
Journal of Iranian Architecture & Urbanism. 12(1): 127-139, Spring & Summer 2021

ORIGINAL RESEARCH PAPER

Journal of Iranian Architecture & Urbanism
(JIAU)

Homepage: https://www.isau.ir/

The optimum design of open and green spaces in educational complex to improve students 
perception and quality of educational environment(Case study: Girls high schools in Isfahan)

Seyedeh Marzieh Tabaeian 1 ,* 

1 Assistant  Professor, Department of Architecture, Isfahan (khorasgan) Branch, Islamic Azad University , Isfahan, Iran.

* Corresponding Author:
Email: sm.tabaeian@khuisf.ac.ir
Phone: +98(913)3198057

Number of References

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In the architectural and physical design of many 
schools and other educational spaces within the country, the psychological aspects of 

students and space users are highly neglected. However, these spaces and environments 
have the highest level of contact with children and teenagers, thus bearing long-term 
psychological and emotional effects on them. According to experts in the field, the school’s 
educational environment should be designed so as to make learning easy and enjoyable. 
The ever-growing need to expand educational spaces along with the increased student 
population and the weakness of open spaces, and lack of suitable green environment in 
schools, is one of the main problems of today’s society. In the meantime, the design of 
green space in these environments and the way of organizing the elements and integrating 
the occupied empty spaces with the desired capacity in the school space, both the interiors 
and exteriors such as courtyards, should be more flexible so that it can yield positive 
results in the teaching process. The arrangement of the elements together can create 
different-looking courtyards with various capabilities for relaxation and rest, exercise and 
the exploitation of green space, just as children and teenagers want a plethora of green 
spaces with different functions in school. Establishing a close and direct connection with 
the environment and outdoor nature makes the school a manifestation of the student’s 
second home and at the same time. When space is in direct and close contact with such 
courtyard, it is possible to use both spaces simultaneously for both functions of learning or 
leisure. The purpose of this study is to investigate the desirable design of open spaces and 
outdoor educational environment at all educational levels, as shaping a sense of interest 
towards the educational environment and the subsequent interaction with green spaces 
and roaming space of the yard are highly contributing factors in the desirable attitude of 
students towards their learning environment and their resulting educational progress. The 
desirability of such spaces is also very effective in reducing the stress of the teaching staff 
and educators, thus forming constructive steps in the process of education and training.

METHODS: The research method in this paper is qualitative that employs descriptive 
(retrospective causal-comparative) indicators. The statistical population of this 

research includes all-girls high schools in Isfahan. According to the standards offered 
by the General Directorate of School Renovation of Isfahan Province, the schools of the 
four educational districts were divided into two groups of desirable and undesirable. In 
this research, a simple random sampling method was used to select subjects. Hence, 
208 students from both school types (desirable and undesirable) were examined. Then, 
four high schools (one school from each district) were randomly selected from the list of 
schools. Two classrooms were subsequently randomly selected from each school. From 
each class, all students responded to the questionnaire items. In addition, students from 
both groups of desirable and undesirable schools were homogenized and compared in 
terms of intelligence quotient, education level of parents, economic and social status of the 
family, and lack of inflicting disorders. This self-report inventory consists of 32 Likert-scale 
items and is designed to examine attitudes of students toward educational spaces and the 
perception of the open environment and green space. In developing this questionnaire, a 
prototype questionnaire (preliminary design of the design scale) was used. The Cronbach’s 
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alpha coefficient for this inventory was estimated to be higher than 0.7, and the reliability 
of the data was thus confirmed.

FINDINGS: The results show that there is a significant difference between the 
average scores of the open space design of the yard and the green environment 

of the school from the students’ point of view in two groups of schools. As such, the 
students studying at desired schools had a positive attitude towards the school and the 
educational environment in terms of exploiting the open spaces according to the students’ 
psychological characteristics. The learning process in interaction with the open space, 
owing to the formation of gathering spaces, provides the possibility of group work practice 
and higher student participation.

CONCLUSION: Overall, this collective learning and the relationship between the 
internal body and the external space positively affect students’ intellectual activity. 

Also in consolidating the sense of place, this study explores the concepts of socialization 
and interpersonal interactions of students, learning and attractiveness of learning and 
promoting indirect education in the interaction between open and closed spaces (as well as 
the connecting semi-open spaces), softening the environment and appropriate landscaping 
and positive psychological effects of students and creating thermally comfortable seating 
space to be used in the outdoor environment, controlling the reflection of disturbing lights 
and sheltering rain or other climatic conditions in certain environments, strengthening 
students’ sensory and visual communication with the environment and educational-
oriented communication in the open environment and providing space for relation, rest, 
interpersonal interactions, observing others and creating creativity through research 
strategies and achievements, which requires appropriate design and careful application of 
the principles of architecture and environmental psychology.

HIGHLIGHTS:
- Interpersonal interactions, observing others and creating creativity through research 
strategies and achievements.
- Softening the environment and appropriate landscaping and positive psychological 
effects of students and creating seating space to use the outdoor environment.
- Strengthening students’ sensory and visual communication with the environment and 
educational-oriented communication in the open environment and providing space for 
relation.
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نحوه ارجاع به مقاله

ــه  ــر ب ــور، کمت ــی کش ــای آموزش ــدارس و فضاه ــیاری از م ــدی بس ــاری و کالب ــی معم در طراح
جنبه هــای روانشــناختی دانش آمــوزان توجــه ویــژه شــده اســت حــال آنکــه ایــن فضاهــا بیشــترین 
ــران،  ــدگاه صاحبنظ ــق دی ــد. برطب ــل می گذارن ــه تعام ــان ب ــودکان و نوجوان ــا ک ــاط را ب ــطح ارتب س
محیــط آموزشــی مدرســه بایــد به گونــه ای کــه یادگیــری در آن آســان و خوشــایند باشــد، طراحــی 
ــوزی و  ــا افزایــش جمعیــت دانش آم ــزون گســترش فضاهــای آموزشــی همــگام ب ــاز روزاف گــردد. نی
عــدم کفایــت برخــی فضاهــای موجــود، یکــی از مشــکالت اساســی جامعــه امــروزی مــدارس کشــور 
ــد. در ایــن  اســت. در ایــن میــان فضــای ســبز ایــن محیط هــا بســیار مــورد توجــه بایــد قــرار گیرن
تحقیــق هــدف بررســی و ارزیابــی ضــرورت وجــود طراحــی مطلــوب فضاهــای بــاز آموزشــی در کلیــه  
مقاطــع تحصیلــی اســت چراکــه ایجــاد رغبــت و حــس عالقه منــدی بــه محیــط آموزشــی و تعامــل 
ــط  ــوزان از محی ــر در برداشــت دانش آم ــل مؤث ــاط، از عوام ــاز حی ــبز و فضــای ب ــای س ــا فضاه آن ب
ــن  ــده در ای ــتفاده ش ــق اس ــد. روش تحقی ــا می باش ــی آنه ــرفت تحصیل ــن پیش ــه و همچنی مدرس
ــاري  ــه  آم ــد. جامع ــی - مقایســه ای( می باش ــدادی عل ــس روی ــی )پ ــوع توصیف ــی از ن ــش کیف پژوه
ــه  ــد. ب ــوب( بوده ان ــا نامطل ــوب ی ــه  شــهر اصفهــان )اعــم از مطل ــر دبیرســتان های دختران مشــتمل ب
منظــور اجــراي طــرح پژوهشــي، از میــان نواحــی پنجگانــه  آمــوزش و پــرورش شــهر اصفهــان، چهــار 
ناحیــه بــه تصــادف انتخــاب گردیــد. نتیجــه این کــه بیــن میانگیــن نمــرات نحــوه  طراحــی فضاهــای 
بــاز حیــاط و محیــط ســبز مدرســه از دیــدگاه دانش آمــوزان دو گــروه مــدارس مطلــوب و نامطلــوب 
ــاظ  ــه لح ــوب ب ــدارس مطل ــوزان م ــه دانش آم ــورت ک ــن ص ــت. بدی ــود اس ــاداری موج ــاوت معن تف
ــه  ــا ویژگی هــای روانشــناختی دانش آمــوزان، نگــرش مثبتــی ب ــاز متناســب ب اســتفاده از فضاهــای ب

مدرســه و محیــط آموزشــی داشــتند. 
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مقدمهمقدمه
تمامــی رفتارهــای انســان در فضاهــای معیــن صــورت 
می پذیــرد کــه بســتر رفتــار1 محســوب می شــوند. در 
ــت  ــود فرص ــات موج ــد امکان ــار در ح ــا، رفت ــن فضاه ای
مطلــوب  فضــا  صورتــی  در  تنهــا  و  می یابنــد  بــروز 
و  ویژگی هــا  بــا  مطابــق  کــه  می شــود  محســوب 
ــده  ــی ش ــراد طراح ــای اف ــاری و نیازه ــات رفت خصوصی
محیــط  می کننــد،  خلــق  معمــاران  »آنچــه  باشــد. 
ــار  ــرای رفت ــی اســت ب بالقــوه2 نامیــده می شــود کــه فضائ
ــد،  ــین می کنن ــتفاده و تحس ــخص اس ــه ش ــان و آنچ انس
محیــط مؤثــر بــر اوســت. نقــش نظریه هــای اثباتــی 
ــرای  ــان ب ــی طراح ــردن توانائ ــاال ب ــی، ب ــه  طراح در حرف
ــت.  ــردم اس ــر م ــده ب ــاخته ش ــط س ــر محی ــی اث پیش بین
ــی و فرآیندهــای  ــار فضائ همچنیــن ارتقــای درکــی از رفت
ــه ای  ــت. به گون ــه اس ــناخت4 و عاطف ــزش، ادراک3، ش انگی
ــرای  ــر ب ــای بهت ــه ســاخت محیط ه ــادر ب ــه طراحــان ق ک
ــناختی  ــای زیباش ــانی و ارزش ه ــای انس ــاء فعالیت ه ارض
باشــند«)Lang, 2012(. هنگامی کــه در طراحــی یــک 
ــر  ــار او در نظ ــوه  ادراک و رفت ــان و نح ــور انس ــا، حض فض
گرفتــه نشــود، فــرد بــه ســبب بــرآورده نشــدن نیازهــا، در 
جهــت ســامان دادن بــه فضــا و تأمیــن نیازهــای خویــش و 
بــا توجــه بــه ارزش هــا و اهــداف خــود محیــط را دگرگــون 
ــر  ــط تغیی ــر محی ــت تأثی ــل تح ــور متقاب ــد و به ط می کن
ــی  ــوع دگرگون ــر ن ــرد. ه ــرار می گی ــه توســط خــود ق یافت
ــر  ــه تأثی ــه ب ــا توج ــد ب ــط بای ــق در محی ــی و عمی اساس
ــا پیش بینــی نتایــج مثبــت  بلنــد مــدت آن بــر انســان و ب
ــذا داشــتن فضاهــای انســانی  و منفــی آن انجــام گیــرد. ل
ــز توجــه شــده  ــه ارزش هــای محیطــی نی ــا ب کــه در آن ه
ــط  ــل انســان و محی ــر متقاب باشــد، مســتلزم بررســی تأثی
از  انســان  تأثیرپذیــری   .)Gifford, 2005(می باشــد
محیــط طبیعــی و مصنوعــی اطرافــش کامــاًل امــری 
ــان  ــت انس ــوع دخال ــد. ن ــده می باش ــات ش ــن و اثب روش
ــخ  ــول تاری ــاری در ط ــای معم ــاد فض ــت و ایج در طبیع
ــوالت  ــت. تح ــاده اس ــاق افت ــوع اتف ــای متن ــه صورت ه ب
ــخ معمــاری مبیــن تحــوالت در فرهنــگ، تفکــر و  در تاری
 Tabaeian,(ــا محیــط اطــراف می باشــد برخــورد انســان ب
2014(. بخــش عمــده ای از طراحــی منظــر مناســب، 
ــای  ــا ارزش ه ــه ب ــت ک ــانه اس ــول زیبائی شناس ــامل اص ش
  .)Thompson, 2002( دارنــد  هماهنگــی  اکولــوژی 
ــا  ــل ب ــار در تعام ــط، رفت ــی محی ــی در روانشناس »بطورکل
ابعــاد کالبــدی- معمــاری یــا نمادیــن محیــط مورد بررســی 
ــادی  ــدی و نم ــای کالب ــر جنبه ه ــد ب ــرد. تأکی ــرار می گی ق
قــرارگاه رفتــاری دلیــل بــر ایــن نیســت کــه از این دیــدگاه، 
ــردی  ــای ف ــد ویژگی ه ــاد مانن ــا و ابع ــر جنبه ه ــر دیگ تأثی
ــد،  ــری دارن ــت کمت ــره اهمی ــی و غی ــا ســازمانی، اجتماع ی
بلکــه فــرض بــر ایــن اســت کــه پژوهــش و بررســی در ایــن 
ــد  ــر مانن ــی دیگ ــته های تخصص ــه  رش ــا در حیط زمینه ه
ــرد«  ــرار می گی ــی ق ــودک، اجتماع ــد، ک ــی رش روانشناس

  .)Mortazavi, 2001: 5(
امــروزه آمــوزش از اصلی تریــن و عمده تریــن ســرفصل 
ــردا  ــل ف ــت نس ــم و تربی ــرای تعلی ــدر ب ــای گرانق تجربه ه

ــد.  ــدی از آن بشــمار می آی ــران اســالمی و بهره من ســاز ای
همــه بــر ایــن اعتقــاد دارند کــه باید آمــوزش و پــرورش در 
ــن  ــی هماهنــگ باشــد. ای ــا پیشــرفت های جهان مــدارس ب
ــي در مدرســه  ــت تحصیل ــه موفقی ــت اســت ک ــک واقعی ی
ــت،  ــتن اس ــي و خواس ــي ذهن ــترک توانای ــول مش محص
خواســتن بــه معنــاي داشــتن روحیــه و انگیــزه اســت کــه 
ــردد.  ــي گ ــي و بیرون ــل محیط ــتخوش عوام ــد دس مي توان
ــان  ــن توانایي هایش ــدون درنظرگرفت ــوزان ب ــام دانش آم تم
در مقاطعــي از تحصیــل خــود بــا مشــکالت موقتــي روبــرو 
مي شــوند. ایــن مشــکالت موقتــي یــا ناشــي از علــت 
ــر  ــود را ب ــر خ ــورت دوره اي اث ــه ص ــه ب ــت ک ــي اس خاص
ــت  ــدون عل ــا ب ــذارد ی ــوز مي گ ــري دانش آم روي یادگی
ــود را  ــر خ ــاص اث ــي خ ــواد آموزش ــوده و در م ــي ب خاص

مي گذارنــد. 
ــد در آن  ــه  دوم دانش آمــوزان اســت و بای مدرســه خان
ــه  ــاي مدرس ــد، ویژگي ه ــت کنن ــش و امنی ــاس آرام احس
ــن طراحــی  ــد. در حی ــرق مي کن ــف ف ــراي ســنین مختل ب
فضاهــای آموزشــی، بایســتی نیازهــاي عمومــي یــک عــده 
ــه  ــرد. ب ــرآورده ک ــاز را ب ــم نی ــال و ه ــوز همس دانش آم
فــرض مدرســه بایــد جایــي باشــد کــه بچه هــا در مقطــع 
ــل  ــروي بالفع ــه نی ــوه را ب ــاي بالق ــد نیروه ــي بتوانن ابتدای
تبدیــل کننــد یعنــي نیــاز بــه تحــرک دارنــد و ایــن ملــزم 
ــن  ــت. بنابرای ــیع اس ــي وس ــاي آموزش ــتن فض ــه داش ب
ــوز  ــه دانش آم ــد ک ــه ای باش ــه به گون ــط مدرس ــد محی بای
احســاس گرمــي و محبــت کنــد. وقتــي از محیــط خانــواده 
ــا  ــود، ب ــوک نش ــار ش ــود، دچ ــه مي ش ــاي مدرس وارد فض
یــک انضبــاط و قوانیــن خشــک روبــرو نگــردد زیــرا باعــث 
ــي  ــؤوالن آموزش ــردد و مس ــه مي گ ــي او از مدرس دلزدگ
مــدارس بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند. فضــای 
ــری و  ــش یادگی ــرای افزای ــه را ب ــوب زمین ــدی مطل کالب
بــروز رفتارهــای هنجــار افــراد اســتفاده کننــده از آن 

.)Tabaeian, 2014(مســاعد می ســازد
اتفــاق  درس  کالس  در  تنهــا  یادگیــری  بنابرایــن 
ــم  ــد معل ــز همانن ــه نی ــوار مدرس ــه در و دی ــد بلک نمی افت
و کتــاب بــرای دانش آمــوزان حامــل پیــام هســتند و 
ــای  ــد. دیواره ــخن می گوین ــان س ــودکان و نوجوان ــا ک ب
بلنــد و ضخیــم، راهروهــای تنــگ و طویــل، محصــور 
ــرگل  ــی شــدن را القــا می کننــد و حیــاط پ ــودن و زندان ب
ــب و  ــگ مناس ــز و دارای رن ــای تمی ــبز، کالس ه و سرس
 Navid(»دلنشــین، آرامــش و نشــاط را تلقیــن می نماینــد
Adham, 2003(. صافــی، از صاحــب نظــران حــوزه  تعلیــم 
ــه رابطــه  تنگاتنــگ  ــن مطلــب ب و تربیــت ضمــن بیــان ای
ــاره  ــوز اش ــری دانش آم ــه و یادگی ــدی مدرس ــای کالب فض
بــا زبــان  بایــد  می کنــد و می گویــد: »معمــاران مــا 
روانشناســی، علــوم تربیتــی و چگونگــی یادگیــری در حــد 
امــکان آشــنا باشــند. لــذا بایــد ترکیبــی از روانشناســان و 
ــاوران، تکنولوژیســت ها و  ــی، مش ــوم تربیت ــان عل کارشناس
برنامه ریــزان آموزشــی و معمــاران، بــرای ســاخت مدرســه 
در کنــار هــم قــرار گیرنــد. نــگاه ایــن چنیــن بــه ســاخت و 
ســاز و معمــاری مــدارس تحولــی نــو را در مــدارس آینــده 
ــر  ــکان پذی ــرورش ام ــوزش و پ ــام آم ــور نظ ــن ط و همی
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ــوان  ــه عن ــی ب ــط آموزش ــازد«)Safi, 2003(. محی می س
مکانــی کــه کــودکان وقــت زیــادی را در طــول روز در آن 
ــوی  ــی ق ــطه ارتباط ــه واس ــد ب ــد، می توان ــپری می کنن س
هــم از لحــاظ کمــی و هــم کیفــی، پیونــد مــکان و تعلــق 
.)Siavashpour & et al, 2017(ــود ــر ش ــه آن را منج ب

در ایــران متأســفانه مقــدار قابــل توجهــي از ســاختمان 
مــدارس موجــود بــه دالیــل گوناگــون آســیب دیده انــد و با 
محیــط نشــاط انگیــز علــم و دانــش تناســب کمــي دارنــد. 
در چنیــن مدارســي کــه فضــاي کالبــدی مدرســه و محیــط 
حاکــم بــر روح و روان دانش آمــوزان باعــث خســتگي، 
ــق  ــود، تحق ــوزان مي ش ــزي دانش آم ــي و بي تمرک بي نظم
ــکل  ــا مش ــي ب ــي و آموزش ــاي تربیت ــداف در برنامه ه اه
ــرو اســت. همچنیــن انتقــال پیام هــاي تربیتــي  جــدي روب
و رشــد دهنــده بــا ســختي و بــه کنــدي صــورت خواهــد 
گرفــت و شــوق و رغبــت یادگیــري در دانش آمــوزان 
 Navid Adham, 2003(ــاند ــد رس ــل خواه ــه حداق را ب
33:(. فضــای آموزشــی را نمی تــوان فقــط ســاختمان 
ــه   ــوان از کلی ــودک و نوج ــه ک ــود، بلک ــی نم ــه تلق مدرس
موضوعــات، اتفاقــات و مشــاهدات کــه از طریــق پنــج 
حــس خــود دریافــت مــی دارد، بــه عنــوان منابــع آموزشــی 
ــر  ــی تأثیــر پذیرفتــه و در رفتــار و آینــده  او مؤث و اطالعات
ــامل  ــان ها ش ــی انس ــط زندگ ــه محی ــد. در نتیج می باش
محیــط طبیعــی، محیــط کالبــدی مصنــوع ســاخته  دســت 
ــل  ــی از عوام ــی همگ ــی، فرهنگ ــط اجتماع ــان و محی انس
مؤثــر در رشــد و پــرورش کــودکان و نوجوانــان محســوب 
می گــردد. آمــوزش در فضــای بــاز، موجــب می شــود 
گســتره وســیعی از تجربه هایــی مســتقیم و بی واســطه 
ــر  ــالوه ب ــردد و ع ــل گ ــده حاص ــط زن ــا محی ــل ب در تعام
ــرای حضــور  ــوزان را ب ــری، دانش آم ــت یادگی ــاء کیفی ارتق
 Meyer,( ــازد ــاده س ــی آم ــالت اجتماع ــه و تعام در جامع

 .)2010

ــن  ــن ایده هــا مشــترک اســت، ای آنچــه بیــن تمــام ای
اســت کــه معلــم و دانش آمــوز را بــه دنبــال کســب نتایــج 
یادگیــری فراتــر از کالس درس ترغیــب می کنــد و نشــان 
می دهــد کــه ایــن شــیوه آمــوزش خــارج از محیــط کالس 
در بســیاری از مــوارد از آمــوزش کالس محــور بهتــر 
ــري  ــط یادگی ــت)Torkaman  & et al, 2019(. محی اس
در مــدارس قــرن 21 بــه محیطــي اطــالق مي شــود 
ــي  ــري گروه ــاي یادگی ــوزان در فعالیت ه ــش آم ــه دان ک
شــرکت مي کننــد)Izadpanah & et al, 2017(.رابطــه 
ــر  ــاز ب ــای ب ــر و فض ــرات منظ ــت و تأثی ــان و طبیع انس

ــطح  ــه س ــت را در س ــا طبیع ــاط ب ــان ارتب ــان محقق انس
تماشــای مناظــر طبیعــی یــا تصاویــری از طبیعــت، بــودن 
در طبیعــت و درگیــری و تعامــل بــا طبیعــت تقســیم بندی 
می کننــد)Abkar et al, 2010( و معتقدنــد قرارگیــری در 
معــرض طبیعــت چــه بــه صــورت ارادی و آگاهانــه و چــه 
ــای  ــروز واکنش ه ــه ب ــر ب ــتقیم منج ــودآگاه و غیرمس ناخ
اگرچــه   .)1 می شــود)تصویر  مؤثــر  ســوی  از  مثبتــی 
اســاس و پایــه ژنتیکــی در هرگونــه تمایــل واکنــش 
ــی  ــروز یک ــی ام ــای طبیع ــت و محیط ه ــه طبیع ــت ب مثب
از ضعف هــای پیــش روی بشــر اســت و نیازمنــد آمــوزش، 
ــی  ــای طبیع ــرر در محیط ه ــه مک ــازی و تجرب ــگ س فرهن

.)Hinds and Sparks, 2011(اســت
بــر  زیســت محیطی  گرایش هــای  دیگــر،  از ســوی 
ایــن اعتقــاد اســت کــه طبیعــت بــر ماهیــت انســان 
ــاه  ــالمتی و رف ــازگاری، س ــا، س ــوده و در بق ــذار ب تأثیرگ
افــراد به خصــوص کــودکان حائــز اهمیــت می باشــد. 
ــی  ــبز یک ــای س ــه فض ــت ک ــده اس ــت ش ــن ثاب هم چنی
ــی،  ــری، اجتماع ــی، فک ــد عاطف ــر در رش ــل مؤث از عوام
جســمی و روحــی و بــروز خالقیــت در کــودکان محســوب 
ــا  ــوش آن ه ــاء ه ــث ارتق ــده )Wilson, 2008( و باع ش
می گــردد )Tai et al, 2006 :11(. از جملــه تمهیــدات در 
نظــر گرفتــه شــده در مــدارس و محیــط هــای مربــوط بــه 
ــکل دهی  ــا در ش ــارکت دادن آنه ــان، مش ــودکان در جه ک
 Christidou et al,(اســت مطلــوب  محیــط  خلــق  و 
ــاختن  ــد در س ــودکان می توانن ــه ک ــی ک 2013(. مکان های
محیط هــای خــود مشــارکت کنند)کاشــت نهــال، نقاشــی 
ــا  ــد توانایی ه ــد در رش ــن دســت(، می توان ــواری و از ای دی
و تعلــق مــکان آنــان ســهیم باشــد)تصویر 2و 3(. مشــارکت 
ــک  ــق ی ــب خل ــان، موج ــی محیط ش ــودکان در طراح ک
هویــت اجتماعــی قــوی و تعلــق مــکان می شــود. مشــارکت 
در طراحــی، حــس مالکیــت، عــزت نفــس، حــس پذیرفتــه 
شــدن و خودمانــی بــودن فضــا را در فــرد تقویــت کــرده و 
 Siavashpour & et al,(حــس مــکان را برمی انگیــزد

.)2017:109

ــواره  ــرورش هم ــوزش و پ ــر آم ــدرکاران ام ــت ان دس
ســعي در پیــدا کــردن راهکارهایــي بــراي افزایــش کارآیــي 
ایــن  داشــته اند.  مــدارس  در  دانش آمــوزان  آموزشــي 
ــاي  ــا و برنامه ه ــه  گزینه ه ــعي در ارائ ــامل س ــا ش راهکاره
آموزشــي،  مختلــف  روش هــاي  متفــاوت،  درســي 
ــاي  ــر، کالس ه ــان بهت ــد، معلم ــي جدی ــاي درس کتاب ه
کوچک تــر، معلــم خصوصــي بعــد از مدرســه و حتــي ســال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig-1, The relationship between internal and external of school spaces to improve students and its 
impact on students. 

 

 

Fig -2  Students participation in the improvement of school s green space. 

Fig. 1. The relationship between internal and external of school spaces to improve students and its impact on students
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ــر در مــدارس مي باشــد. روشــن اســت  تحصیلــي طوالني ت
ــس،  ــاي تدری ــوزان و روش ه ــاب، دانش آم ــم، کت ــه معل ک
ــي هســتند  ــه عوامل ــواده از جمل ــت آموزشــي و خان مدیری
ــا  ــند، ام ــر مي باش ــري مؤث ــد یادگی ــوالً در فراین ــه معم ک
ــه،  ــدي مدرس ــاي کالب ــد، فض ــت جدی ــم و تربی در تعلی
ــه تنهــا یــک محیــط خشــک، بــي روح و فاقــد تأثیــر در  ن
ــوان  ــه عن فراینــد یادگیــری محســوب نمي گــردد، بلکــه ب
ــي و  ــاي آموزش ــت فعالیت ه ــا در کیفی ــده و پوی ــي زن عامل
ــر 4(.  ــش  مي کند)تصوی ــاي نق ــوزان ایف ــي دانش آم تربیت
ــه  ــا توجــه ب ــن مســائل و ب ــه همــه  ای ــت ب ــا عنای حــال ب
این کــه هــدف از مدرسه ســازي ایجــاد محیطــي آرام، 
فضایــي روح بخــش و شــادي آور اســت، یعنــي مکانــي 
کــه بتوانــد اســباب خالقیــت دانش آمــوزان را فراهــم 
ــه شــرایط  ــرد ک ــن ســؤال را مطــرح ک ــوان ای ــد، مي ت کن
کالبــدي فضــاي آموزشــي ماننــد کیفیــت روشــنایي، 
ســروصدا، تهویــه، دمــا، رطوبــت و کیفیــت هــواي داخلــي 
و بــاز حامــل چــه پیامــي بــراي دانش آمــوزان بــوده و چــه 
تأثیــري بــر کارایــي آموزشــي، رفتــار و ســالمت آنــان دارد؟

رفتــار  بــر  مــدارس  بــاز  فضاهــای  نقــش 
ن ا ز مــو نش آ ا د

فضــای کالبــدی، روانــی و آموزشــی مدرســه از جملــه 
مســائلی اســت کــه می توانــد بازتــاب مهــم و قابــل 
ــری و  ــی، فک ــل ذهن ــد و تکام ــاختار رش ــر س ــی ب توجه
کســب خالقیــت دانش آمــوزان داشــته باشــد و بــه عنــوان 
ــان  ــردای آن ــی ف ــت اجتماع ــای حرک ــی از بنیاده زیربنای
ــر  ــی از یــک ســو ب ــی فضائ ــرار گیــرد. پویائ مــورد نظــر ق
ــد دارد و از  ــان تأکی ــا در زم ــوالت فض ــف تح ــم و کی ک
ــا  ــر فض ــتگی ه ــوی وابس ــت الگ ــه دریاف ــر ب ــوی دیگ س
ــی،  ــی فضائ ــود. پویائ ــوط می ش ــون مرب ــای پیرام ــه فض ب
یکنواختــی و فقــدان محرک هــای حســی را در فضــا و 
مــکان محــدود کــرده و تحــرک احساســات در طــول 

ــد.  ــش می ده ــرد را افزای ــت ف حرک
فضــای  از  بخشــی  عنــوان  بــه  مدرســه  حیــاط 
ــری دارد.  ــد یادگی ــی در فراین ــل توجه ــش قاب مدرســه نق
ــی،  ــت آموزش ــه  فعالی ــک جلس ــس از ی ــوزان پ دانش آم
دقایقــی را بــه عنــوان زنــگ تفریــح از کالس خــارج شــده 
و بــه حیــاط می آینــد تــا رفــع خســتگی نمــوده و مجــدداً 
بــه کالس بازگردنــد. حیــاط بایســتی وســعت کافی داشــته 
ــبز در آن  ــای س ــاد فض ــازی و ایج ــد و در محوطه س باش
دقــت کافــی شــده باشــد. اســتفاده از فضــای ســبز متنــوع، 
ــرای  ــی ب ــی فضائ ــتراحت و حت ــیمن و اس ــای نش فضاه
تشــکیل کالس هــای درس در محوطــه  بــاز می توانــد 
ارائــه دهــد. معــاون عمرانــي  را  راهکارهــای مثبتــی 
وزیــر آمــوزش و پــرورش می گویــد: »یــک دوازدهــم 
ــپري  ــه س ــاط مدرس ــوزان در حی ــل دانش آم دوران تحصی
ــت  ــزرگ اس ــي ب ــه کالس درس ــاط مدرس ــود. حی مي ش
ــي در  ــن و راحت ــتري ام ــت بس ــي درس ــا طراح ــد ب و بای
شــود«  فراهــم  دانش آمــوزان  بــراي  مــدارس  حیــاط 

 .)5 )Soltani, 2007()تصویــر 

نویــد ادهــم بــا بررســی نقــش فضاهــای بــاز حیــاط بــر 
ــاور اســت کــه »وســعت  ــر ایــن ب دانش آمــوزان مــدارس ب
حیــاط مدرســه براســاس ضوابــط و اســتانداردهای مربــوط 
مشــخص و تأمیــن می شــود. بی شــک مــدارس فاقــد 
حیــاط یــا دارای حیــاط کوچــک در انجــام رســالت 
ــرو  ــدی روب ــکل ج ــا مش ــش ب ــی خوی ــی و تربیت آموزش

Fig. 2. Students participation in improvement of 
school’ s green spaces

Fig. 3. A sample of schoolyard design

 

Fig -3  A sample of schoolyard design 

 

 

fig  -4  Advantages of compatible orientation and navigation in educational space 
Fig. 4. Advantages of compatible orientation and 

navigation in educational spaces

Fig. 5. Vast schoolyard in Hajrezaee school (lack of 
environmental design, lack of communication

 between internal and external spaces)
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Fig. 6. An instance of an efficient design of space in a 
schoolyard in Singapore(Sillmanwright, 2019)

هســتند. ســالمت جســمی کــودکان و نوجوانــان در چنیــن 
مدارســی بــه شــدت آســیب پذیــر خواهــد بــود. آســایش 
ــدی  ــه کن ــا ب ــی آنه ــی- اجتماع ــت گروه ــی و تربی روح

  .)Navid Adham, 2003 :76( صــورت می گیــرد« 
نحــوه  ســازماندهی عناصــر و تلفیــق فضاهــای پروخالی 
در ایجــاد ایــن قابلیــت کــه مدرســه چــه در داخــل و چــه 
ــری بیشــتری داشــته  ــکان انعطاف پذی ــاز ام در فضاهــای ب
باشــد، بســیار مؤثــر اســت. نحــوه  چیــدن عناصــر در کنــار 
هــم می توانــد ســبب ایجــاد حیاط هــای مختلــف بــا 
ــرای اســتراحت و تنفــس، ورزش و  قابلیت هــای تفکیــک ب
اســتفاده از فضــای ســبز باشــد. کــودکان خواهــان فضــای 
ســبز متنــوع در مدرســه هســتند. ایجــاد ارتبــاط نزدیــک و 
مســتقیم بــا محیــط و طبیعــت بیــرون، مدرســه را نمــودی 
از طبیعــت و خانــه  دوم دانش آمــوز معرفــی می کنــد و 
ــتقیم و  ــاط مس ــا در ارتب ــک فض ــی ی ــال وقت ــن ح در عی
ــود  ــکان بوج ــن ام ــرد، ای ــرار می گی ــاط ق ــا حی ــک ب نزدی
ــار  ــه اختی ــان و ب ــور همزم ــاعاتی به ط ــه در س ــد ک می آی
از هــر دو فضــا بــرای یادگیــری یــا فراغــت اســتفاده 

ــر 6(.   Fig. 7. Close relation between outdoor and green spaceکرد)تصوی
and educational space in NUS high school in Singapore 

(Design share, 2018)

Fig. 8. Diverse design of flexible spaces in blue next 
to outdoor and green space in NUS high school in 

Singapore (Design share, 2018)

بــر اســاس پژوهــش)Hussein, 2012: 115( یکــی از 
ــاب  ــی، انتخ ــوزش محیط ــک آم ــه ی ــتیابی ب ــای دس راه ه
بــرای  اســت کــه ســریع رشــد می کننــد،  گیاهانــی 
بــرای  همچنیــن  می باشــند،  توانمنــد  ســایه  ایجــاد 
ــودن،  ــگ ب ــق رنگارن ــداری از طری ــای دی ــه انگیزش ه ارائ
ــر 7  ــودن، توانمندند)تصوی ــو ب ــودن و خــوش ب ــت دار ب باف

.)8 و 
لــزوم توجــه بــه طراحــی مطلــوب فضــای ســبز در 

مــدارس

فضــای ســبز تأمیــن آســایش، آرامــش، امنیــت روحــی 
ــد.  ــش می ده ــتفاده کنندگان را افزای ــزه  اس ــاد انگی و ایج
در محــدوده  فضــای ســبز، تراکــم و عمــق و ارتفــاع 
آرامش بخــش  و  امــن  محیطــی  درختــان،  و  گیاهــان 
به وجــود مــی آورد. زیباســازی و محوطه ســازی فضــای 
آموزشــی می توانــد کشــمکش و جاذبــه  خاصــی را در 
ــر  ــوع تأثی ــن موض ــود آورد. ای ــه وج ــبز ب ــای س ــک فض ی
فضــای ســبز را در تأمیــن آســایش، آرامــش، امنیــت 
هنــری  و  فکــری  الهامــات  و  انگیــزه  ایجــاد  روحــی، 

می دهــد.  افزایــش  برابــر  چندیــن  اســتفاده کنندگان 
دارد  قــرار  مدنظــر  زمینــه  ایــن  در  زیــادی  نظریــات 
کــه فضــای ســبز می توانــد در دانش آمــوزان آرامــش 
ــگ  ــژه رن ــه وی ــبز و ب ــای س ــد. فض ــاد کن ــادابی ایج و ش
ــا تغییــرات فصلــی آن دارای اثــرات روانــی بســیار  ســبز ی
ــا طبیعــت موجــب کاهــش فشــار  ــری اســت.ارتباط ب موث
عصبــی و بهبــود ســالمت روحــی و جســمی دانش آمــوزان 
در  مارپیچــی  مســیرهای  وجــود  می شــود.  مربیــان  و 
محیــط و راه هایــی کــه دارای نوعــی ابهــام باشــند و حــس 
بســیار  برمی انگیزنــد،  دانش آمــوزان  در  را  کنجــکاوی 
ــات تحــرک و حــس  ــرا موجب ــادی بخــش هســتند، زی ش
آموختنــی و یافتــن بیشــتر می شــود. نتیجــه این کــه 
ــه  فضــای ســبز هــر منطقــه ریه هــای تنفــس آن مــکان ب
ــم  ــی اقلی ــار عنصــر اصل ــر چه ــان ب ــد. گیاه شــمار می رون
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Fig. 9. Beneficial effects of designing green spaces 
and nature in school on the students (Seirafian Babol 

ِDashti & Tabaeian, 2019)

 
Fig . 9 Beneficial effects of designing green spaces and nature in school on the students  

 

 
Fig -10 The close  relation between outdoor and indoor spaces and green spaces  in accordance with 
standards; the distance should be at most 15 meters to provide provide the optimum visual coverage and 
convenience . (Design share.com ,2018) 

 
 
 
 

Fig. 10. The relation of outdoor and indoor and green 
spaces in accordance with standards; the distance 

should be at most 15 meters to provide view, calm and 
rest to the eyes (Design share, 2018)

Table. 1 The main factors to improve Environmental Design 

The location of the school and its nearby area Context 1 

Choosing forms according to their meanings and their identity. Mass 2 

The places where connect interior and exterior sectors. Interface space 3 

The ability of different individuals for understanding interior and exterior spaces Spatial Navigation 4 

School potential for adjustments with different needs to provide necessary 
opportunities for the presence and participation in space. 

Social interaction 5 

Environmental status and its impact on users ‘comfort and health. Safety and comfort 6 

The influence of forms, materials and investment sign on users’ environmental 
perception. 

Compatibility of environment’s 
information 

7 

Ability of interaction between physical environment and users regardless of their 
individual abilities.  

Communicability 8 

Ability for modifying different parts for various demands. Flexibility 9 

The general appearance of the environment that can evoke a general emotion. Reminiscence 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 1. The main factors to improve environmental design in schools

Kamelniya, 2007

ــد.  ــرل دارن ــد، کنت ــز موثرن ــان نی ــایش انس ــر آس ــه ب ک
ــی،  ــای آموزش ــبز در فضاه ــای س ــرات فض ــن اث مهمتری
ــف  ــت نســبی و تلطی ــش رطوب ــا، افزای ــل دم از نظــر تعدی
ــران  هــوا اســت. در پژوهشــي کــه در مقایســه مــدارس ای
و چنــد کشــور غربــی انجــام شــده، نقــش فضــای ســبز را 
ــف  ــن توصی ــدارس چنی ــن م ــوزان ای ــه دانش آم در روحی
ــه  ــدارس روحی ــن م ــد: »وجــود فضــای ســبز در ای می کن
ــا  ــاد و آن ه ــوزان ایج ــرزندگی را در دانش آم ــادابی و س ش
 Seirafian(».ــد ــد می کن ــط آموزشــی عالقه من ــه محی را ب

Babol Dashti & Tabaeian, 2019()تصویــر9(.

بــه  در نظرگیــری فضــای ســبز محیــط مدرســه 
ــی  ــاد فضای ــا ایج ــه ب ــوزش، ک ــرای آم ــی  ب ــوان منبع عن
آزمایشــگاهی بــا گیاهــان بوتــه ای، فضــای گلخانــه ای 
و مســقف بــرای آمــوزش کاشــت و پــرورش گیاهــان، 
ــی و  ــی و خوراک ــان داروی ــرورش گیاه ــرای پ ــی ب فضای
ــیم  ــه تقس ــی آورد ک ــم م ــان فراه ــواص آن ــا خ ــنایی ب آش
و چیدمــان فضاهــا می توانــد بــه صــورت گروهــی در 
ــوان  ــه عن ــبز ب ــای س ــن، فض ــود. همچنی ــه ش ــر گرفت نظ
ــرون را  ــبز بی ــای س ــوان فض ــه می ت ــی؛ ک ــای آموزش فض
بــه عنــوان کالس درس بیرونــی بــه کار بــرد )الزمــه ایــن 
ــازی و  ــط ب ــزا از محی ــی مج ــن فضای ــر گرفت ــر در نظ ام
ــی  ــش گیاه ــا پوش ــی ب ــت(، آالچیق های ــح اس ــگ تفری زن
ــا ســایه و  ــاز ب بومــی محــل، اســتفاده از فضاهــای نیمــه ب
 Siavashpour &(ــف ــول مختل ــا فص ــب ب ــاب متناس آفت

 .)et al, 2017

توجــه بــه نحــوه و نــوع امــکان دیــد و منظــر از داخــل 
کالس هــا و فضاهــای بســته در محیــط هــای آموزشــی بــه 
حیــاط و طبیعــت بیــرون و بهــره منــدی از طبیعــت بــرای 
ــرایط  ــوزان از ش ــش آم ــن دان ــی ذه ــاد رهای ــکان ایج ام
ــی  ــتگی ذهن ــاد خس ــورت ایج ــل کالس در ص ــت داخ ثاب
از نــکات قابــل توجــه در طراحــی فضاهــای آموزشــی 

اســت)Kateb & et al, 2015()تصویــر 10، جــدول 1(.

روش تحقیقروش تحقیق
بــا توجــه بــه نتایــج تحقیقــات، مســأله  اساســی تحقیق 
حاضــر عبــارت از طراحــی بهینــه و نظرســنجی پژوهشــی 
ــه  از دانش آمــوزان مــدارس مطلــوب و نامطلــوب نســبت ب
فضــای ســبز و محیــط بــاز آموزشــی و ارائــه  پیشــنهاداتی 
ــدارس اســت.  ــاز م ــت فضــای ب ــود کیفی در خصــوص بهب
روش تحقیــق اســتفاده شــده در ایــن پژوهــش توصیفــی از 
نــوع پــس رویــدادی علــی- مقایســه ای می باشــد. تحقیــق 
ــوع  ــچ ن ــق هی ــرا محق ــت زی ــدادی اس ــس روی ــوع پ از ن
دخالتــی در دســتکاری متغیرهــا نداشــته و ایــن متغیرهــا 
ــا  ــن آن ه ــود بی ــط موج ــق رواب ــا محق ــد. تنه ــود دارن وج
ــی  ــوع عل ــن از ن ــنجد. همچنی ــرده و می س ــی ک را بررس
ــذار  ــل تأثیرگ ــی از عل ــای آموزشــی یک ــرا فضاه اســت زی
ــا  ــرش آن ه ــوزان و نگ ــی دانش آم ــا بی توجه ــه ی در توج
ــرا  ــد چ ــه ای می باش ــت و مقایس ــه اس ــه مدرس ــبت ب نس
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Table-2: Introducing school samples for questionnaire distribution. 

Percent Number Number Grade School Name Education 
District 

Type 

33/65 70 36 Second Navaie high school District (1) Desirable 
34 Third 

25/96 54 24 Second Haj Rezaie high school District (5) 
30 Third 

18/27 38 20 Second Niayesh high school District (2) Undesirable 
18 Third 

22/12 46 22 Second Kardanpour high school District (4) 
24 Third 

100 208 208 Total 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 2. Introducing school samples for questionnaire distribution

 

Table-3:  Classification of the schools under test 

High school with a linear pattern building: the 
staircase is in the central axis of the building with 
a large central skylight on the top. 

Navaie high school District (1) Desirable 

 T
yp

e 
of

 S
ch

oo
l  

High school with a central courtyard pattern: 
Classrooms are designed around the small 
courtyards for day lighting. 

Haj Rezaie high school District (5) 

Old high school with common patterns Niayesh high school District (2) Undesirable 
Old high school with common patterns Kardanpour high school District (4) 
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Table 3. Classification of the schools under test

ــاظ  ــه لح ــوب ب ــوب و نامطل ــه )مطل ــوع مدرس ــه دو ن ک
ــش  ــن پژوه ــاری( در ای ــول معم ــی و اص ــت طراح کیفی

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــورد بررس م
جامعه  آماری و روش نمونه گیري

جامعــه  آمــاري در ایــن پژوهــش مشــتمل بر خــی 
ــه  شــهر اصفهــان )اعــم از مطلــوب  دبیرســتان های دختران
طــرح  اجــراي  منظــور  بــه  بوده انــد.  نامطلــوب(  یــا 
ــوزش  ــه  آم ــی پنجگان ــان نواح ــدا از می ــي، در ابت پژوهش
ــد.  ــاب گردی ــادف انتخ ــه تص ــه ب ــار ناحی ــرورش، چه و پ
ــه اســتانداردهای موجــود در اداره  کل  ــا توجــه ب ســپس ب
نوســازی مــدارس اســتان اصفهــان، مــدارس ایــن نواحــی 
ــیم  ــوب تقس ــوب و نامطل ــت مطل ــه دو وضعی ــی، ب آموزش
ــراي انتخــاب آزمودني هــا از  ــد. در ایــن پژوهــش ب گردیدن
ــي ســاده اســتفاده شــده اســت.  ــري تصادف روش نمونه گی
بدیــن صــورت کــه 208 دانــش آمــوز از دو گــروه مدرســه  
ــي  ــورد بررس ــاب و م ــوب انتخ ــه  نامطل ــوب و مدرس مطل
قــرار گرفتنــد. ســپس از میــان لیســت مــدارس مطلــوب و 
نامطلــوب، چهــار دبیرســتان )از هــر ناحیــه یــک مدرســه( 
ــه دو  ــر مدرس ــپس از ه ــد. س ــاب گردی ــادف انتخ ــه تص ب
ــه   ــر کالس، کلی ــد. از ه ــاب ش ــادف انتخ ــه تص کالس ب
ــد.  ــخ دادن ــنامه پاس ــواالت پرسش ــه س ــوزان ب ــش آم دان

ــن در  ــر پیش بی ــاری، دو متغی ــف معم ــاس تعاری براس
ــد: ایــن تحقیــق وجــود دارن

ــتانداردها و  ــاس اس ــا 80% براس ــه ت ــی ک 1- مدارس
ــوب5 ( ــای مطل ــده اند. )فضاه ــی ش ــط طراح ضواب

ــتانداردها و  ــاس اس ــا 20% براس ــه ت ــی ک 2- مدارس
ــوب6 ( ــای نامطل ــده اند. )فضاه ــی ش ــط طراح ضواب

ــتانداردهای  ــه اس ــه ب ــا توج ــدارس ب ــن م ــاب ای انتخ
ــازی  ــازمان نوس ــان س ــر کارشناس ــا نظ ــوده و ب ــود ب موج
مــدارس اســتان اصفهــان انجــام شــده اســت. ضمنــاً 
هــر دو گــروه بــه لحــاظ بهــره  هوشــي، تحصیــالت 

و  خانــواده  اجتماعــي  اقتصــادي،  وضعیــت  والدیــن، 
ــرار  ــورد مقایســه ق نداشــتن اختــالالت همگــن شــده و م

گرفتند)جــدول 2(.
ابزار جمع آوری اطالعات

در ایــن پژوهــش بــه منظــور بررســي اطالعــات مــورد 
نیــاز بــا روش میدانــی از شــیوه  اجــرای پرسشــنامه 
آموزشــی(  فضاهــای  طراحــی  ارزیابــی  )پرسشــنامه  
اســتفاده شــده اســت. پرسشــنامه  خودگزارشــی مشــتمل 
ــط  ــد و توس ــرت می باش ــاس لیک ــش در مقی ــر 32 پرس ب
دانش آمــوزان بــه منظــور بررســی نگــرش آنهــا بــه 
ــبز  ــای س ــاز و فض ــط ب ــی و ادراک محی ــای آموزش فضاه
ــن  ــده اســت. در ســاخت ای ــم گردی ــه آن تنظی و توجــه ب
پرسشــنامه از پرسشــنامه  )ارزیابــی مقدماتــی مقیــاس 
طراحــی7( اســتفاده شــد. ضریــب آلفــای کرونبــاخ8 بدســت 

ــد. ــداد گردی ــوب قلم ــر از 0/7 و مطل ــده باالت آم
روش های آماری بررسی داده ها

در ایــن پژوهــش، محاســبات آمــاری بــه منطــور 
ــا  ــه و تحلیــل داده هــای خــام آمــاری گــرد آمــده؛ ب تجزی
اســتفاده از نــرم افــزار »بســته  آمــاری در علــوم اجتماعــی 
ــی  ــار توصیف ــه آم ــدا ب ــت. در ابت ــام گرف )SPSS(9« انج
پرداختــه و ســپس در بخــش آمــار اســتنباطی بــا اســتفاده 
از آزمــون T و روش تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره 
ــن  ــود بی ــای موج ــری10، تفاوت ه ــدل پارامت ــوا( در م )مان
گروه هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت. دبیرســتان دخترانــه  
ــابق( در  ــش س ــه  دان ــی )محبوب ــین نوائ ــید حس ــاج س ح
ناحیــه  1 اصفهــان و دبیرســتان حــاج احمــد رضائــی 
ــه  ــرورش ب ــوزش و پ ــه  5 آم ــره( در ناحی ــه  طاه )صدیق
ــه  2  ــش در ناحی ــوب و دبیرســتان نیای ــدارس مطل ــوان م عن
ــوان  ــه عن ــه  4 ب ــور در ناحی ــره کاردانپ ــتان زه و دبیرس
ــدول3  ــدند. در ج ــاب ش ــوب انتخ ــتان های نامطل دبیرس
دســته بنــدی مــدارس و الگــوی اســتفاده شــده در طراحی 

آن هــا نشــان داده شــده اســت11.
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Table . 4: T- Test results, comparing desirable and undesirable schools regarding the means of scores given for allocation 

of schoolyards to fun and sport spaces. 

P(sig) t df Mean Number Variable 
0/023 2/288 199 3/444 118 Desirable Type of School 

2/750 84 Undesirable 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4. T- Test results, comparing desirable and undesirable schools regarding the means of scores given for 
allocation of schoolyards to fun and sport spaces

Table 5. Results of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) the difference between two groups of desirable and 
undesirable schools regarding the test of methods in designing available external spaces in the yard

 

 

 

 

 
Table. 5 Results of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) the difference between two groups of desirable and 

undesirable schools regarding the test of methods in designing available external spaces in the yard. 

               Statistic Indicators 
Source 

Value F P(sig) Eta 2 Power 

Wilks Lambda 0/901 5/614 0/001 0/099 0.977 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 11. The relationship between outdoor and indoor 
spaces and schoolyard design in Haj Rezaiie high 

school

Fig. 12. The relationship between the central and 
outdoor spaces and the space under the staircase in

Navaie high school 

یافته هایافته ها
ــاط  ــاص حی ــرات اختص ــن نم ــن میانگی ــه 1. بی فرضی
ــی در دو  ــای ورزش ــازی و نیازه ــای ب ــه فضاه ــدارس ب م
ــاوت وجــود دارد. ــوب تف ــوب و نامطل ــدارس مطل ــروه م گ

چنانچــه در جــدول 4 مشــاهده می شــود، ایــن تفــاوت 
ــد  ــورد تأیی ــه  1 م ــذا فرضی ــت)P<0/023(. ل ــادار اس معن
قــرار می گیــرد. در طراحــی مــدارس مطلــوب )دبیرســتان 
ــن پژوهــش،  ــی( مــورد بررســی در ای ــی و حــاج رضائ نوائ
بخشــی از حیــاط بــه فضــای نشــیمن دانش آمــوزان، 
ــالف  ــت. برخ ــته اس ــاص داش ــازی اختص ــتراحت و ب اس
مــدارس نامطلــوب کــه صرفــاً حیــاط فضائــی بــرای برقــرار 
ارتبــاط فضــای خــارج و داخــل ســاختمان بــوده و نهایتــاً 
ــه   ــرد. در مصاحب مراســم صبحگاهــی در آن انجــام می پذی
ابــراز  بــا دانش آمــوزان هــر دو گــروه،  انجــام شــده 
ــه  ــاط مدرس ــی حی ــوع و زیبائ ــه تن ــا ب ــدی آن ه عالقه من
دیــده می شــد. برگــزاری کالس هــای درس در فضــای 
ــوارد اشــاره  ــه م ــای ســبز از جمل ــاز، اســتراحت و فضاه ب

شــده بوده انــد.
ــی  ــوه  طراح ــرات نح ــن نم ــن میانگی ــه 2. بی فرضی
ــروه  ــه در دو گ ــاط مدرس ــود در حی ــاز موج ــای ب فضاه

مــدارس مطلــوب و نامطلــوب تفــاوت وجــود دارد.
همانطــور کــه در جــدول 5 مشــاهده می شــود، نتایــج 
آزمــون تحلیــل واریانــس چنــد متغیــري )مانــوا12( حاکــی 
از آن اســت کــه میــزان تفــاوت بیــن دو گــروه در طراحــی 
 .)P<0/0001(حیــاط و محوطــه معنــادار بــوده اســت
ــت  ــده  آن اس ــان دهن ــر 0/099، نش ــدازه  اث ــن ان همچنی

ــاخص  ــط ش ــروه توس ــن دو گ ــاوت بی ــد تف ــه 10 درص ک
طراحــی فضــای بــاز تبییــن مي شــود. تــوان آمــاری 
ــر  ــت ب ــر، دالل ــه صف ــک ب ــال نزدی ــطح احتم 0/977 و س
کفایــت جحــم نمونــه دارد. ده درصــد تفــاوت کــه در 
تحلیــل آمــاری بیــن دو گــروه مدرســه  مطلــوب و نامطلوب 
دیــده می شــود، حاکــی از آن اســت کــه هرچنــد در 
طراحــی مــدارس جدیــد توجــه خــاص و ویــژه بــه فضــای 
ــاز مدرســه و حیــاط آن انجــام شــده ولــی هنــوز کافــی  ب
نبــوده و نیــاز بــه رعایــت اصــول طراحــی خاصــی در جهت 
احیــاء فضــای حیــاط مدرســه الزم می باشــد تــا ایــن فضــا 
ــی  ــازی و حت ــح، ب ــی در جهــت اســتراحت، تفری ــه مکان ب

ــود. ــل ش ــای درس تبدی ــی از کالس ه ــزاری برخ برگ
در دو مدرســه  مطلــوب مــورد آزمایــش ســعی در 
ــه در  ــوده اســت. از جمل ــاط ب ــد حی طراحــی فضــای مفی
ــاط  ــل حی ــه  داخ ــر پل ــی زی ــای پیلوت ــی فض ــه  نوائ مدرس
بــه فضــای نشــیمن و ســایه دار حیــاط تبدیــل شــد یــا در 
ــا  مدرســه  رضائــی حیــاط مرکــزی و حیاط هــای جانبــی ب
ــرای  ــم خصوصــی را ب درخــت و فضــای ســبز ایجــاد حری

ــت)تصویر 11 و 12(. ــوده اس ــا نم ــوزان مهی دانش ام
نتایــج جــدول 6 نشــان می دهــد بیــن دو گــروه 
ــی  ــوه  طراح ــون نح ــوب در آزم ــوب و نامطل ــدارس مطل م
زیــر  در  مدرســه  حیــاط  در  موجــود  بــاز  فضاهــای 
طراحــی  مدرســه،  موقعیــت  و  ســایت  مجموعه هــای 
نوشــته های حیــاط مدرســه  دیــوار  محوطــه حیــاط، 
تفــاوت معنــادار وجــود نداشــته ولــی در خصــوص چشــم 
اندازهــای اطــراف محیــط تفــاوت معنــادار می باشــد.
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Table 6. Results of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) the difference between two groups of desirable and 
undesirable schools regarding the test of how the external spaces in the yard are designed

 
 
 
 

Table . 6  Results of Multivariate Analysis of Variance (MANOVA) the difference between two groups of desirable and 
undesirable schools regarding the test of how the external spaces in the yard are designed. 

                   Statistic Indicators 
Range13 

14SS d.f 15Ms F 16P 2Eta Power 
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 location of school 0.002 1 0.002 0.008 0.930 0.000 0.051 

Schoolyard design 0.509 1 0.509 1.672 0.197 0.008 0.251 

Surrounding landscapes  9.892 1 9.892 20.046 0.000 0.088 0.994 

Wall-writing of the schoolyard 0.000 1 0.000 0.000 0.983 0.000 0.050 

 
 

Fig. 13. Poor quality and improper design of outdoor 
space in Niayesh high school

Fig. 14. View and landscape architecture in 
Kardanpoor high school

بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری
شــیوه هاي  در  مــدارس  در  ســبز  فضــاي  وجــود 
آموزشــي جدیــد ضــروري تلقــي مي شــود. چنانکــه حتــي 
ــل  ــه تبدی ــاغ مدرس ــه ب ــدارس ب ــورها م ــي از کش در برخ
ــوان  ــدارد، مي ت ــود ن ــي وج ــن امکان ــر چنی ــده اند. اگ ش
ــرد  ــتفاده ک ــاي آن اس ــه ج ــدان ب ــا گل ــا ی ــر زیب از تصاوی
ــرد.  ــه ب ــارج از مدرس ــبز خ ــاي س ــه فض ــا را ب ــا بچه ه ی
ــت  ــن اس ــر ای ــاد ب ــوزش، اعتق ــد آم ــیوه هاي جدی در ش
ــه و امــکان  ــر دادن روحی ــن فضــاي ســبز عــالوه ب کــه ای
ــک  ــیله  کم ــوان وس ــوزان، به عن ــه دانش آم ــوا ب ــد ق تجدی
آموزشــي هــم قابــل اســتفاده اســت؛ چراکــه دانش آمــوزان 
ــن  ــد و در عی ــان بیاموزن ــاره  گیاه ــتر درب ــد بیش مي توانن
حــال خودشــان هــم در کاشــت و نگهــداري آن هــا شــرکت 

داشــته باشــند. 
کــه  دارد  تأکیــد   ،)Itoh, 2001( کــه  همانگونــه 
هــای  محیــط  در  فیزیکی)کالبــدی(  هــای  مشــخصه 
ــه  ــد ک ــم نماین ــی را فراه ــد فرصت های ــری می توانن یادگی
ــه  ــویق ب ــق تش ــودکان از طری ــد ک ــد رش ــتیبان فرآین پش
تعامــالت اجتماعــی در عیــن حفــظ حریــم شــخصی، مهیــا 
کــردن فرصت هایــی بــرای یادگیــری تجربــی، ارتقــاء 
ــت  ــایت و موقعی ــند. س ــاد باش ــت و اعتم ــاس امنی احس
قرارگیــری مــدارس نیــز نقــش اساســی و ارزنــده در ذهــن 
دانش آمــوزان دارد. بــه دور بــودن از ســروصداهای مزاحــم 
ــاد و  ــای زی ــهری و تردده ــک ش ــان، دوری از ترافی خیاب
بطورکلــی قرارگیــری در شــرایط آرام و بــا آســایش از 
جملــه خواســته های دانش آمــوزان می باشــد. هرچنــد 
در ایــن زمینــه محدودیت هائــی در ســطح کالن شــهرهای 
را  محدودیــت  ایــن  ولیکــن  می شــود،  دیــده  کشــور 
ــاری در  ــای معم ــزان فضاه ــان و برنامه ری ــتی طراح بایس

ــه ای عمــل  نظــر داشــته و در طــرح معمــاری خــود به گون
نماینــد کــه ایــن نقیضه هــا جبــران شــود و در مکان یابــی 
ــی انجــام شــود.  ــت نظــر کاف ــدارس دق ــرای م ــی ب انتخاب
ــد، در دو  ــده ش ــر)11 و 12( دی ــه در تصاوی ــه ک همانگون
مدرســه  مطلــوب مــورد بررســی ارتبــاط کالبــدی فضاهــای 
بســته و بــاز بــه نحوئــی بــود کــه دانش آمــوزان در ســاعات 
ــه  ــح را ب ــتراحت و تفری ــکان نشســتن، اس ــف روز ام مختل
راحتــی پیــدا می کننــد. در حالیکــه در مــدارس نامطلــوب 
ــی همچــون پناهگاه هــای قدیمــی،  وجــود عناصــر نامطلوب
عــدم وجــود فضــای ســبز، نبــود فضــای نشــیمن و حتــی 
ــای  ــوزان از فض ــه دانش آم ــده ک ــث گردی ــتراحت باع اس
ــواردی  ــا در م ــرور ی ــور و م ــت عب ــاً جه ــاط صرف ــاز حی ب
جهــت ســاعات ورزش اســتفاده نماینــد کــه مناســب 
ــان داد  ــی ها نش ــج بررس ــد)تصویر 13 و 14(. نتای نمی باش
فراینــد آمــوزش در تعامــل بــا فضــای بــاز بــه دلیــل ایجــاد 
ــن کار گروهــی و  ــکان تمری ــده، ام ــای گردهــم آورن فضاه
مشــارکت بیشــتر دانش آمــوزان را مهیــا می کنــد. بــه 
عبارتــی ایــن یادگیــری جمعــی و ارتبــاط کالبــد و فضــای 
ــر مثبتــی  ــوزان تأثی ــر فعالیــت ذهنــی دانش آم ــی، ب بیرون
دارد. بــه طورکلــی مــوارد زیــر در بهبــود کیفیــت فضاهــای 

ــده اســت: ــاز و ســبز مــدارس منتــج گردی ب
1. تقویــت حــس مــکان فضــای آموزشــی بــرای دانــش 

آمــوزان و مشــارکت در خلــق فضــای ســبز17
فــردی  بیــن  تعامــالت  و  پذیــری  اجتمــاع   .2

بــاز محیــط  در  دانش آمــوزان 
ــاء  ــری و ارتق ــت یادگی ــری و جذابی ــوزش پذی 3. آم

ــته ــاز و بس ــای ب ــل فض ــتقیم در تعام ــوزش غیرمس آم
ــرات  ــب و اث ــازی مناس ــط و منظرس ــف محی 4. تلطی
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ــل،  ــی جهــت مکــث، اســتراحت، تعام ــن فضای 8. تأمی

مشــاهده ســایرین و ایجــاد خالقیــت

پی نوشتپی نوشت
1. Behavior Setting
2. Potential Environment
3. Perception
4. Cognition
5. Desirable
6. Undesirable
7. Design Appraisal Scale Elementary (Version 2003)
8. Cronbach,s alpha results
9. Statistical Package in Social
10. Parametric test

ــادی از مــدارس  ــر بخــش زی ــه ذکــر اســت کــه در ســال های اخی 11. الزم ب
ــی و  ــاوره طراح ــرکت های مش ــط ش ــان، توس ــهر اصفه ــده در ش ــی ش طراح
ــان  ــتان اصفه ــدارس اس ــازی م ــازمان نوس ــرارداد س ــرف ق ــه ط ــی ک مهندس
ــن  ــاری ای ــی معم ــطح کیف ــاظ س ــن لح ــرد و از ای ــام می گی ــند، انج می باش
مــدارس مطلوب تــر از قبــل بــوده و طراحی هــای معمــاری بــه روزتــری 
ــتان  ــدارس دو دبیرس ــن م ــه ای ــت. از جمل ــده اس ــام ش ــا انج ــورد آن ه در م
دخترانــه ای هســتند کــه بــه عنــوان مــدارس مطلــوب در ایــن تحقیــق مــورد 
ــاوره  ــر مش ــط دفات ــدارس توس ــن م ــر دوی ای ــد. ه ــرار گرفته ان ــی ق بررس

ــده اند. ــارت ش ــی و نظ طراح
12. MANOVA

13. منابع تغییرات
14. مجموعه مجذورات
15. میانگین مجذورات

16. سطح  معناداری
17. Creation of green space
18. Visual relation

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن 
پژوهــش هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود 

ــته اســت. نداش
تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی

نویســندگان متعهــد می شــوند کــه کلیــۀ اصــول 
ــی  ــول اخالق ــاس اص ــی را براس ــر علم ــار اث ــی انتش اخالق
COPE رعایــت کرده انــد و در صــورت احــراز هــر یــک از 
ــس از انتشــار  ــی پ ــی، حت ــوارد تخطــی از اصــول اخالق م
مقالــه، حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه 

می دهنــد.
منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها

موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــالم می دارنــد به طــور مســتقیم در 
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال 
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.
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