رفتاری بچهها
تأثیر بگذارند .بنابراین از نیمکتهای یک کالس درس و طرز چیدهشدن آنها در فضا تا انتخاب
1. Whol will
2. Barker
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نور و رنگ کالس همگی از جایگاه ویژهای در معماری داخلی محیطهای یادگیری برخوردار
هستند ( .)Kamelnia, 2010پروفسور «الوسون» یکی از برجستهترین تئوریسینهای معماری
اعتقاد دارد از میان تمامی پروژههای معماری که میبایست طراحی شوند ،هیچ یک به اندازۀ
طراحی مدرسه نمیتواند جذاب و دلانگیز باشد چرا که به بسیاری از فعالیتهای مهم انسانی و
آموزش و رشد کودکانمان میانجامد« .هرمان هرتزبرگر» معتقد است یک مدرسه از آنجا که به
افراد بیبشماری تعلق دارد و افراد با نقشهای اجتماعی متفاوت در آن سهیم هستند ،موضوعی
بسیار قابل توجه در طراحی است ( .)Honaryar, 2013در یک نگاه کلی ،چهار حوزۀ اصلی مورد
توجه در مقولۀ طراحی محیطهای یادگیری عبارتاند از :

جدول  .1حوزههای طراحی محیطهای یادگیری()Kamelnia,2007
حوزهها

ویژگیها

فضایی

خودمانی ،باز ،روشن ،بسته ،فعال ،ساکت ،یادمانی ،ارتباط با طبیعت
آرامشبخش ،ایمن ،لذتبخش ،بازی ،شبیهسازی ،خلق ،تشویق ،حس
اجتماعی
گرما ،سرما ،خنکی ،دنج بودن ،لذت بصری ،معطر ،بافت
مطالعۀ فردی ،همکاری ،کار گروهی ،فعالیتهای بدنی ،نوشتن ،خواندن ،کار
با کامپیوتر ،موسیقی ،تئاتر ،ارائه ،طراحی ،ساخت ،آموزش ،استراحت ،بازی

روانی
فیزیکی
رفتاری

این حوزهها موجب توجه به جنبههای مختلف در طراحی فضاهای آموزشی بوده است و
الگوهای مختلف طراحی آموزشی را به همراه دارد.
جنبشهای اصالح مدارس به ویژه در سالهای پس از جنگ جهانی دوم شدت گرفت و
خواست تغییر کالس ها از یک چهار دیواری به فضاهایی برای زندگی بچهها تبدیل به یک مسألۀ
مورد پذیرش عموم شد .معمارانی همچون «آلوارآلتو»« ،دنیس السدون»« ،اسمتیسونها» اولین
نسل طراحان آموزشی بعد از جنگ بودند .در سالهای دهۀ  70قرن بیستم ،نگاهها در طراحی
محیطهای آموزشی بیشتر متوجه درون فضاها و کیفیتها به اجزای طراحی معطوف بود .از
سالهای  60و  70قرن بیستم ،بسیاری از مدارس و کالسهای درس از حالت آموزش یکپارچه
به سمت آموزشهای فردی و گروههای کوچک دانشآموزان تغییر پیدا کرد .در سالهای اخیر
نیازهای خاص اجتماعی و ارتباط میان مدرسه و محیط اجتماعی از مسائل مورد توجه است

( .)Honaryar, 2013عالوه بر مربیان ،فضای آموزشی یکی دیگر از عوامل بسیار موثر در
یادگیری فراگیران است .در مدرسهای که دارای فضای مناسب ،کتابخانه و منابع مختلف
آموزشی است و محیط از نظر عاطفی و روانی سالم باشد و محبت و احترام متقابل رعایت
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شود ،یادگیری عمیقتر و آسانتر صورت میگیرد( & Derafsh, Beiramipour

.)Ramezani,2019فضاهای آموزشی به فضاهایی اطالق میشوند که در طول سال تحصیلی به
منظ ور فرایند یاددهی و یادگیری با شرح دروس مشخص تحت هدایت و رهبری معلم با امکانات
و تجهیزات مناسب مورد بهرهبرداری دانشآموزان قرار میگیرد و شامل کالسهای نظری،
تجربی و عمومی است .کالس نظری به فضای بستهای اطالق میشود که توسط یک گروه از
دانشآموزان همسال به منظور فرایند یاددهی و یادگیری از طریق خواندن و نوشتن و تکرار
مطالب تحت هدایت و رهبری معلم با امکانات و تجهیزات مناسب مورد استفاده قرار میگیرد.
کالس تجربی به فضای بستهای اطالق میشود که یک گروه از دانشآموزان همسال به منظور
فرایند یاددهی و یادگیری با انجام کارهای عملی که اساس فعالیتها بر پایۀ پژوهش و مشاهدۀ
عینی و تجربیاتی است ،تحت هدایت و رهبری معلم قرار میگیرند .کالس عمومی به فضای
تربیتی و بستهای اطالق می شود که فرایند یاددهی و یادگیری نیاز به کار عملی ندارد و مطالب
درسی توسط معلم در اختیار دانشآموزان قرار میگیرد( Organization of the renovation,

.)development and equipping of schools, 2013
بعد ساختاری کالسها و مدارس از عناصری تشکیل شده که ساختار ،قوانین و درجۀ باز
بودن به تغییرات را مشخص میسازد .این حوزه که دربرگیرندۀ عواملی مثل زمان آموزش ،اندازۀ
کالس ،قوانین انضباطی ،ساختار مدیریتی ،مشارکت والدین و جامعه و جو مدرسه است ،پیوسته
در ارتباط با عوامل حوزۀ روابط رشدی و طراحی معماری و شرایط فیزیکی مدرسه است
( .)Baker, 2004با توجه به ویژگیهای فضای آموزشی ،گونههای انعطافپذیری با عناوین
تنوعپذیری (فضاهای چند عملکردی) ،تطبیقپذیری (جابهجایی به واسطۀ فعالیتهای مختلف)،
و تغییرپذیری (تفکیک و تجمع) تعریف شدهاند .تنوعپذیری قابلیت فراهمآوردن استفادههای
مختلف از فضا است .تطبیقپذیری قابلیت هماهنگشدن یک فضا با شرایط جدید موردنیاز است.
تغییرپذیری به معنی قابلیت پاسخ به رشد فضاها در مراحل مختلف آموزشی است .تحقیقات
گوناگون نشان میدهد که تسهیالت فیزیکی مدرسه تأثیری اساسی بر عملکرد دانشآموزان و
اثربخشی کار معلمان دارد .راحت بودن کالس درس ،درجۀ حرارت مناسب ،نبود سر و صدا ،نو
بودن ساختمان و کمبودن عدۀ دانشآموز یک کالس از عوامل بسیار مهم فیزیکی محسوب
میشوند (.)Zamani & Nasresfahani, 2007هرچه فضای آموزشی از کیفیت و جذابیت
بیشتری برخوردار باشد و مطابق با ذوق و شوق دانشآموزان طراحی و اجرا گردد ،زمینه را برای
حضور فعال آنها در محیط تعلیم و تربیت مساعدتر میکند (.)Hafezian, 2006
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کیفیت یادگیری از طریق محیط فیزیکی برانگیزنده افزایش مییابد و ایمنی و سالمت
یادگیرندگان را تضمین میکند .ارتباط عنصر دیگری است که در متون پژوهشبنیان در مورد
شرایط فیزیکی مدرسه اهمیت پیدا کرده است .وقتی سازهها در محیط وسیعتری قرار داده شود،
معماری مدرسه باید ارتباط با خصوصیات فرهنگی و طبیعی محیط را منعکس کند .این ارتباط،
انسجام و وابستگی به یادگرفتنی را پرورش میدهد که در مدارس با یادگیری غیررسمی ایجاد
میشود ( .)Unesco, 2012:38از دیدگاه معلمان و یادگیرندگان واضح است که طراحی مدارس
و کالسها به طور مستقیم بر درونیات آنان اثر میگذارد و گاهی اوقات میتواند عامل حیاتی در
میزان موفقیت دانشآموزان در مدرسه باشد .وقتی یادگیرندگان در جعبههای مستطیلشکل به
دور از دنیای واقعی و در چیدمان ثابت جایداده میشوند ،روشهای یادگیری فعال و مشارکتی
به راحتی به کار گرفته نمیشود .در هر حال چنین شرایطی مانع تعامل اجتماعی ،روشهای

آموزشی برخاسته از فرهنگ و پرورش مهارتهای فکری سطح باالتر میشود (.)Tyler, 2004
در سالهای اخیر با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغییرات روشهای آموزشی ،سازگار
کردن بستر یادگیری با تمامی جوانب نیازهای یادگیرنده به خصوص در مدارس دورۀ دبیرستان
در کانون توجه متخصصین آموزشی پیشرفتهای بینالمللی قابلمالحظهای درخصوص اهمیت
آموزش و تأثیر آن بر شخصیت دانشآموز و مفاهیم وسیعتری از آموزش راجع به ظرفیت
اقتصادی و اجتماعی جوامع و ملتها صورت گرفته است .محیط کالبدی در کنار معلم و کیفیت
برنامۀ آموزشی به عنوان یک عامل مهم در رشد شناختی ،اجتماعی و جسمانی دانشآموزان
توصیف شده است ( .)Berris & Miller, 2011در اکثر مجالت آموزشی منتشرشده نیز
تأکیدات مکرری بر نقش محیط کالبدی فضاهای آموزشی بر پیشرفت دانشآموزان به چشم
میخورد ( .)Dylon, 2001متأسفانه اغلب فضاهای آموزشی مدارس کشور سازگاری الزم را با
ویژگیهای روانشناختی کودکان و نوجوانان ندارند و بدین لحاظ میتوانند بر عملکرد اجتماعی
و رفتاری و همچنین نگرش و بینش آنها نسبت به تحصیل تأثیرگذار باشند .ضوابط و
استانداردهایی که در جهت طراحی فضاهای آموزشی در کلیۀ دورههای تحصیلی توسط سازمان
نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس تهیه شده و به تصویب معاونت برنامهریزی ریاست جمهوری نیز
رسیده است ،در حال حاضر تنها مرجعی است که در اختیار معماران و طراحان فضای آموزشی
قرار دارد ( .)Tabaeian, 2011اگر محیط مدرسه به نیازهای روانی و فیزیکی دانشآموزان پاسخ
مثبت دهد ،میزان تمرکز کاربران بر امر یادگیری افزایش یافته و به عملکرد مطلوب دست
مییابند .در غیر این صورت ،طراحی نامناسب محیط موجب نارضایتی ،خستگی و حواسپرتی
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کاربران میشود .متأسفانه بسیاری از ساختمانهای مدارس موجود وضعیت مطلوبی ندارند .این
عدم مطلوبیت شامل ساختمانهای قدیمی با وضعیت نامناسب یا ساختمانهای جدیدی است

که طبق اصول صحیح معماری ساخته نشدهاند (.)Tahertoloudel & Aminifar, 2016
پیشینۀ پژوهش
ویژگیها و نیازهای مدارس دخترانۀ شهر تهران توسط ) Hejazi (1999بررسی شده است و
نتایج نشان داد که ویژگیها و نیازهای دانشآموزان دختر در ارتباط با فضاهای آموزشی کدام
است و این که بسیاری از این نیازها با توجه به مقطع تحصیلی دانشآموزان متفاوت است.
براساس نتایج میان بسیاری از نظرات کادر آموزشی و دانشآموزان مقاطع تحصیلی مختلف
تفاوت وجود دارد .عالوه بر آن مشخص شد که مناطق جغرافیایی که دارای ویژگیهای فرهنگی،
اجتماعی و اقتصادی متفاوت هستند بر نیازهای دانشآموزان در برخی زمینهها تأثیر دارد.
«توصیف وضعیت آموزشی دبیرستانهای تربیتبدنی کشور از دیدگاه مدیران ،معلمین و
دانشآموزان» عنوان پژوهشی است که ) Heydari (2000انجام داد و یافتهها بیانگر آن بود که
از نظر هر سه گروه مدیران ،معلمین و دانشآموزان اولویت اول در ارتباط با مشکالت موجود در
دبیرستانهای تربیتبدنی ،مکان و فضای ورزشی بود Ghalehnoui (2001) .به توصیف و
مقایسۀ دیدگاههای مدیران ،معلمان تربیتبدنی و دانشآموزان دختر و پسر درباره وضعیت
اجرایی درس تربیت بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطۀ شهرستان جاجرم پرداخت و نتایج
حاکی از آن بود که هر سه گروه فضای مدرسه را در حد متوسط ،کم و خیلی کم برای تحرک و
فعالیت دانشآموزان مناسب دانستهاند .در پژوهشی با عنوان «بررسی نگرش دبیران و
دانش آموزان نسبت به برگزاری المپیادهای علمی کشوری دوره متوسطه شهر اهواز» که Kiani
) (2010انجام داد ،به این نتیجه دست یافت که بین دو دیدگاه دبیران و دانشآموزان در مورد
میزان اثرگذاری فضای آموزشی در جهت موفقیت در المپیادهای علمی تفاوت وجود ندارد.
بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات آموزشی متوسطۀ عمومی مدارس شهر تبریز
با توجه به استانداردها و شاخصهای برنامۀ توسعۀ کشوری ،پژوهشی است که توسط
) Hosseininasab & Omrani, (2013صورت گرفته است .نتایج حاکی از آن است که وضعیت
فضاهای آموزشی و ساختمان مدارس از نظر موقعیت مکانی در حالت مطلوب و تجهیزات
آموزشی و پرورشی در سطح متوسط و فضاهای پرورشی نامطلوب هستند .میانگین سرانۀ
فضاهای آموزشی و پرورشی به جز فضاهای پرورشی پایینتر از میانگین سرانۀ استاندارد نوسازی
مدارس هستند .تمام مدارس متوسطۀ نظری شهر تبریز به شاخص اول برنامۀ توسعۀ کشوری
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(شاخص تراکم دانشآموزی) رسیدهاند و در حالت مطلوب هستند و در سایر شاخصها با سند
توسعۀ کشوری فاصله دارند .ارزیابی فضاهای فیزیکی مدارس متوسطۀ شهر کرج با استانداردهای
مطلوب فضاسازی آموزشی توسط ) Bolourgardan (2013انجام شد و یافتهها نشان داد که
وضعیت مدارس نظری وکارودانش نسبت به فنی ،از جهت فضاهای استاندارد آموزشی ،بهتر
است .فضاهای اداری مدارس نظری ،فنی وکارودانش در وضعیت تقریبا مشابهی قرار دارند.
فضاهای رفاهی مدارس نظری و کارو دانش نسبت به مدارس فنی از حیث تعداد و مساحت
استاندارد ،فضاهای باز مدارس نظری و فنی نسبت به مدارس کارودانش از حیث تعداد و
مساحت استاندارد بهتر است .وضعیت مدارس نظری از حیث استفاده از نور استاندارد ( طبیعی+
مهتابی) از مدارس فنی و کارودانش و وضعیت استفاده از وسایل سرمازا در مدارس فنی بهتر از
مدارس نظری و کاردانش است .مدارس نظری و سپس فنی در مقایسه با مدارس کارودانش از
حیث استفاده از رنگ استاندارد (کرم) در وضعیت بهتری قرار دارند .وضعیت مدارس نظری در
مقایسه با مدارس فنی و کاردانش از حیث قرار گرفتن در کنار کاربریهای سازگار ،بهتر است.
هر  3شاخه متوسطه از حیث موقعیت مکانی استاندارد با یکدیگر برابرند.
طراحی دبیرستان دخترانه مبتنی بر احساسات کاربران (دانشآموزان) با استفاده از مهندسی
کانسی (مطالعۀ موردی شهر بابل) عنوان پژوهشی است که توسط ) Hamidian(2014انجام شد.
جامعۀ آماری انتخابی در این پژوهش از میان دانشآموزان رشتههای مختلف انسانی ،تجربی و
ریاضی مدارس هوشمند دولتی و غیر دولتی در شهر بابل انتخاب شده است که حدود  327نفر
هستند .این پژوهش به منظور ارزیابی دقیقتر توسط دانشآموزان ،به طور خاص بر روی فرم
بازشوها در نما صورت گرفته است .نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که که بین واژگان
کانسی (الگوی مهندسی کانسی یا طراحی احساسگرا برای دستیابی به طراحی معماری
متناسب با نیازهای روانی دانشآموزان) و ویژگیهای فیزیکی تصاویر ارتباط معناداری وجود
دارد .به این ترتیب که بازشوهای مثلثی و طاقی در نما از نظر دانشآموزان نامناسب ارزیابی شده
اند .حال آن که بازشوهای شش ضلعی و شیشههای سراسری نیز در اکثریت واژگان کانسی نظیر
باکالس ،زیبا ،سبکی و متمایز ،مدگرا ،خفن ،مشوق ،خالق ،کنجکاو ،آرمانگرا ،صمیمی و به یاد
ماندنی ،از نظر دانشآموزان مناسب ارزیابی شدهاند .همچنین یافتهها حاکی از آن است که میان
وضعیت اقتصادی دانشآموزان و نحوۀ انتخاب آنها در نوع بازشو نیز تفاوتهایی وجود دارد به
این صورت که دانش آموزان با قشر ضعیف بازشوهای متعارف را ترجیح داده حال آنکه
دانشآموزان قشر خوب و متوسط خواهان بازشوهای شش ضلعی بودند .همچنین تفاوتهایی نیز
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میان دانش آموزان رشتههای مختلف در مدارس دولتی و غیر دولتی مشاهده شد .در گزارشی
که هنری دربارۀ تسهیالت مدارس از نظر معلمان منتشر کرده است %92 ،از  1050معلم مدارس
دولتی اظهار داشتهاند که طراحی کالسهای درس تأثیری بسیار بر یادگیری و پیشرفت
تحصیلی دارد .معلمان عقیده داشتند که مدارس باید دارای امکانات زیر باشد:
صندلی و فضای کاری راحت ،گرمایش و سرمایش کالسها قابل کنترل باشد ،چیدمان
کالسها قابل تغییر باشد ،از رنگها ،بافتها و الگوهای جذاب برای پوشش کف و دیوارها
استفاده شود ( .)Quoted from Zamani & Nasresfahni, 2007وینینگ مطالعهای را در
مدارس غرب فیالدلفیا در راستای بررسی اثر محیط داخلی و طراحی فضای مدرسه بر پیشرفت
و نگرش دانشآموزان انجام داد .حوزۀ متمرکز در این مطالعۀ رنگ ،نور و مصالح به کار رفته در
طراحی است و نتایج آن نشان از تأثیر آشکار این عناصر بر روح ،ذهن و نگرش دانشآموزان
داشت؛ مبنی بر اینکه طراحی داخلی فضاها هم حالت فیزیولوژیک و هم حالت روانی فرد
استفادهکننده از آن را تحت تأثیر قرار میدهد (.)Quoted from Vakili & Valipour, 2015
) Duflo, Dupas & Kremer (2009برای مدارس کنیا این نتیجه را گرفتند که اندازۀ مدرسه
به عنوان یکی از متغیرهای توصیفی عملکرد محصول آموزشی است و تأثیر منفی اندکی در
بعضی جزئیات یافتند .پژوهش ) Evans Yoo & Sipple (2010نشان داد که کیفیت ساختمان
مدارس در پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر است .همچنین کیفیت پایین ساختمان مدارس
و نیز میزان تحرک باالی دانشآموز میتوانند به کاهش پیشرفت تحصیلی منجر شوندOlefir & .
) Alonso, Coupe (2011در تحقیقی با عنوان «آیا بهینهسازی یک فرصت است؟» به ارزیابی
تأثیر اندازۀ کالس و مدرسه بر عملکرد مدارس متوسطۀ اوکراین پرداختند و به این نتیجه دست
یافتند که مدارس بزرگتر در ارتباط با نمرات امتحانات و مشارکت در امتحانات عملکرد نسبتا
بهتری دارند و اندازۀ کالس در بیشتر موارد تأثیر معناداری نداشت.
نتایج پژوهش ) Guiets & McIntosh (2014در کانادادر  969مدرسۀ ابتدایی و  73مدرسۀ
دورۀ متوسطه در ارتباط با روابط بین ادراک دانشآموز از محیط مدرسه و موفقیت تحصیلی
نشان داد که ادراک از محیط مدرسه رابطۀ معناداری با موفقیت تحصیلی دارد .در تحقیقی
که ) ,Pinto, Lemos & Lopes (2016در مورد ابعاد عملکرد آکوستیکی ساختمان مدارس در
کشور پرتغال اجرا کردند ،در ارتباط با نیازهای آکوستیکی ساختمان مدارس به عنوان عامل
کیفیت تحصیل ،در بیشتر موارد مورد مطالعه ،ابعاد ساختاری معیوب بودندSchwarts, Stiefel .
), & Wiswall (2016در پژوهشی با عنوان «آیا تمامی مدارس ،یکسان شکل گرفتهاند؟» به
بررسی محیطهای یادگیری در دبیرستانهای دولتی کوچک و بزرگ در شهر نیویورک پرداختند
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و نتایج حاکی از آن بود که به طور کلی آشکار نیست که مدارس کوچک محیطهای یادگیری
بهتر از مدارس بزرگ فراهم کند .با توجه به مطالب ذکرشده در ارتباط با تأثیر فضاهای آموزشی
و علیالخصوص کالسهای درس بر ویژگیهای رفتاری و عملکرد دانشآموزان و اثربخشی کار
معلمان و در عین حال عدم وجود سازگاری الزم در اغلب فضاهای آموزشی کنونی با ویژگیهای
روان شناختی کودکان و نوجوانان ،و اهمیت استانداردهای فضای آموزشی و توجه به نظرات
دانشآموزان در ارتباط با فضای آموزشی ،اهداف پژوهش عبارت است از :
 )1ارزیابی وض عیت فضای آموزشی در مدارس دخترانۀ دولتی و غیردولتی دورۀ دوم
متوسطۀ شهر کرج.
 )2ارزیابی نظرات دانشآموزان مدارس دولتی و غیردولتی دخترانۀ دورۀ دوم متوسطۀ
کرج در ارتباط با فضای آموزشی.
تعیین میزان تفاوت نظرات دانشآموزان مدارس دولتی و غیردولتی دخترانۀ
)3
دورۀ دوم متوسطۀ کرج با استانداردهای فضای آموزشی.
روش پژوهش
این پژوهش از لحاظ هدف از نوع کاربردی است ،زیرا از نتایج آن میتوان به منظور بهبود
وضعیت فضای آموزشی مدارس استفاده کرد .در این پژوهش از روش توصیفی از نوع پیمایشی
استفاده میشود و با استفاده از آزمون خیدو و ضریب فای تفاوت نظرات دانشآموزان با
استانداردهای فضای آموزشی مورد سنجش قرار میگیرد .جامعۀ آماری شامل 23192
دانشآموز دختر دورۀ دوم متوسطۀ شهر کرج است و به روش نمونهگیری خوشهای چند
مرحلهای از  4ناحیۀ آموزشوپرورش ،تعدادی دبیرستان را انتخاب سپس از هر یک از
دبیرستانها تعدادی دانشآموز انتخاب و درنهایت  384دانشآموز پایۀ سوم دبیرستان انتخاب
شدند و مورد بررسی قرار گرفتند .برای ارزیابی وضعیت فضای آموزشی از چکلیست
محققساخته ارزیابی فضای آموزشی استفاده شد .این چکلیست دارای  27سؤال است که
براساس ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی Organization of the renovation of
) schools (2015طراحی و از سوی کارشناسان مورد تأیید واقع شده است .این چکلیست
توسط محقق بر اساس اطالعات موجود در مدرسه تکمیل شده است .هر یک از موارد که با
استانداردها مطابقت داشت  ،امتیاز  1و اگر انطباق نداشت ،امتیاز  2به آن اختصاص مییافت.
برای سنجش نظرات دانشآموزان از پرسشنامه محققساخته نظرسنجی فضای آموزشی
استفاده شد که شامل 24سؤال است و براساس ضوابط و معیارهای طراحی فضاهای آموزشی
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) Organization of the renovation of schools (2015طراحی و از سوی کارشناسان مورد
تأیید واقع شده است .برای سنجش روایی ابزار از روایی محتوایی استفاده شد و برای تعیین
پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد .پایایی پرسشنامه  0/910است .این
پرسشنامه شامل یک طیف چهار گزینهای از « 1کامال نامطلوب» تا « 4کامال مطلوب» است.
جدول  .2مؤلفههای ارزیابی فضای آموزشی
ابعاد کالس

اندازۀ میز و نیمکت

میزان نور طبیعی

مساحت کالس

رنگ میز و نیمکت

محل نصبپنجرهها(جهت ورود
نور به کالس)

تعداد دانشآموزان کالس
نوع تخته کالس
فاصله تخته تا اولین ردیف
فاصله بین ردیفها
ابعاد تابلو
ارتفاع تابلو از سکو
نوع میز و نیمکت (تکنفره یا دو
نفره)

راحت بودن برای نشستن روی
نیمکت
نوع چیدمان کالس
نفوذناپذیری دیوار و پنجرههای
کالس نسبت به صدا
محل استقرار کالس
رنگآمیزی کالس
تعداد پنجرههای کالس

جلوگیری از تابش مستقیم نور
قابل رویت بودن نوشتههای روی
تخته از تمامی بخشهای کالس
محل استقرار درب کالس
میزان دمای کالس
وسایل گرمایشی و سرمایشی

ابعاد پنجرههای کالس

مکانهای همجوار کالس

میزان نور مصنوعی
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یافتهها
جدول  .3وضعیت فضاهای آموزشی بر اساس چکلیست
اندازۀ کالس
مقادیر

استاندارد

فراوانی

_

غیراستاندارد
384

تعداد دانشآموزان
مقادیر

استاندارد

فراوانی

103

غیراستاندارد
281

نوع تخته
مقادیر

استاندارد

فراوانی

195

غیراستاندارد
189

اندازۀ تخته
مقادیر

استاندارد

فراوانی

122

غیراستاندارد
262

فاصلۀ تخته تا اولین ردیف
مقادیر

استاندارد

فراوانی

233

غیراستاندارد
151

فاصلۀ بین ردیفها
مقادیر

استاندارد

فراوانی

146

غیراستاندارد
238

نوع میز و نیمکت
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

384

_

اندازۀ میز و نیمکت
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
فراوانی

استاندارد
-

غیراستاندارد
384

رنگآمیزی کالس
مقادیر

استاندارد

فراوانی

47

غیراستاندارد
337

تعداد پنجرهها
مقادیر

استاندارد

فراوانی

261

غیراستاندارد
123

ابعاد پنجرهها
مقادیر

استاندارد

فراوانی

189

غیراستاندارد
195

میزان نور طبیعی
مقادیر

استاندارد

فراوانی

268

غیراستاندارد
116

جهت ورود نور
مقادیر

استاندارد

فراوانی

312

غیراستاندارد
72

میزان نور مصنوعی
مقادیر

استاندارد

فراوانی

384

غیراستاندارد
_

دمای کالس
مقادیر

استاندارد

فراوانی

359

غیراستاندارد
25

وسایل گرمایشی و سرمایشی
مقادیر

استاندارد

فراوانی

131

غیراستاندارد
253

مکانهای همجوار کالس
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

266

118
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مؤلفههای اندازۀ کالس ،نوع ،اندازۀ میز و نیمکت ،میزان نفوذناپذیری دیوار و پنجرههای
کالس نسبت به صدا در هیچ یک از مدارس استاندارد نیست .مؤلفههای رنگ میز و نیمکت،
میزان استفاده از نور مصنوعی در تمامی مدارس مطابق با استاندارد است .تعداد دانشآموزان
کالس ،نوع چیدمان کالس ،رنگآمیزی و وسایل گرمایشی و سرمایشی در اکثر موارد
غیراستاندارد است .نوع تختۀ کالس ،تعداد پنجرههای کالس ،میزان نور طبیعی ،جهت ورود نور،
میزان دما و مکانهای همجوار در اکثر موارد مطابق با استانداردهای فضای آموزشی است.
جدول  .4وضعیت فضاهای آموزشی بر اساس پرسشنامه
اندازۀ کالس
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

242

138

تعداد دانشآموزان
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

169

213

نوع تخته
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

192

190

اندازۀ تخته
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

223

158

فاصلۀ تخته تا اولین ردیف
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

201

182

فاصلۀ بین ردیفها
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

231

151

نوع میز و نیمکت
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

121

260

اندازۀ میز و نیمکت
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

رنگآمیزی کالس
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

181

201

تعداد پنجرهها
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

285

95

ابعاد پنجرهها
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

وسایل گرمایشی و سرمایشی
مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

157

225

مکانهای همجوار کالس
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مقادیر

استاندارد

غیراستاندارد

فراوانی

182

199

بر اساس یافتههای جدول شماره  4نوع میز و نیمکت و وسایل گرمایشی و سرمایشی در
اکثر موارد غیراستاندارد است .اندازۀ کالس ،فاصلۀ تخته تا اولین ردیف ،اندازۀ تختۀ کالس،
تعداد پنجرههای کالس و ابعاد آنها ،میزان نور طبیعی ،میزان نور مصنوعی و جهت ورود نور در
اکثر موارد مطابق با استانداردهای فضای آموزشی است.
جدول  .5سطوح معناداری مربوط به مقایسۀ نظرات و استانداردها
پرسشنامه

طبقات فضای
ردیف

شاخص

1

تعداد
دانشآموزان

2

نوع تخته

3

اندازۀ تخته

4

فاصله تخته
تا اولین ردیف

5

فاصله بین
ردیفها

6

رنگآمیزی
کالس

7

نوع چیدمان
کالس

8

مکانهای
همجوار
کالس

9

تعداد پنجره

آموزشی بر اساس
چکلیست

استاندارد

غیراستاندارد

استاندارد

68

35

غیراستاندارد

101

178

استاندارد

90

103

غیراستاندارد

102

87

استاندارد

109

37

غیراستاندارد

122

114

استاندارد

88

33

غیراستاندارد

135

125

استاندارد

143

89

غیراستاندارد

58

93

استاندارد

35

13

غیراستاندارد

146

188

استاندارد

42

28

غیراستاندارد

166

146

استاندارد

130

133

غیراستاندارد

52

66

استاندارد

194

72

غیراستاندارد

102

24

ضریب

سطح

فای

معناداری

0/266

0/000

-0/073

0/152

0/228

0/000

0/197

0/000

0/227

0/000

0/194

0/000

0/053

0/302

0/050

0/333

-0/087

0/085
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10

ابعاد پنجره

11

جهت ورود
نور

12

میزان نور
طبیعی

13

دمای کالس

14

وسایل
گرمایشی و
سرمایشی

استاندارد

125

72

غیراستاندارد

150

48

استاندارد

217

101

غیراستاندارد

49

25

استاندارد

180

97

غیراستاندارد

87

32

استاندارد

171

185

غیراستاندارد

2

23

استاندارد

71

60

غیراستاندارد

86

165

-0/134

0/008

0/017

0/737

-/080

0/114

0/199

0/000

0/192

0/000

برای اندازۀ کالس ،نوع و اندازۀ میز و نیمکت ،میزان نفوذناپذیری دیوار و پنجرههای کالس،
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
همین دلیل در جدول شماره  5موارد ذکرشده لحاظ نشده است .در اکثر موارد به جز آنهایی
که به صورت رنگی مشخص شده است ،نظرات دانشآموزان مستقل از استانداردهای فضای
آموزشی است.
بحث و نتیجهگیری
بر اساس نتایج چک لیست در فضای آموزشی مدارس به استانداردهای مربوط به میز و نیمکت،
ابعاد کالس ومیزان نفوذ صدا به داخل کالس به طور مطلوب توجه نمیشود .مؤلفههای رنگ میز
و نیمکت ،میزان استفاده از نور مصنوعی در تمامی مدارس مطابق با استاندارد است .لذا در موارد
یادشده بیشتر به رعایت استانداردهای الزم توجه شده است .تعداد دانشآموزان کالس ،نوع
چیدمان کالس ،رنگآمیزی و وسایل گرمایشی و سرمایشی در اکثر موارد غیراستاندارد است.
نوع تختۀ کالس ،تعداد پنجرههای کالس ،میزان نور طبیعی ،جهت ورود نور ،میزان دما و
مکانهای همجوار در اکثر موارد مطابق با استانداردهای فضای آموزشی است.
بر اساس نظرات دانشآموزان در پرسشنامۀ نظرسنجی نوع میز و نیمکت و وسایل گرمایشی
و سرمایشی در اکثر موارد غیراستاندارد است .اندازۀ کالس ،فاصلۀ تخته تا اولین ردیف ،اندازۀ
تختۀ کالس ،تعداد پنجرههای کالس و ابعاد آنها ،میزان نور طبیعی ،میزان نور مصنوعی و
جهت ورود نور در اکثر موارد مطابق با استانداردهای فضای آموزشی است .لذا از لحاظ نوع میز و
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نیمکت و وسایل گرمایشی و سرمایشی از نظر غیراستاندارد بودن و تعداد پنجرههای کالس
میزان نور طبیعی وجهت ورود نور از نظر استاندارد بودن نظرات دانشآموزان با استانداردهای
سازمان نوسازی مدارس مطابقت دارد .در مواردی شامل دمای کالس ،ابعاد پنجره ،مکانهای
همجوار ،نوع چیدمان کالس و نوع تخته ،نظرات دانشآموزان تفاوت معناداری با استانداردهای
فضای آموزشی ندارد ولی در ارتباط با تعداد دانشآموزان ،اندازۀ تخته ،فاصلۀ تخته تا اولین
ردیف ،فاصلۀ بین ردیفها ،رنگ آمیزی کالس ،ابعاد پنجره ،دمای کالس و وسایل گرمایشی و
سرمایشی نظرات دانشآموزان مستقل از استانداردهای فضای آموزشی است .تأثیر فضای
آموزشی را بر رشد و پیشرفت دانشآموزان (Berris & Miller )2011(،Tyler )2004
 Hafezian (2006),Tabaeian (2011)،و ،)2016(Tahertoloudel & Aminifarبیان کردند.
این امر در اسناد ) Unesco (2012و Organization of the renovation, development and
 )2015( equipping of schoolsانعکاس یافته است.
در پژوهش ) Hejazi (1999ویژگیها و نیازهای دانشآموزان دختر در ارتباط با فضاهای
آموزشی بررسی و مشخص شد بسیاری از این نیازها با توجه به مقطع تحصیلی دانشآموزان
متفاوت است .در پژوهش حاضر نیز مدارس دخترانه بررسی شده اما فقط در دورۀ دوم متوسطه
صورت گرفته است .همچنین در پژوهش حجازی فضای آموزشی در بعد گستردهتر از فضای
کالس درس و عالوه بر نظرات دانشآموزان ،نظرات کادر آموزشی هم ارزیابی شده و تأثیر
مناطق جغرافیایی افراد در نظرات مورد بررسی قرار گرفته و هدف از پژوهش بررسی نیازها بوده
و با استانداردها مقایسهای انجام نشده است .در پژوهش) Heydari (2000مشخص شد که از
نظر هر سه گروه مدیران ،معلمین و دانشآموزان اولویت اول در ارتباط با مشکالت موجود در
دبیرستانهای تربیتبدنی ،مکان و فضای ورزشی بود .در پژوهش حاضر فقط کالس درس به
عنوان فضای آموزشی و فقط از دیدگاه دانشآموزان مورد بررسی قرار گرفت و از میان مؤلفههای
آن مؤلفۀ تعداد پنجرهها باالترین میزان و مؤلفۀ نوع میز و نیمکت کمترین میزان مطلوبیت را
داشت .یافتههای پژوهش) Ghalehnoui (2001در ارتباط با توصیف و مقایسه دیدگاههای
مدیران ،معلمان تربیتبدنی و دانشآموزان دختر و پسر درباره وضعیت اجرایی درس تربیت
بدنی در مدارس راهنمایی و متوسطۀ شهرستان جاجرم نشان داد که هر سه گروه فضای مدرسه
را در حد متوسط ،کم و خیلی کم برای تحرک و فعالیت دانشآموزان مناسب دانستهاند .تفاوت
دو پژوهش ،به دلیل تفاوت موضوع و گروههای مورد بررسی در فضای مدرسه است .در پژوهشی
با عنوان «بررسی نگرش دبیران و دانشآموزان نسبت به برگزاری المپیادهای علمی کشوری
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دوره متوسطه شهر اهواز» که ) Kiani (2010انجام داد ،به این نتیجه دست یافت که بین دو
دیدگاه دبیران و دانشآموزان در مورد میزان اثرگذاری فضای آموزشی در جهت موفقیت در
المپیادهای علمی تفاوت وجود ندارد .در پژوهش ذکرشده فضای آموزشی در ارتباط با
المپیادهای علمی بررسی شده است بنابراین نوع بررسی فضای آموزشی در این پژوهش نیز
متفاوت است .مکانیابی کالس بر اساس استانداردهای سازمان نوسازی مدارس در این پژوهش
در اغلب موارد استاندارد ارزیابی شد که این مسأله با یافتۀ تحقیق & Hosseininasab, Adib
) Omrani (2013همخوانی دارد .آنان به بررسی وضع موجود فضای فیزیکی و تجهیزات
آموزشی متوسطه عمومی مدارس شهر تبریز با توجه به استانداردها و شاخصهای برنامه توسعه
کشوری پرداختند و نتایج حاکی از آن بود که وضعیت فضاهای آموزشی و ساختمان مدارس از
نظر موقعیت مکانی در حالت مطلوب هستند.
یافتههای چکلیست پژوهش با پژوهش ) Bolourgardan (2013از نظر مؤلفههای نور و
مکانیابی در مدارس نظری مطابقت دارد ولی از نظر رنگ کالس ،ناهمخوان است .در هر دو
پژوهش مکانیابی و میزان استفاده از نور در اکثر موارد مطلوب بود اما رنگآمیزی کالسها
متفاوت ارزیابی شد .همچنین هر دو پژوهش در کرج و در دورۀ دوم متوسطه انجام گرفته است
اما تمامی مدارس اعم از دخترانه و پسرانه ارزیابی شدند .در پژوهشی که )Hamidian (2014
انجام داد ،مدارس دورۀ دوم متوسطه به تفکیک رشتههای تحصیلی و وضعیت اقتصادی و با
تمرکز ارزیابی بر فرم بازشوها و بر اساس مهندسی کانسی صورت گرفته است و بنابراین نحوۀ
بررسی و نتایج در دو پژوهش با هم تفاوت دارد .یافته مربوط به غیراستاندارد بودن دیوار و
پنجرههای کالس از نظر عدم نفوذناپذیری نسبت به صدا با یافتۀ پژوهش ,Pinto, Pinho
) M,Lemos,& Lopes (2016همخوانی دارد Duflo, Dupas,& Kremer (2009) .اندازۀ
مدرسه Evans, Yoo, & Sipple, (2010) ،کیفیت ساختمان مدارس, Olefir,& Coupe ،
) Alonso (2011اندازۀ کالس و مدرسه و ) Schwarts,Stiefel,& Wiswall,M (2016اندازۀ
مدارس را از لحاظ تأثیر بر عملکرد تحصیلی مورد پژوهش قرار دادند و تمامی آنها بر بعد اندازۀ
فضای آموزشی متمرکز بودند Giets, &Mclntosh (2014) .در بررسی هر دو مقطع ابتدایی و
متوسطه در ارتباط با روابط بین ادراک دانشآموز از محیط مدرسه و موفقیت تحصیلی نشان
دادند که ادراک از محیط مدرسه رابطۀ معناداری با موفقیت تحصیلی دارد.
بر اساس نتایج پژوهش ،در بیش از نیمی از موارد مربوط به فضای آموزشی و اجزای آن،
نظرات دانشآموزان مستقل از استانداردهای فضای آموزشی بود؛ به عبارت دیگر در اینگونه
موارد تفاوت معناداری میان شاخصهای سازمان نوسازی مدارس و نظرات دانشآموزان وجود
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دارد .این امر نشان میدهد در تدوین استانداردها به نظرات دانشآموزان کشور کمتر توجه شده
است .استانداردهای بینالمللی تدوینشده در زمینۀ فضای آموزشی به عنوان یکی از مراجع مهم
تدوین سند برای سازمان نوسازی مدارس است که تعداد قابل مالحظهای از شاخصها با شرایط
اجتماعی ،فرهنگی ،بومی و اقلیمی کشور ما مطابقت ندارد و این مسأله در نظرات دانشآموزان
نیز انعکاس یافته است .لذا در تهیۀ استانداردهای فضای آموزشی توسط سازمان نوسازی ،توسعه
و تجهیز مدارس عالوه بر استانداردهای بینالمللی باید به صورت ویژه به فرهنگ کشور ،مسائل
اعتقادی و دینی ،شرایط اقلیمی و نظرات دانشآموزان بیشتر توجه شود .میتوان استانداردهای
جدیدی بر اساس نگاه جامعبینانه و واقعگرایانه تهیه کرد که مطابقت بیشتری با شرایط و
مقتضیات کشور داشته باشد که در نهایت اثربخشی فعالیت معلمان و کلیه مسؤولین امر
آموزش ارتقای کیفیت امر آموزش و پیشرفت عملکرد آموزشی و رفتاری دانشآموزان را به
دنبال دارد.
این پژوهش فقط در مدارس دخترانه و در دورۀ دوم متوسطه صورت گرفته است ،لذا قابل
تعمیم به مدارس پسرانه و سایر مقاطع نیست .همچنین فقط در شهر کرج ،بررسی صورت
گرفته و تعمیم نتایج به دیگر مناطق ایران با ویژگیهای فرهنگی و جغرافیایی متفاوت ،دشوار
است .بر اساس یافتهها و محدودیتهای پژوهش ،پیشنهادات این مطالعه ،عبارتاند از :
 )1انجام پژوهش در جامعۀ آماری گستردهتر و در شهرها و نقاط مختلف کشور.
 )2انجام پژوهش در مدارس دخترانه و پسرانه و در مقاطع مختلف تحصیلی.
 )3بررسی سایر عوامل مؤثر مانند روش تدریس معلم و یا خصوصیات فردی و اجتماعی.
دانشآموزان به عنوان عامل مؤثر در نحوۀ ارائۀ نظرات دربارۀ فضای آموزشی.
 )4توجه بیشتر مسؤوالن آموزش و پرورش به بهبود وضعیت فضای آموزشی مدارس به
دلیل نقش مؤثر برخی اجزای آن در ارتقای عملکرد تحصیلی و اختصاص بودجۀ
مناسب برای استانداردسازی فضای آموزشی و جلب کمک بیشتر از نهادها و ارگانهای
خصوصی سرمایهگذار در امر آموزش.
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