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 مقدمه
و امکانات و تجهیزات و ابزارهایی که  هابرنامهفضاهاي آموزشی عبارت است از کلیه 

تا موجبات ارتقاي سطح دانش و  گیرندیمیادگیري قرار  -در خدمت فرآیند یاددهی
 .باشد مطلوب فیزیکی لحاظ از باید ابتدا، آموزشی بینش فراگیران را فراهم آورند. فضاي

، طراحی آنها در که شودیم اطالق فضاهایی به، مطلوب فیزیکی کیفیت فضاهاي با
، صوت، نور، رطوبت کافی، مناسب دماي، سالم هواي قبیل از ییهاشاخص استاندارد

، باشد (اکبري شده رعایت و ارتباطات هایدسترس، انرژي کارایی، مناسب منظر و دید
1372.( 

و مجادله در بسیاري از کشورهاست. بحق  موضوع مورد بحث، معماري مدرسه
که معماري مدرسه نقش مؤثري در آموزش فرزندان  اندکردههمه به این امر باور پیدا 

کشور دارد. در این باور همگان شریکند. آنچه که مورد مناقشه است این است که از 
اعات پذیري) ؟ آیا این معماري باید در امتداد برنامه (اطخواهیمیممعماري مدرسه چه 

و دادن  هابچه) باشد یا در جهت شکوفا کردن استعداد فردي هاسنتو (تقدیس 
نوین  يهاتجربهو کشف قلمروهاي جدید؟  هاسنتجسارت به آنها در شکستن 

عموماً بر آزادسازي استعداد نهفته دانش آموزان ، معماري در کشورهاي مختلف جهان
در پی آنند که (مدرسه  هامدرسهمناسب در  و با خلق فضاي فیزیکی کنندیمتکیه 

به بیرون از  هابچهخوردن زنگ آخر باشد و فرار  اشلحظهزندان نباشد) زیباترین 
 .)70ص ، 1389، مدرسه و رهایی از آن باشد (شاطریان

گفت که اکثر مدارس ما در کشور به شیوه ابتداي نیمه دوم قرن  توانیمبه تحقیق 
مدارس جدید هم چیز زیادتري از آنها ندارند.  يهاساختمانو  دانماندهگذشته باقی 

به فضاهاي آموزشی از همین دست  ايیندهفزاصرف نظر از این که امروزه حتی نیاز 
زیرا گاه دانش آموزان فاقد سرپناه و نیازهاي بسیار ابتدایی مانند کالس درس ، هم داریم

یت در زمینه آموزش و پرورش در هستند. با این همه عالوه بر این که کسب موفق
کادر -2مناسب فضاي آموزشی -1جامعه موکول به جمع همساز و هماهنگ سه پارامتر:

که هیچکدام بر  ياگونهبرنامه آموزشی استوار است به -3کارآزموده آموزشی دانا و 
نیازمند فضاها و تجهیزاتی براي پرورش و ، مزید بر اینها، دیگري برتري ندارد
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مکمل تربیتی و آموزشی هستیم زیرا از استانداردهاي جهانی در این زمینه  هايیتفعال
 .)63ص ، 1388، بسیار فاصله داریم (شجاعی

ثر واقع شود. اما شکی نیست که فضا ؤتواند مدر شرایط محدود می نیز معلم خوب
، ثر است. کثرت شاگردانؤو تجهیزات آموزشی مناسب در کیفیت تدریس معلم بسیار م

کالسهاي سرد و ، عدم نور کافی، کیفیت نامطلوب تخته کچی، داشتن میز و نیمکتن
، غیر بهداشتی بودن کالس و نداشتن زمین بازي، هاي مشرف به خیابانتاریک با پنجره

روش تدریس معلم را  توانندیمآزمایشگاه و صدها امکانات دیگر ، نمازخانه، کتابخانه
 .)128ص ، 1385، تحت تأثیر قرار دهند (شعبانی

موارد دیگري که در تنظیم فضاي مناسب آموزشی باید در نظر گرفته شود میزان 
پارتیشن (براي ، پرده فیلم، تخته، طریق قرار گرفتن اثاثیه شامل میز و صندلی، صدا، نور

جدا کردن فضا) و کف اتاق است. نور کالسهاي درس باید قابل کنترل باشد. یعنی بهتر 
اي پرده باشند تا اگر معلم بخواهد از فیلم و اسالید و فیلم استریپ یا است کالسها دار

پروژکتور اپک استفاده کند بتواند نور کالس را کم و زیاد کند. سر و صداي بیرون 
کالس نباید در کالس شنیده شود. چون عامل پارازیت در ارتباط کالسی خواهد بود و 

راي کالس درس میز و نیمکتهاي متحرك نخواهد گذاشت پیام به پیام گیرها برسد. ب
بتواند محل قرار  گیردیممناسبند تا معلم به دلخواه و بر اساس فن آموزشی که به کار 

جاي کافی براي  "دسته دار به علت اینکه معموالً هايیصندلگرفتن آنها را تغییر دهد. 
، علی آبادي( براي سنین دبستانی مناسب نیستند، فعالیت نوشتنی دانش آموز ندارد

 .)114ص ، 1386
 شناسیروان) مؤسس 1990، 2و یانگ 20ص ، 1376، به نقل از مرتضوي(1بارکر

 -فیزیکی يهاقرارگاه "رفتاري  معماري و –اکولوژیک عقیده دارد بین ابعاد فیزیکی 
. در تمام کندیمبیان  همساخت مفهوم با را آن که دارد وجود خاصی رابطه " رفتاري

با  سازش به تمایل، محیط در بخشیدن تأثر ده به موجب قانون تأثیر وموجودات زن
 زندگی آن که در محیطی با دارد کوشش کودك که ترتیب این به، دارد وجود محیط

 از یکی محیط با سازش پیاژه به اعتقاد و سازد منطبق آن با را خود و نماید سازش کندیم

1. Barker 
2. Young 
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 سیستم با را محیط که کندیم سعی ابتدا در است. کودك انسان در هوش صورت دو

 و باشد نپذیر امکا تواندینم همیشه این چون ولی، دهد خود سازش هوش و درونی
 رو این از، متناسب نیست اشیقبل تجارب با که شودیم مواجه مسائلی و موارد کودك با

 هب نیست. محض فعل پذیر کودك، . بنابرایننمایدیم سازگار جدید تجربه با را خود
 تعادلی را محیط با سازش توانیمشود، یمدیده  1نمودار  در همانطورکه دیگر عبارت

 .)29: ص 1366، (مقدم دانست برونسازي درونسازي و بین

 

 )29: ص 1366، نحوه ارتباط کودك با محیط (مقدم .1نمودار 

ه کودك بتواند با محیط سازش پیدا گفت که براي اینک توانیم 1با توجه به نمودار 
و هم بتواند از محیط تأثیر بگیرد  )درونسازي(کند الزم است هم بر محیط تأثیر بگذارد 

 بر تسهیل فیزیکی محیط تأثیر چگونگی زمینه در جدید . چرا که تحقیقات)برونسازي(

 براي طیلمست اتاق از یک بیش به معلمان امروزه که دهدیم نشان، یادگیري فعالیتهاي

 که ییهامهارت و زندگی در فرد هر يتجربه، دارند. در حقیقت نیاز کودکان آموزش

 محیطی فرد و آن میان متقابل تأثیر محصول و محیطی شرایط به مربوط نمایدیمکسب 

 کودك یادگیري و اصلی رشد عامل عنوان به فعالیتکند، یم زندگی آن در که است

 موجب را او جانبه همه رشد، محیط کودك و فضا با ارتباط در که است فرآیندي

 گذاردیم تأثیر او رفتار در کودك تشویق و تحریک فرصت و ایجاد با محیط و گرددیم
 مطلوب رشد براي کافی حمایت باید محیط رو این . از)80ص ، 1385، (شریعتمداري

 کودك به عمل آورد.
 ناقص،  ساختاري نظر از که است الگوهایی یا هاگشتالت بازسازي، خالق تفکر

 ناتمام جهتی از که شودمی شروع دار مسئله وضعیتی با معموالً خالق تفکر. هستند
 خود پویایی سپس، گیردمی نظر در کل یک عنوان به را مشکل این شخص. است
 وجود به ذهن در را مشابهی فشار، خطوط آن ن درو هايتنش و نیروها، مسئله

 کل هماهنگی که یابدمی را حلی راه، فشار خطوط این کردن دنبال اب شخص. آورندمی

 تأثیر بر محیط

 (درونسازي)

 تأثیر از محیط

 (برونسازي)

 سازش با محیط
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 و کلی الگویی یعنی، ذاتی اشتیاق نوعی، فرآیند این طریق از وي. گرداندمیبر آن به را
 را مواردي، پذیرفتنی ياگونه به گشتالت نظریه. کندمی ارضاء را آن به نظم بازگردانیدن

 چگونگی تواندنمی اما، نموده تبیین، کندمی وعشر دار مسئله وضعیت با شخص که
 مسئله موقعیت چنین یافتن، واقع در خالق کار از بخشی که هنگامی را شخص اقدام
 یک با شخص، معین مسئله یک غیاب در، ورتایمر يگفته به. کند تشریح، است داري

، نیز گفته ینا اما. کندمی فعالیت آن جهت در و کرده شروع خیالی یا ذهنی گشتالت
 که آن خالصه. کندمی رها توضیح بدون را آن درك براي کشش و ذهنی گشتالت منشاء
 بکر هايسوال پرسش به وادار را شخص که است خالقی تفکر نوع، گشتالت نظریه

 تبیین) اندنشده پیشنهاد موجود حقایق توسط یماًمستق که هاییسوال یعنی( کندمی
 .1)2006، ویسبرگ( کندنمی

 مدارس فضایی چیدمان الگوي ") با عنوان1395همکاران (نتایج پژوهش عظمتی و 

که معیارهاي چیدمان فضاي کالسی دانش آموزان  "اسالمی مدارس بر اصول مبتنی نوین
انعطاف ، گذار خواهد بود. این معیارها شامل: گردش در فضا یرتأثبر یادگیري آنان 

مبلمان و عرصه بندي ، رتباط فضاي درون و بیرونا، سرانه فضاي باز و مسقف، پذیري
 در جدید مدارس محیط طراحی اصول صورت به تحقیق هايیافته است در نهایت؛

 .است شده وتبیین تدوین کاربران یادگیري افزایش جهت
 معماري طراحی در خالقیت") در پژوهش خود تحت عنوان 1392خضر پور (

 هر، امروزي پیچیده این نتیجه رسید که: زندگیبه  "پایدار رویکرد با آموزشی فضاي

 انسان، فعال زندگی استمرار ضرورت، نوآوري و خالقیت و است شدن نو حال در لحظه

 طلبی تنوع انگیزه تا است ابتکار و نوآوري نیازمند زندگی در و پویایی نشاط خلق براي

 و ینترسازندهخالقیت  تردید بدون انسان مختلف هايییتوانا میان در .کند ارضا را خود
 منجر جهان تغییر و شناخت به که مندي هایی قانون به دستیابی .آنهاست بنیادیت رین

 ارزش پر آثار همه .است نبوده امکان پذیر انسانها خالق نیروي از استفاده بدون شده

 داشته خالقیت در ریشه، بخشیده معنا را انسان زندگی که بشري فرهنگ ماندنی و اصیل

، آموزشی فضاهاي ماهیت .دهدیم نشان روشنی به هنر و علم را تاریخ همه این و فتاس
 در میان صحیح واکنش و کنش ایجاد و پژوهش براي فرد به منحصر سرمشقی الزمه

، اجتماعی نیازهاي به پاسخ راستاي در است محیطی آموزشی فضاي .است فضاها
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 معیارهاي از بازتابی که انسانها هايیتفعال کردن برآوره جهت در که محیطی و فرهنگی

 که محیطی زیست بحران به توجه با .است جامعه توسط شده مشخص فرهنگی و رفتاري

 که فسیلی يهاسوخت مصرف افزایش نیز و کندیم تهدید زمین را کره روي بر حیات

ر نظ مورد بیشتر باید پاك انرژي منابع از استفاده لزوم شده بحران این تشدید باعث
 معماري یا پایدار معماري همان، معماري در پایداري مفهوم .گیرد قرار ساختمان طراحان

 این براساس هاساختمان طراحان .است زیست محیط با سازگار یا اکوسیستم با همساز

 جلوگیري در بزرگی کمک بلکه است انرژي مصرف در صرفه جویی به تنها نه رویکرد

 .است آینده به نسل کمک و هوا آلودگی از
تأثیر کفایت امکانات مدرسه بر عملکرد و ") در پژوهش خود 2016لمون (

نشان داد که که  "دستاوردهاي دانشجویان در آموزش و پرورش فناوري و معیشت
 گذاردیمامکانات نامناسب مدارس بر عملکرد و دستاوردهاي دانش آموزان تأثیر منفی 

در حل این مسئله آموزشی ندارند. از آنجایی که و مدیران مربوطه اقدامات قابل توجهی 
ذینفعان ، فقدان امکانات آموزشی اثرات جدي در عملکرد و موفقیت دانش آموزان دارد

 توجه کنند که بر حمایت و مدیریت امکانات متمرکز باشد. ییهاروشباید به 
تأثیر فاکتور امکانات و  ") در پژوهش خود تحت عنوان2015فیصل السویدي (

بر والدین از نظر انتخاب مدرسه خصوصی و عمومی در شهر ریاض ، امکانات ورزشی
امکانات ، به این نتیجه رسید که فضا و محیط آموزشی خوب "عربستان سعودي

فضاهاي تربیتی تمیز و ، امکانات آموزشی و ورزشی مناسب، کامپیوتر، فناورانه
الدین در شهر ریاض عربستان اصلی انتخاب مدرسه توسط و يهامؤلفهاستاندارد از 

نابرابري اجتماعی و ") در پژوهش خود تحت عنوان 2013همکاران (و  دالفونته هستند.
به این نتیجه رسیدند که در کالنشهرها امکانات و  "فضایی در امکانات آموزشی

فضاهایی آموزشی بیشتر در اختیار دانش آموزان است. و عدالت در توزیع امکانات 
دارایی ") در پژوهش خود تحت عنوان2012. موسی فاوزي و باهاروم (شودینمرعایت 

فیزیکی براي آموزش و پرورش شامل  هايییدارا "و امکانات فیزیکی تحصیالت عالی
ساختمان و مبلمان و شامل امکانات فیزیکی براي آموزش و پرورش به عنوان ، زمین

نان از کیفیت این داریی هاي فیزیکی مهم باید مدنظر قرار گیرد. اطمی هايینههزیکی از 
 و حفظ استانداردهاي جهانی نیز بسیار مهم چالش برانگیز است.
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 خود با درگیرشدن و کودکی روح بکارگیري" )2000( 1دودك مارك بیان مطابق

 آموزش از هدف گذشته است. در امروزي کالس یک آورد اساسی ره، دائمی ارزیابی

 عنوان به درس کالس است. بوده کارخانه یک در زندگی ايبر نها آ آماده کردن، کودکان

 مطابق تواندیم که است موجودیتی، یادگیري مرکز یک بستر در رفتاري قرارگاه یک

 تمام بودن ارزش هم دلیل به مجموع شود. در مستطیل طراحی یا مربع شکل به مرسوم

 به توانیم تنها، باشد چگونه کالس آرایش اینکه به بسته، مها این فر در فضا بخشهاي

 رویکردهاي نوین در که است درحالی این، بود پاسخگو ازحالتهاي فعالیتی یکی

 براي شکلی باید اساس است. براین ضروري امري چندگانه فعالیتهاي امکان، آموزشی

 یک به کردن آموزش تبدیل جهت در انعطاف پذیر محیطی که نمود انتخاب درس کالس

 فراهم را معلم یک مرکزیت سخنرانی با یک حالت از شدن خارج و زنده، پویا فعالیت

 Lفرم  )1994 4و دایک، 2002، 3به نقل از لیپ من( 2دیک جیمز میان در ایندارد. 
انعطاف  امروزي کالس یک رهاي معیا که نمایدیمعریض را به عنوان الگویی معرفی 

 کالسهایشان جهت سازماندهی در متفاوتی انتخابهاي حق معلمان و به داراست را پذیر

 .دهدیمرا  یادگیري متفاوت فعالیتهاي در، آموزان دانش رشد تسهیل
کاربردي نور در فضاهاي آموزشی  هايیشهانددر پژوهشی با عنوان  )1389(اکبري 

ي، هاکرکرهبا طراحی  توانیمبه این نتایج دست یافت که براي کنترل نور شدید آفتاب 
و... در بیرون ساختمان و یا با ایجاد  ياپارچهپالستیکی و ، چوبی، فلزي، بتنی
که اندازه دقیق آنها بر اساس اقلیم منطقه و محل قرارگیري زمین و چرخش  هایییبانسا

استفاده نمود و چنانچه ، اندشدهتابش خورشید در ساعات و فصول مختلف محاسبه 
افقی و عمودي  يهاکرکرهنصب با  توانیمناچار باشیم از وضع موجود استفاده کنیم 

 يهاضخامتقابل کنترل یا معمولی با  يهاپردهمانند انواع ، پیش ساخته موجود در بازار
روشنایی ، مناسب از ورود نور شدید آفتاب جلوگیري نمود. با استفاده از نور طبیعی

ازه اند، مناسب و یکنواخت براي محیط ایجاد شود. با استفاده از روشنایی الکتریکی
 کمی نور مورد نیاز تأمین و به میزان بهینه ارتقا داده شود.

1. Dudek 
2. James dik 
3. Lippman 
4. Dyck 
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در پژوهشی با عنوان تعیین محدوده آسایش  )1386( طباطبائیصادقی روش و 
حرارتی در شرایط آب و هواي خشک به این نتایج دست یافتند که در فرآیند توسعه 

زیرا ، استوري ارزیابی آسایش حرارتی به صورت بومی ضر، همگام با محیط زیست
 60. بیش از شودیمبا تعیین این حدود از اتالف مقدار متنابعی از انرژي جلوگیري 

بنابراین شناسایی ، درصد وسعت ایران در اقلیم خشک و فراخشک واقع شده است
، آسایش در این اقلیم اهمیت مضاعفی می بابد. بر اساس نتایج حاصله يهامحدوده

و براي  21/ 8 ̊ – 27̊منطقه مطالعاتی در شرایط تابستانی  محدوده آسایش حرارتی براي
درجه سانتی گراد ارزیابی شد و محدوده رطوبت نسبی  20/ 4 ̊ – 23 ̊شرایط زمستانی

برآورد شد. رعایت محدوده حرارتی پیشنهادي ضمن تأمین شرایط  %18 - %53بهینه 
 .کندیماز مصرف ناپایدار انرژي جلوگیري ، مناسب داخلی

در پژوهشی با عنوان اصول طراحی فضاهاي آموزشی  )1388(ایی و مدنی شف
 مشارکت و بازي کودکان بر اساس مدل خالقیت به این نتایج دست یافتند که که

عناصر  و اجزا وسیله به بلکه آموزشی؛ يهابرنامه درقالب فقط نه، کودك گروهی
 گیري کار به صرف، نیز امکانپذیراست. عملکردي و کالبدي يهاسامانه در معماري

در  توانندیم تغییرپذیري ویژگی بودن دارا با عناصر واین نیست کافی طبیعی عناصر
 در، آن بر عالوه .مؤثر باشند کودك خالقیت ارتقاء و آموزشی فضاي در تنوع ایجاد

 اندشده بررسی، موردي صورت به کودکان ارتقاء خالقیت در مؤثر عوامل، تحقیق ادبیات

 دیده کودکان ارتقاء خالقیت در مذکور عوامل تأثیر میزان و رابطه از جامعیمدل  و

 خالقیت صفات رابطه مدل، حاضر تحقیق دستاورد ینترمهم، توضیح این . باشودینم

 .است مذکور مدل براساس کودکان آموزشی فضاهاي طراحی اصول به ودستیابی
در تحقیقی با  )1382، هترجمه سن، 1989( 1تک چیونگ چان و گارت اف. پیتري

عنوان افزایش کارآیی مغز با طراحی خالق مدارس به این نتایج دست یافتند که 
 هايیدگاهد، نیمعلمان و والد يمغز برا يریادگی وهیش مورد مغز و رد دیجد مطالعات

نه فقط  دیجد يهاپژوهش است. کرده جادیا يریادگیو  سیتدر درباره يدیجد
درباره  یمیقد يهابرداشت يبلکه به نوساز، است عرضه کردهرا  ینینو هايیافته

 يراست برتر ایچپ برتر  دهیا که نشانگر آنند، هایافته هم کمک کرده است. يریادگی

1. Chan,T.C, and Petrie,G.F 
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درباره آن  ياظهار نظر نیاست که چن آناز  تریچیدهپمغز  گمراه کننده است.، يمغز
 یقیآن به موس از گرید يدو با کارکر یاضیرنوع کارکرد مغز به  کیما با  بشود.

آنها  بلکه، ستندین پرورشجدا از جنبش آموزش و ، مغز محور يهاپژوهش. پردازیمینم
 یبا آن که برخ. سازندیمهستند که آموزش و پرورش را منتفع  یکردهاییرو

 ياندازها و چشم هاینشب یول، نشینندیم به بار رید، مغز محور یپژوهش يشنهادهایپ
 در يباز يفضا يو آماده ساز يسازساختمان  يبرا یحت. کنندیمعرضه هم  یاتیعمل

 .مدارس
 امکا درك تعامالت از باید کالس یک شکل طراحی تفکر که گفت باید کلی طور به

 و بگیرد سرچشمه، کننده یادگیري تعیین ذات و اجتماعی -فیزیکی محیط در نپذیر

 تحمیل اجتماعی متفاوت يبسترها در سها کالًتمامی  به را خاص شکل یک توانینم

 در درس کالس یک شکل تأثیر که گفت توانیم، مذکور به شرایط توجه با اما، نمود

 امري میزان انعطاف پذیري کالس و نیز در میزان افزایش تفکر خالق دانش آموزان

بر این اساس با توجه به مطالب یاد شده هدف اصلی این است که  است. حتمی
ه را به هم زده و نگاهی نو به دانش آموز محوري و محیط کالبدي الگوهاي فرسود

یادگیري در مدرسه بیش از پیش به چشم  شودیممدرسه داشته باشیم. نگاهی که باعث 
بخورد. و به بهترین وجه بکوشیم از فضاهاي آموزشیمان در جهت افزایش خالقیت 

ي درس خواندن و ادامه برا بیشتري بت و تمایلغر دانش آموزان استفاده کنیم تا
و اینکه آنها احساس نکنند که در زندانی به نام مدرسه به سر  تحصیل داشته باشند

زیر  يهاسؤالطی اجراي پژوهش به ، . لذا به منظور دستیابی به اهداف یاد شدهبرندیم
) تا چه حد بین معیار رنگ و افزایش تفکر خالق دانش آموزان از -1پاسخ داده شد.

) تا چه حد بین -2متخصصین تکنولوژي آموزشی رابطه معنی دار وجود دارد؟دیدگاه 
معیار نور و افزایش تفکر خالق دانش آموزان از دیدگاه متخصصین تکنولوژي آموزشی 

) تا چه حد بین معیار صدا (صوت) و افزایش تفکر -3رابطه معنی دار وجود دارد؟
آموزشی رابطه معنی دار وجود  خالق دانش آموزان از دیدگاه متخصصین تکنولوژي

) تا چه حد بین معیار شرایط حرارتی (گرمایش) و افزایش تفکر خالق دانش 4 دارد؟
 آموزان از دیدگاه متخصصین تکنولوژي آموزشی رابطه معنی دار وجود دارد؟
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 روش
روش مطالعه پژوهش با توجه به این که هدف محقق توصیف و تحلیل معیارهاي 

وزشی بر اساس مدل تفکر خالق از دیدگاه متخصصین تکنولوژي طراحی فضاهاي آم
که نظرتعدادي از  استپیمایشی از نوع نظر سنجی  –آموزشی است توصیفی 

متخصصین رشته تکنولوژي آموزشی را در مورد معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی بر 
ین . جامعه آماري تحقیق شامل کلیه متخصصکندیماساس مدل تفکر خالق بررسی 

ي تمام وقت شهر تهران هادانشگاهرشته تکنولوژي آموزشی در  )اعضاي هیئت علمی(
دانشگاه ، دانشگاه تربیت معلم، دانشگاه شهید بهشتیطباطبائی، از جمله دانشگاه عالمه 

 36دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران به تعداد ، تربیت مدرس
مشغول به تدریس بودند. حجم نمونه با توجه به این که  90 -91نفر هستند که تا سال 

نفر یعنی برابر با  36حجم کل جامعه آماري کم بود با استفاده از روش سرشماري 
پرسشنامه ، حجم جامعه مادر تعیین گردید. در این مطالعه ابزار جمع آوري اطالعات

شیوه مقیاس لیکرت بسته پاسخ محقق ساخته است که بر اساس سؤاالت تحقیق و به 
. سپس میانگین نمره فرد در هر سؤال و مجموع سؤاالت مشخص گردید شودیمانجام 

وبر اساس معیار فوق در اندازه گیري متغیرها از مقیاس ترتیبی استفاده شد. به منظور به 
دست آوردن پایایی ابزار از آزمون آماري ضریب آلفاي کرانباخ استفاده شده که مقدار 

معیار شرایط ، 72/0 )صوت(معیار صدا ، 0/ 90معیار رنگ ، 0/ 77معیار نور  آن براي
تعیین شد که اعتبار آن  74/0معیار  4و در مجموع میانگین  82/0 )گرمایش(حرارتی 

مورد تأیید قرار گرفت. به منظور آزمون سؤاالت از روشهاي آمار توصیفی از قبیل 
جداول آماري مربوط به آن کمک گرفته شد.  میانگین و، درصد فراوانی، توزیع فراوانی

 استفاده شده است. يانمونهتک  zدر بخش آمار استنباطی نیز از آزمون 

 هایافته
تشکیل ، آن يهادادهاز آنجا که مهمترین بخش یک کار پژوهشی را تجزیه و تحلیل 

مورد  spssجمع آوري شده با استفاده از نرم افزار  يهادادهدر این پژوهش دهد، یم
توصیفی و استنباطی حاصل از تجزیه و تحلیل  هايیافته تجزیه و تحلیل قرار گرفته و

توصیفی  يهاآمارهارائه شده است. به این ترتیب که ابتدا ، اطالعات به دست آمده
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 Zپژوهش از آزمون  سؤاالتسپس براي بررسی  ارائه شده است. هاپرسشنامهحاصل از 
 است. استفاده شده يانمونهتک 
به این  .کنیمیماستفاده  يانمونهتک  Zاول پژوهش از روش آماري  سؤالبراي  

صورت که به علت اینکه اگر فرضیه معنادار باشد و متخصصان به نقش معیار رنگ در 
یعنی زیاد و خیلی زیاد را  5و  4 هايینهگزافزایش تفکر خالق معتقد باشند باید بیشتر 

این میانگین نظر متخصصان را با یک میانگین فرضی که عبارت انتخاب کرده باشند بنابر
گویه  6(چون کل نمره با توجه به  است 15وسط نمرات اخذ شده که حد است از 
الی که به ؤپس ابتدا نمره متخصصان را در چند س .کنیمیم) مقایسه است 30بودن آن 

 گویه بودن معیار رنگ 6و سپس مجموع با توجه به  کنیمیمجمع  اندمربوطعامل رنگ 
 36میانگین نمرات ، . و با توجه به این نمراتآیدیمبدست  30تا  6عددي بین 

اختالف بین دو میانگین  درصورتی که، آوریمیممتخصص را براي معیار رنگ بدست 
 .شودیمرد  سؤال پژوهشئید و در غیر این صورت تأ سؤالمعنادار بود 

 براي معیار رنگ يانمونهتک  Zنتایج آزمون . 1جدول 
 معنی داري سطح فرضی جامعه میانگین Zنمره  میانگین تعداد شاخص متغیر

 0.001 15 8.98 27.38 36 رنگ

 به دست آمده براي معیار رنگ برابر با z شودیممشاهده  1 همانطور که در جدول
 ). درp≥0/05( معنی دار است 05/0در سطح  000/0است و با سطح معناداري  8.98

بنابراین با توجه به میانگین ، شودیمیید أتحقیق ت سؤال نتیجه فرض صفر رد و
نتیجه گرفت  توانیم) 15آن با میانگین فرضی جامعه ( يیسهمقا) و 27.38( هایآزمودن

اول در  سؤالکه میانگین بدست آمده با میانگین فرضی جامعه اختالف معناداري دارد و 
گفت بین معیار رنگ و افزایش تفکر خالق  توانیمبراین بنا .شودیمیید أت 05/0سطح 

 وجود دارد. معنی دار دانش آموزان از دیدگاه متخصصین تکنولوژي آموزشی رابطه
به این  .کنیمیماستفاده  يانمونهتک  Zاز روش آماري نیز دوم پژوهش  سؤالبراي 

ش معیار نور در معنادار باشد و متخصصان به نق سؤالصورت که به علت اینکه اگر 
یعنی زیاد و خیلی زیاد را  5و  4 هايینهگزافزایش تفکر خالق معتقد باشند باید بیشتر 

میانگین نظر متخصصان را با یک میانگین فرضی که ، انتخاب کرده باشند بنابراین
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 8(چون کل نمره با توجه به  است 20وسط نمرات اخذ شده که  حد عبارت است از
الی ؤپس ابتدا نمره متخصصان را در چند س .کنیمیم) مقایسه ستا 40گویه بودن آن 

گویه بودن معیار  8و سپس مجموع با توجه به  کنیمیمجمع  اندمربوطکه به عامل نور 
 36میانگین نمرات ، . و با توجه به این نمراتآیدیمبدست  40 تا 8رنگ عددي بین 

تی که اختالف بین دو میانگین در صور، آوریمیممتخصص را براي معیار صدا بدست 
 .شودیمرد  سؤال پژوهش ید و در غیر این صورتأئت سؤالمعنادار بود 

 براي معیار نور يانمونهتک  Zنتایج آزمون  .2جدول 
 معنی داري سطح فرضی جامعه میانگین Zنمره  میانگین تعداد شاخص متغیر

 0.001 20 6.58 34.02 36 نور

 برابر با ربه دست آمده براي معیار نو z شودیمشاهده م 2همانطور که در جدول 
). در p≤0/05( معنی دار است 05/0در سطح  000/0است و با سطح معناداري  6.58

بنابراین با توجه به میانگین ، شودیمیید أتحقیق تسؤال نتیجه فرض صفر رد و 
نتیجه گرفت  توانیم) 20آن با میانگین فرضی جامعه ( يیسهمقا) و 34.02( هایآزمودن

دوم در  سؤالکه میانگین بدست آمده با میانگین فرضی جامعه اختالف معناداري دارد و 
گفت بین معیار نور و افزایش تفکر خالق  توانیمبنابراین  .شودیمیید أت 05/0سطح 

 .وجود دارد معنی دار دانش آموزان از دیدگاه متخصصین تکنولوژي آموزشی رابطه
به این  .شده استاستفاده  يانمونهتک  Zوم پژوهش از روش آماري س سؤالبراي  

معنادار باشد و متخصصان به نقش معیار صدا  سؤالصورت که به علت اینکه اگر 
یعنی زیاد و  5و  4 هايینهگز(صوت) در افزایش تفکر خالق معتقد باشند باید بیشتر 

ظر متخصصان را با یک میانگین خیلی زیاد را انتخاب کرده باشند بنابراین میانگین ن
(چون کل نمره با  است 17.5وسط نمرات اخذ شده که  حد فرضی که عبارت است از

پس ابتدا نمره متخصصان را در  .کنیمیم) مقایسه است 35گویه بودن آن  7توجه به 
و سپس مجموع با توجه  کنیمیمجمع  اندمربوطالی که به عامل صدا (صوت) ؤچند س

. و با توجه به این آیدیم به دست 35تا  7بودن معیار صدا عددي بین گویه  7به 
در صورتی ، آوریمیممتخصص را براي معیار صدا بدست  36میانگین نمرات ، نمرات



 743 ... آموزشی فضاهاي طراحی معیارهاي تحلیل و توصیف

 سؤال پژوهشئید و در غیر این صورت أت سؤالکه اختالف بین دو میانگین معنادار بود 
 .شودیمرد 

 (صوت) براي معیار صدا يانمونهتک  Zنتایج آزمون  .3جدول 
 معنی داري سطح فرضی جامعه میانگین Zنمره  میانگین تعداد شاخص متغیر
 0.0004 17.5 3.52 27.7778 36 صدا (صوت)

به دست آمده براي معیار صدا (صوت)  z شودیممشاهده  3همانطور که در جدول 
 ی دار استمعن 05/0در سطح  0004/0است و با سطح معناداري  3.52 برابر با

)p≤0/05 بنابراین با توجه به ، شودیمیید أتحقیق تسؤال ). در نتیجه فرض صفر رد و
 توانیم) 17.5آن با میانگین فرضی جامعه ( يیسهمقا) و 27.77( هایآزمودنمیانگین 

نتیجه گرفت که میانگین بدست آمده با میانگین فرضی جامعه اختالف معناداري دارد و 
گفت بین معیار صدا (صوت)  توانیم. بنابراین شودیمید تأئ 05/0 حسوم در سط سؤال

 و افزایش تفکر خالق دانش آموزان از دیدگاه متخصصین تکنولوژي آموزشی رابطه
 وجود دارد. معنی دار
به این  .کنیمیماستفاده  يانمونهتک  Zچهارم پژوهش از روش آماري  سؤالبراي 

معنادار باشد و متخصصان به نقش معیار شرایط  سؤالصورت که به علت اینکه اگر 
 5و  4 هايینهگزحرارتی (گرمایش) در افزایش تفکر خالق معتقد باشند باید بیشتر 

یعنی زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده باشند بنابراین میانگین نظر متخصصان را با یک 
(چون کل  تاس 10وسط نمرات اخذ شده که حد میانگین فرضی که عبارت است از 

پس ابتدا نمره متخصصان  .کنیمیم) مقایسه است 20گویه بودن آن  4نمره با توجه به 
و  کنیمیمجمع  اندمربوطالی که به عامل شرایط حرارتی (گرمایش) ؤرا در چند س

. و آیدیمبدست  20تا  4معیار صدا عددي بین . گویه بودن 4سپس مجموع با توجه به 
متخصص را براي معیار شرایط حرارتی  36میانگین نمرات ، با توجه به این نمرات

 سؤالدر صورتی که اختالف بین دو میانگین معنادار بود ، آوریمیم(گرمایش) بدست 
 .شودیمرد  سؤال پژوهشئید و در غیر این صورت أت

 براي معیار شرایط حرارتی (گرمایش) يانمونهتک  Zنتایج آزمون  .4جدول 
 معنی داري سطح فرضی جامعه میانگین Zنمره  میانگین تعداد شاخص متغیر

 0.03 10 2.06 14.77 36 شرایط حرارتی (گرمایش)
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شرایط به دست آمده براي معیار  z شودیممشاهده  4همانطور که در جدول 
معنی  05/0در سطح  03/0است و با سطح معناداري  2 ,06 ) برابر باگرمایش( حرارتی

بنابراین با ، شودیمیید أتحقیق ت سؤالنتیجه فرض صفر رد و  ). درp≤0/05دار است (
) 10آن با میانگین فرضی جامعه ( يیسهمقا) و 14.77( هایآزمودنتوجه به میانگین 

نتیجه گرفت که میانگین بدست آمده با میانگین فرضی جامعه اختالف  توانیم
گفت بین  توانیمنابراین . بشودیمیید أت 05/0 چهارم در سطح سؤالمعناداري دارد و 

افزایش تفکرخالق دانش آموزان از دیدگاه  و معیار شرایط حرارتی (گرمایش)
 .وجود داردمعنی دار متخصصین تکنولوژي آموزشی رابطه 

 توصیفی نظر متخصصان يهاشاخص. 5جدول 
 حداکثر حداقل انحراف استاندارد میانه خطاي استاندارد میانگین میانگین یرهامتغ

 38 29 0.355 34.5 2.13 34.02 رنو
 30 25 0.229 27 1.378 27.38 رنگ
 33 22 0.486 28 2.919 27.77 صدا

 20 12 0.386 14 2.319 14.77 شرایط حرارتی
توصیفی براي نظر  يهاشاخص شودیممشاهده  5همان طور که در جدول 

صدا و ، رنگ ،نور یارهايمعمیانگین براي  شودیممشاهده ، متخصصان آورده شده
همچنین  است 14.77و  27.77 ؛27.38؛ 34.02شرایط حرارتی به ترتیب برابر با 

 .است 0.386و  0.486، 0.229، 0.355نیز به ترتیب برابر با  هاآنانحراف استاندارد 

 بحث و نتیجه گیري
 و خود استعدادهاي کامل يتوسعه جهت فراگیران در به بخشیدن توان، مدارس رسالت

 هايسیاست از صحیح گیريوبهره است خود خالق هايتوانمندي ناختش نیز
 تواندمی کورکورانه تعصب یا و تفریط و افراط گونه هر از دور به اصالحی
 اصالحات جهت در کوشش. کند ایجاد آموزشی سیستم در را مثبتی هايدگرگونی

 نظام تلفمخ هايالیه در تجانس و هماهنگی ایجاد بر مشروط، پرورش و آموزش
 بر مبتنی برنامه یک ياجرا .1)2014برت وگري.( بود. خواهد توفیق با قرین، آموزش
 تقویت و است جدید آموزشی اطالعات مستلزم، پرورش و آموزش کیفیت طراحی
 هايمسؤلیت و اختیارات مجدد تعیین مستلزم، مقامات و افراد توسط گیريتصمیم
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 خوبی به آموزشی اطالعات نظام یک به اگر تیح که این نهایتاً. بود خواهد آموزشی
 آن در که سازمانی يزمینه يواسطه به آموزشی کیفیت بر آن آثار، گردد اجرا و طراحی

 به ریزي برنامه به نیاز آموزشی مسائل در بازنگري. شد خواهد تعیین، کندمی عمل
 تغییري نوع هر دایجا و دارد کالبدي و انسانی، مالی منابع تخصیص، مهارت یک عنوان

 همچنین. است يارشته میان و کیفی آموزشی هايپژوهش مستلزم شده یاد مقوالت در
 و شده گرفته نظر در يترگسترده دورنماي دارد ضرورت مطلوب وضع ترسیم براي
 براي ریزيبرنامه و بازنگري راستاي در. گیرد قرار مدنظر آینده از تريدقیق انداز چشم

 در عوامل سایر کنار در نیز آموزشی محیط فیزیکی شرایط آموزش امر به بخشی کیفیت
این  لذادر .2)2008کرافت وجفري,کند (می ایفا را مهمی نقش کار اثربخشی و کارآمدي
معیارهاي فضاي آموزشی بر اساس مدل تفکر خالق از دیدگاه متخصصین ، پژوهش

 تکنولوژي آموزشی (اعضاي هیئت علمی)
بررسی شد. مطابق با سؤال اول و دوم که نتایج پژوهش  تهران شهر يهادانشگاه

، فیزیکی فضاهاي آموزشی هايیژگیو ینترمهمکه یکی از  دهدیمانجام شده نشان 
جدید  يهاروشمتناسب با  هاکالسنور و رنگ در تغییر الگوي  يهامؤلفهتوجه به 

ین آسایش عنصر نور در طراحی فضاها و تأم هاروشتدریس است. یکی از مهمترین 
است که در تأمین آسایش جسمی و روحی دانش آموز تأثیر دارد. همچنین نتایج سؤال 

که محیط یادگیري مناسب باید عاري از  کنندیمسوم و چهارم این پژوهش تأیید 
چرا که تأمین آسایش حرارتی برآوردن یک نیاز جسمی و روحی  مزاحم باشد يصداها
 است.

تدریس تأکید بر دانش آموز محوري و همکاري گروهی جدید  يهاروشدر 
فضاي  يهامؤلفهگذاشته شده است. و از دید صاحب نظران تکنولوژي آموزشی وجود 

و شرایط حرارتی در طراحی معماري فضاي مدارس  صدا، نور، آموزشی شامل: رنگ
بر خالقیت دانش آموزان یکی از نیازهاي اساسی است. استفاده از مؤلفه و 

شادابی و  يیهروحخالقیت و داشتن  تانداردهاي فضاي آموزشی در افزایشاس
را به محیط آموزشی عالقمند  هاآنو  سرزندگی در دانش آموزان تأثیر مثبت داشته

نتایج این تحقیق با نتایج تحقیق اکبري  )معیار نور(. در مورد سؤال دوم پژوهش کندیم
ت یافته بود که براي کنترل نور شدید آفتاب همسویی دارد وي به این نتایج دس )1389(
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و... در بیرون  ياپارچهپالستیکی و ، چوبی، فلزي، بتنیي، هاکرکرهبا طراحی  توانیم
که اندازه دقیق آنها بر اساس اقلیم منطقه و محل  هایییبانساساختمان و یا با ایجاد 

، اندشدهمحاسبه قرارگیري زمین و چرخش تابش خورشید در ساعات و فصول مختلف 
با نصب  توانیماستفاده نمود و چنانچه ناچار باشیم از وضع موجود استفاده کنیم 

قابل کنترل  يهاپردهمانند انواع ، افقی و عمودي پیش ساخته موجود در بازار يهاکرکره
مناسب از ورود نور شدید آفتاب جلوگیري نمود. با استفاده  يهاضخامتیا معمولی با 

روشنایی مناسب و یکنواخت براي محیط ایجاد شود. با استفاده از ، طبیعیاز نور 
 اندازه کمی نور مورد نیاز تأمین و به میزان بهینه ارتقا داده شود.، روشنایی الکتریکی

 .1)2006وینینگ,(
و نتایجی که از آن به دست  )معیار شرایط حرارتی(در مورد سؤال چهارم پژوهش 

 )1386( طباطبائیایج آن با نتایج تحقیقی که صادقی روش و گفت که نت توانیمآمد 
به این نتیجه رسیدند که محدوده آسایش حرارتی براي  هاآنانجام دادند همسویی دارد. 

 20/ 4 ̊ – 23̊ و براي شرایط زمستانی  21/ 8 ̊– 27 ̊منطقه مطالعاتی در شرایط تابستانی 
برآورد  %18 - %53نسبی بهینه  درجه سانتی گراد ضروري است و محدوده رطوبت

از ، . رعایت محدوده حرارتی پیشنهادي ضمن تأمین شرایط مناسب داخلیشودیم
 .کندیممصرف ناپایدار انرژي جلوگیري 

هاي رادیو ) سطح1 :گرددیمپیشنهاد ، با توجه به نتایج سؤاالت پژوهش، بنابراین
از انعکاس نور جلوگیري  کالس درس از رنگ مات انتخاب شود تا از خیرگی حاصل

، سبز. خیلی کم رنگ، کرم، براي این منظور باید رنگهاي آبی کم رنگآید. به عمل 
از آنجایی که در فضاهاي آموزشی اغلب ترکیبی از نور سفید و بژ را انتخاب کرد. 

بهتر است از چراغهاي فلورسنت با توزیع نوري بین  شودیمطبیعی و مصنوعی استفاده 
براي دلپذیري و نشاط آوري ، همچنین یکنواخت یا مختلط استفاده کرد. مستقیم تا

، دسترسی آسان به فضاهاي آموزشی، فضاهاي آموزشی بهره مندي از شرایط طبیعی
، هاکالسکنترل سروصدا و به کارگیري ذوق و سلقه در آرایش و تزیین مدرسه و 

کز صدا فاصله زیادي دارند فضاهاي آموزشی را در جاهایی که با مرا شودیمپیشنهاد 
مین یکنواختی فضا تمهیدات آکوستیکی در بدنه کالس را أبه منظور ت و ساخته شوند.

 یکمکبدون استفاده از وسایل ، حداکثر فاصله بین سخنگو و شنونده. مورد نظر قرار داد
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س أقرار گیرند که ر يادرجه 140شنوندگان در داخل زاویه که  ياگونهمتر باشد به  25
شرایط حرارتی در نظر گرفته  هايیژگیوباید ، همچنین باشد.محل استقرار سخنگو  آن

 شرایط براي کشور مختلف نقاط در جغرافیایی عرض تغییر به توجه با که شود. حدودي

درجه سانتیگراد در  29تا  5/21عبارت است از دماي شود، یمایران پیشنهاد  در آسایش
 دو این در هوا نسبی رطوبت ه سانتیگراد در زمستان. حدوددرج 7/25الی  20تابستان و 

در  ییهاپژوهش شودیمدر نهایت پیشنهاد  .شودیمپیشنهاد  %65 الی 30 نیز فصل
تأثیر استفاده از رنگ مناسب فضاهاي آموزشی در انگیزش و پیشرفت درسی در  يینهزم

بررسی آلودگی  يینهمزدر  ییهاپژوهشراهنمایی و متوسطه. و نیز ، دوره ابتدایی
 رفع آن صورت گیرد. يهاراهصداي مدارس و 

 منابع
طرح پردیس مرکزي ملی تحقیقات مهندسی ژنتیک و تکنولوژي  ).1372علی اصغر (، اکبري

 زیستی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
ه تهران: دانشگا کاربردي نور در فضاهاي آموزشی هايیشهاند). 1389علی اصغر (، اکبري

 تهران.
). افزایش کارآیی مغز با طراحی خالق مدارس. 1998تک چیونگ چان و گارت اف. پیتري (

 .19ص ، )اردیبهشت 27، 1382(، . همشهري)(ترجمه افسانه سنه
پایدار.  رویکرد با آموزشی فضاي معماري طراحی در ). خالقیت1392( یاوشس، خضرپور

 5، مشهد، وسسه آموزش عالی خاورانم، همایش معماري و شهرسازي و توسعه پایدار
 .1392دي ماه 

 مدارس فضایی چیدمان ). الگوي1395سمیه (، زینت؛ پورباقر، حمیدرضا؛ امینی فر، عظمتی
 .23-16، 6شماره ، 2دوره ، اسالمی. مجله نقش جهان مدارس بر اصول مبتنی نوین

ویرایش آموزش (گیري و یاد شناسیروانپرورشی نوین:  شناسیروان). 1389علی اکبر (، سیف
 ششم). تهران: دوران.

 دانش. سیماي نشر :تهران، آموزشی فضاهاي معماري و طراحی ).1387( رضا، شاطریان
 قواعد و معیارها. تهران: انتشارات سیماي دانش، ) فضاهاي آموزشی1388علیرضا. (، شجاعی

 کبیر. میرا انتشارات :تهران، تربیتی شناسیروان). 1385( علی، شریعتمداري
تهران:  .وفنون تدریس) هاروش( آموزشی و پرورشی يهامهارت .)1376حسن (، شعبانی

 سمتانتشارات 
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هاي شخصیتی با خالقیت و بررسی رابطه بین ویژگی
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 چکیده
هاي شخصیتی با خالقیت و عملکردسازمانی منابع این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی

استان تهران انجام شده است. روش پژوهش از نظر هدف  5یران آموزش و پرورش منطقه انسانی مد
کلیه جامعه آماري پژوهش مورد نظر همبستگی بود. -ها توصیفیکاربردي و از نظر روش گرداوري داده

-و روش نمونه جدول مورگان است که با استفاده از تهران 5مدارس آموزش و پرورش منطقه  رانیمد
ها از پرسشنامه گردآوري داده يبراعنوان حجم نمونه انتخاب شد. نفر به 188صادفی ساده گیري ت
ها از روایی محتوا و سازه منظور تعیین روایی پرسشنامهدر تحقیق حاضر به. گردیده استاستفاده 

ده شد که منظور سنجش پایایی از ضریب آلفاي کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاطور بهاستفاده شد؛ همین
هاي گرداوري شده حاصل از توزیع پرسشنامه گیري بود. دادهها بیانگر پایا و روا بودن ابزار اندازهیافته
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