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رنگ  به  نسبت  نامطلوب  و  مطلوب  دبيرستان هاى  آموزان  دانش  ديدگاه 
فضاى آموزشى وراه هاى بهبود كيفيت فضاى تحصيلى* 

چكيده
روا ن شناختى  و  روحى  جنبه هاى  به  آموزشى،  فضاهاى  انواع  از  بسيارى  طراحى  در 
به  بايد  آموزشى  قرارگاه  محيط،  روان شناسان  نظر  به  مى شود.  توجه  كمتر  دانش آموزان 
گونه اى طراحى شود كه يادگيرى در آن آسان و خوشايند باشد. نياز روز افزون كشور ما به 
گسترش فضاهاى آموزشى همگام با افزايش جمعيت و عدم كفايت فضاهاى موجود، يكى 
فضاهاى  اغلب  متأسفانه  شود.  پرداخته  بدان  بايستى  كه  است  جامعه   اساسى  مشكالت  از 
آموزشى مدارس كشور سازگارى الزم را با ويژگى هاى روان شناختى كودكان و نوجوانان 
بينش  و  نگرش  همچنين  و  رفتارى  و  اجتماعى  عملكرد  بر  مى توانند  لحاظ  بدين  و  ندارند 
و  ضوابط  ارزيابى  و  بررسى  هدف  تحقيق  اين  در  باشند.  تأثيرگذار  تحصيل  به  نسبت  آنها 
تحصيلى،  دوره هاى  كليه  در  آموزشى  فضاهاى  طراحى  جهت  در  كه  است  استانداردهايى 
توسط سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس تهيه شده و به تصويب معاونت برنامه ريزى 
رياست جمهورى نيز رسيده است و لذا در حال حاضر تنها مرجعى است كه در اختيار معماران 
و طراحان فضاهاى آموزشى قرار دارد. بررسى و ارزيابى اين ضوابط و احيانًا تجديد نظر 
در آنها در جهت بهبود بخشيدن فضاهاى آموزشى بسيار حائز اهميت است؛ چرا كه ايجاد 
رغبت و حس عالقه مندى به محيط آموزشى، از عوامل مؤثر در برداشت دانش آموزان از 
محيط مدرسه و نهايتًا پيشرفت تحصيلى آنهاست. روش تحقيق استفاده شده در اين پژوهش 
توصيفى از نوع پس رويدادى عِّلى– مقايسه اى مى باشد. جامعه  آماري پژوهش مشتمل كليه  
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دبيرستان هاى دخترانه  شهر اصفهان (اعم از مطلوب يا نامطلوب) بوده اند. به منظور اجراي 
انتخاب  تصادف  به  ناحيه   4 پرورش،  و  آموزش  پنجگانه   نواحى  ميان  از  پژوهشي،  طرح 
گرديد. نتيجه اين كه بين ميانگين نمرات نحوه  استفاده از رنگ در كالس هاى درس مدرسه 
از ديدگاه دانش آموزان دو گروه مدارس مطلوب و نامطلوب تفاوت معنادارى موجود است. 
بدين صورت كه دانش آموزان مدارس مطلوب به لحاظ استفاده از رنگ آميزى متناسب با 
ويژگى هاى روان شناختى دانش آموزان، نگرش و ديدگاه مثبتى به فضاى مدرسه و كالس ها 

داشتند. 

دانش آموزان،  نگرش  رنگ،  آموزشى،  محيط  محيط،  روان شناسى  كليدي:  واژه هاي 
كالس هاى درس.

مقدمه
يكى از عوامل مؤثر تربيتى در آموزش و پرورش نوين، چگونگى معمارى، كالبد و فضاى 
مدرسه است. در تعليم و تربيت جديد، فضاى كالبدى مدرسه بايد چنان باشد كه، به عنوان عاملى 
زنده و پويا، در كيفيت فعاليت هاى آموزشى و تربيتى دانش آموزان ايفاى نقش  كند. بدين معنا 
كه فعاليت هاى آموزشى و پرورشى مدرسه بايستى در فضاهاى مناسب و داراى ابعاد استاندارد 
و براساس نيازها و عاليق دانش آموزان انجام پذيرد تا معلم در تدريس و شاگرد در يادگيرى 

احساس رغبت و انگيزه نموده و از فعاليت خود لذت برند. 
محيط هاى  به  محيط:  روان شناسى  عنوان  با  خود  كتاب  يازدهم  مبحث  در  گيفورد1  «رابرت 
آموزشى مى پردازد و مسائلى نظير جايگاه دانش آموز و معلم در كالس، ميزان سر و صدا، نور و 
رنگ، آب و هوا، ميزان رطوبت و ... را مورد بحث قرار مى دهد. در واقع تأكيد وى به آموزش 

موثرتر و لذت بخش تر است.» (كامل نيا، 1386)
«فلسفه   معمارى جديد كه خود مبتنى بر اصول پيشينيان است، بر اين اساس استوار است 
كه هر اندازه مصرف كنندة فضاى معمارى در توليد و يا شكل دهى آن دخالت بيشترى داشته 
و در پيدايش آن فضا مشاركت نموده باشد، عالقمندى وى به آن و نيز درجه  مشاركت او در 

فعاليت هاى درون آن فضا بيشتر مى گردد.» (مرتضوى، 1376، ص 195)
در حين طراحى فضاهاى آموزشى، بايستى نيازهاي عمومي يك عده دانش آموز همسال و هم 
نياز را برآورده كرد. براى مثال، دبستان بايد جايي باشد كه بچه هاى ابتدايي بتوانند نيروهاي بالقوه 
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خود را بالفعل كنند؛ يعني نياز به تحرك دارند، و اين مستلزم داشتن فضاي آموزشي وسيع است. 
اساسًا بايد فضاى كالبدى مدرسه به گونه اى باشد كه دانش آموز در آن احساس گرمي و محبت 
كند تا وقتي از محيط خانواده وارد فضاي مدرسه مي شود، از مدرسه دلزده نشود. فضاى كالبدى 
مطلوب فضايى است كه زمينه را براى افزايش يادگيرى و بروز رفتارهاى بهنجار افراد استفاده 
كننده از آن مساعد مى سازد. در روان شناسي محيط، تعداد قابل توجهي از پژوهش ها به بررسي 
ويژگي هاي قرارگاه (مكان هاي) فيزيكي مناسب براي ارضاي نيازهاي مختلف انسان، مانند نياز 
متخصصان  مثال  طور  به  مي شود.  داده  اختصاص   .… و  مطالعه  تغذيه،  تفريح،  استراحت،  به 

روان شناسي محيط به تأثير شرايط محيطي در آموزش كودكان توجه زياد مبذول داشته اند. 

محيط 
شخصى محيط روانشناختىمحيط خارجى

 انسان+ محيط روان شناسى= فضاى زندگى
 نمودار شماره (1): نمودار فضاى زندگى انسان، گيفورد، 2005

مشاهداتي كه در اين زمينه انجام شده ، نشان مي دهد، برخي از محيط ها، امكان بيشتري براي 
خالقيت و ابتكار ايجاد مي كنند و برخي ديگر برقرارى روابط و تعامل هاي اجتماعي را تسهيل 
مى كنند. «بر همين اساس ادوارد. تى،هال3 (1966)، يكى از كارشناسان ارتباطات در نظريه  مهم 
خود به نام «زبان خاموش» معتقد است كه «فضا سخن مى گويد» و «زمان حرف مى زند». و اين 
بدان معناست كه يادگيرى تنها در كالس درس اتفاق نمى افتد بلكه در و ديوار مدرسه نيز همانند 
مى گويند.  سخن  نوجوانان  و  كودكان  با  و  هستند  پيام  حامل  دانش آموزان  براى  كتاب  و  معلم 
ديوارهاى بلند و ضخيم و راهروهاى تنگ و طويل محصور بودن و زندانى شدن را القا مى كنند 
در حالى كه حياط پر گل و سرسبز و كالس هاى تميز و داراى رنگ مناسب و دلنشين آرامش و 

نشاط را تلقين مى نمايند.» (نويد ادهم،1375)
اگر چه معلم خوب در شرايط نامناسب نيز مى تواند مؤثر واقع شود، اما شكى نيست كه فضا 
و تجهيزات آموزشى مناسب در كيفيت تدريس او بسيار مؤثر است. كثرت شاگردان، نداشتن ميز 
و نيمكت، كيفيت نامطلوب تختة گچى، عدم نور كافى، كالس هاى سرد و تاريك با پنجره هاى 
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مشرف به خيابان و مانند اينها مى تواند به معلم در فرايند آموزشى و اتخاذ روش مناسب تدريس 
كمك كند. بنابراين او مى تواند به مدد روش هاى سالم، بازده  كار دانش آموزان را افزايش دهد. 
حتى رشد معنوى آنان را تسريع كند. معلم بايد به دانش آموز فرصت دهد تا دانش خود را بسازد 
و به توليد علم دست يابد. دانش آموزان بيشتر از آن كه به روش آموزش مستقيم نيازمند باشند، به 
فرصت هاى يادگيرى مستقيم محتاجند. بنابراين بهتر است كه معلمان تا حد امكان از آموزش و 
انتقال مستقيم بكاهند و به فراهم آوردن و ترتيب دادن مواد آموزشى براى ايجاد موقعيت مطلوب 

يادگيرى اقدام كنند. 
استاد احمد صافى، از صاحب نظران حوزه ى تعليم و تربيت، ضمن بيان اين مطلب به رابطة  
تنگاتنگ فضاى كالبدى مدرسه و يادگيرى دانش آموز اشاره مى كند و مى گويد: معماران ما بايد 
با زبان روان شناسى، علوم تربيتى و چگونگى يادگيرى در حد امكان آشنا باشند. لذا بايد تركيبى 
از روان شناسان و كارشناسان علوم تربيتى، مشاوران، تكنولوژيست ها و برنامه ريزان آموزشى و 
معماران، براى ساخت مدرسه در كنار هم قرار گيرند. نگاه اين چنين به ساخت و ساز و معمارى 
مدارس تحولى نو را در مدارس آينده و همين طور نظام آموزش و پرورش امكان پذير مى سازد.» 

(سلطانى، 1386، ص 2)
در ايران متأسفانه مقدار قابل توجهي از ساختمان هاى مدارس به داليل گوناگون آسيب ديده اند 
و با محيط نشاط انگيز براى آموختن علم و دانش تناسب اندكي دارند. در چنين مدارسي كه فضاي 
كالبدى مدرسه و محيط حاكم بر روح و روان دانش آموزان باعث خستگي،  بي نظمي و بي تمركزي 
دانش آموزان مي شود، تحقق يافتن اهداف در برنامه هاي تربيتي و آموزشي با مشكل جدي روبه رو 
است. «همچنين انتقال پيام هاي تربيتي و رشد دهنده با سختي و به كندي صورت خواهد گرفت 
و شوق و رغبت يادگيري در دانش-آموزان را به حداقل خواهد رساند.» (نويد ادهم ، 1375، 33)   
گروه معمارى سيستم هاى آينده4 كه در سال 1979 توسط جان كاپليسكى5 و آماندا لويت6 
شكل گرفته است و در طرح هاى خود عمدتًا رويكردى فناورانه ولى معطوف به طبيعت را دنبال 
مى كند، پروژه اى را با عنوان «كالس هاى جهانى»7 در راستاى ايجاد شرايط محيطى جديدى براى 
آموزش و يادگيرى، فارغ از پيچيدگى هاى سنتى مراكز آموزشى و مدارس، طراحى نمود. اين 
گروه معتقد است كه: «كيفيت محيطى كه فرد در آن آموزش مى بيند يعنى عواملى چون فضا، 

رنگ، نور و صدا، و ميزان لذت فرد از آن فضا، بر كيفيت يادگيرى مؤثر است.»
محيط  اثر  بررسى  راستاى  در  فيالدلفيا،  غرب  مدارس  در  را،  مطالعه اى   (2006) وينينگ8 
داخلى و طراحى فضاى مدرسه بر پيشرفت و نگرش دانش آموزان انجام داد. حوزه  متمركز در 
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اين مطالعه رنگ، نور و مصالح به كار رفته در طراحى است كه به عنوان اجزا و عناصر اصلى 
داخلى يك مدرسه و در عين حال عناصر غير ساختارى آن به شمار مى رود و مى توان بدون 
نوسازى و تغييرات عمده، اين موارد را بهبود بخشيد. در مطالعه  فوق پرسش نامه اى حاوى 30 
سؤال در اختيار دانش آموزان قرار گرفت و نتايج آن نشان از تأثير آشكار اين عناصر بر روح، 
ذهن و نگرش دانش آموزان داشت مبنى بر اين كه طراحى داخلى فضاها هم حالت فيزيولوژيك 

و هم حالت روانى فرد استفاده كننده از آن را تحت تأثير قرار مى دهد.
«نتيجه   پژوهشى مشابه كه در ايران توسط مرتضوى و كاظمى (1376) انجام شد، نشان داد 
خود  آموزشى  محيط  به  نسبت  مثبت ترى  نگرش  كه  دانش آموزانى  نيز  و  موفق تر  دانش آموزان 
دارند، فضاهاى آموزشى را مطلوب تر مى يابند و ارزيابى مى كنند. در اين پژوهش رابطه  مستقيم 

يا همبستگى مثبت بين مردود نشدن و نگرش به مدرسه نيز مشاهده شد.» (مرتضوى، 1380)

تأثير رنگ در طراحى فضاهاى آموزشى
روان شناسان دريافته اند كه رنگ ها تأثيرات معجزه  آسايى بر روح و روان انسان ها دارند و 
عالقه به رنگ هاى خاص گوياى بسيارى از تمايالت ذهنى و روحى افراد است. رنگ به عنوان 
عنصر تفكيك ناپذير معمارى، تأثير فراوانى بر روحيه و رفتار كاربران فضاها و ساختمان ها دارد 
تحت تأثير قرار مى دهد. رنگ اگر مناسب باشد، در  و حاالت روانى و عاطفى آنان را شديداً 
مدرسه، سبب شادابى، نشاط روحى، تحرك و تالش دانش آموزان مى شود و فرايند يادگيرى را 
سرعت مى بخشد؛ به عالوه، ارگانيسم دانش آموزان را هم از نظر بينايى و هم از راه هاى غير بينائى 

تحت تأثير قرار مى دهد. 
واكنش  آن ها  به  نسبت  و  مى كند  مشاهده  رنگ  با  همراه  را  خود  اطراف  پديده هاى  انسان 
نشان مى دهد. رنگ ها هر يك حاوى پيامى خاص به بينندگان هستند و اين موضوعى است كه 
از قديم االيام مورد بررسى و تحقيق دانشمندان و روان شناسان بوده است در دهه هاى اخير در 
مباحث روان شناسى رنگ ها، تحقيقات و كند و كاوهاى فراوان و مفصل صورت پذيرفته است. 
رنگ هاى  به  را  خود  روحى  و  خلقى  حاالت  تا  شد  خواسته  مردم  از  مختلفى  پژوهش هاى  در 
مختلف نسبت دهند. در مطالعة وكسنر9 (1954) در ميان دانش آموزان، آنها كامًال معتقد بودند كه 

رنگ هاى خاص با حاالت خلقى زير ارتباط دارند: 
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جدول 1: ارتباط رنگ با روحيات دانش آموزان ـ وكنسر (1954)
حاالت روحى سازگار با رنگ مورد نظررنگرديف

امنيت، راحتى، لطافت، نرمى، صافى و آرامشآبى1
هيجان، حمايت و جسارتقرمز2
پريشانى و آشفتگىنارنجى3
يأس و قدرتمشكى4

وقارارغوانى5

اين ارتباط عاطفى ممكن است در شيوه  ادراك افراد از محيط معانى خاصى به همراه داشته 
باشد. اتاق هاى با رنگ روشن تر، معموالً بزرگ تر و جادارتر از اتاق هاى تاريك به نظر مى رسند 

ولى اتاق هاى با رنگ تيره تر، گران تر و باشكوه تر مى نمايانند. 
و  كودكان  روحى  و  سنى  شرايط  دليل  به  آموزشى  تجهيزات  و  فضاها  رنگ  مدارس،  «در 
نشاط،  شادابى،  باعث  مى تواند  امر  اين  زيرا  است.  برخوردار  بيشترى  حساسيت  از  نوجوانان 
آرامش روانى، تحرك و تالش دانش آموزان شود و فرايند يادگيرى را افزايش دهد. همچنان كه 
مى تواند زمينه  كسالت، خمودى، بى تحركى، عصبانيت، اضطراب و افسردگى آنان را فراهم آورد. 
استفاده از رنگ هاي تيره ميزان يادگيري را كاهش مي دهد و از طرفي نوع رنگ در شخصيت فرد 
بسيار تأثير دارد. مثًال رنگ هاى قرمز و نارنجي رنگ هايي شاد هستند اما از نظرعرفي براي پسرها 
خيلي مناسب نيستند و اين مسئله گاهي سبب مي شود كه فرد درصورت استفاده  از اين رنگ 

مورد تمسخر قرار گيرد و سرخورده شود. 
متأسفانه در مدارس ما بيشتر از رنگ خاكسترى استفاده مى شود. در حالى كه خاكسترى رنگ 
بى رنگى است؛ نه تيره است و نه روشن و از هر نوع تحرك و يا گردش روانى رهاست. خنثى 
است و نه تنش زا و نه تنش زدا. متداول شدن استفاده از اين رنگ در مدارس به علت چرك تاب 

بودن آن است كه در نتيجه تأثيرات روانى آن ناديده گرفته مى شود.» (نويد ادهم،1375) 
گرند جين10 (1973) در مورد اثر رنگ بر ادراك اندازة اتاق، احساس ذهنى گرما و واكنش هاى 

روان شناختى مشاهدات زير را داشته است:
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جدول 2: اثر رنگ در ادراك و فهم فضا، جين (1973)
انگيزش روانىاحساس گرمااحساس فاصلهرنگرديف

پر آسايشسرددورترآبى1
خيلى پرآسايشسرد و خنثىدورترسبز2
خيلى برانگيزندهگرمنزديكقرمز3
برانگيزندهخيلى گرمخيلى نزديكنارنجى4
برانگيزندهخيلى گرمنزديكزرد5
برانگيزندهخنثىخيلى نزديكقهوه اى6
تهاجمى، افسرده كنندهسردخيلى نزديكبنفش7

در پژوهشى كه در سال 1377 توسط جهاد دانشگاهى، با همكارى سازمان نوسازى مدارس 
انتخاب  آمارى  جامعه   عنوان  به  دانش آموز)  استان (1000   4 مدارس  است،  شده  انجام  كشور، 
شدند و در زمينة رنگ مناسب براى فضاهاى آموزشى از آنها تحقيق به عمل آمد. نتيجه  تحقيقات 
بيان مى دارد كه متغير مقطع تحصيلى، در برخى موارد، بر ترجيح رنگ ديدگاه دانش آموزان و با 
توجه به كنترل متغيرهاى جنسيت، عناصر فرهنگى- اجتماعى و شهرى- روستائى مؤثر است. 
به عبارتى رنگ در پيشرفت تحصيلى و افزايش بهره دهى در آزمون هوش كامًال مؤثر است و 
بر زمينه هايى چون افزايش سازگارى، افزايش برانگيختگى و كاهش استرس تقريبًا تأثير دارد. با 
توجه به نتايج فوق و يافتن ترجيحات رنگ دانش آموزان، معنى رنگ بررسى شده و در نهايت 

22 مفهوم و 7 رنگ به دست آمده است، كه به شرح زيرمى باشند:

جدول (3): مفاهيم رنگ بر اساس ادراك دانش آموزان، جهاد دانشگاهى، (1377
مفهومرنگرديف

علم و انديشهسفيد1

نشاط آور و انرژى بخشنارنجى2

خوشحالى ـ قدرت و علم ـ انديشهصورتى3

نيروبخش- ضد خستگى و محركزرد4

حيات بخش و نيرو بخش- ضد خستگىقرمز5

علم- انديشه و محركسبز6

علم- انديشه و محرك و خونسردىآبى7
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در سال 1382 نيز جهاد دانشگاهى دانشگاه تهران بروشور رنگ مناسب فضاهاي آموزشي در 
دورة ابتدائي، راهنمايي و متوسطه را تهيه كرده و در اختيار سازمان نوسازى مدارس كل كشور 
قرار داده است. بر اساس نتايج به دست آمده از مجموع مطالعات تحقيق، رنگ هاى اصلي مناسب 

براي مدارس در مقاطع مختلف تحصيلي به شرح زير مي باشد:

جدول (4): پيشنهاد رنگ ها در طراحى و استفاده در فضاهاى آموزشى، جهاد دانشگاهى، (1377)
رنگ پيشنهادىمقطع تحصيلىنوع مدرسهرديف

مدارس دخترانه1
مقطع ابتدائي

رنگ هاي قرمز، صورتي و آبي
رنگ هاي قرمز، سبز-آبي و زردمدارس پسرانه 2
مدارس دخترانه3

مقطع راهنمايي
رنگ هاي سبز، نارنجي و زرد ليمويي

رنگ هاي سبز، نارنجي و زرد ليموييمدارس پسرانه4
مدارس دخترانه5

مقطع متوسطه
رنگ هاي سبز، سبز-آبي و زرد ليمويي

رنگ هاي سبز، سبز-آبي و زرد ليموييمدارس پسرانه6

همچنين اين تحقيق در قالب جداول رنگي، رنگ هاي اصلي و فرعي را به تفكيك مقطع 
تحصيلي، جنس و اقليم ارائه داده است. در اين جداول بر اساس تفكيك هاي فوق، رنگ هاي 

مناسب براي سطوح ديوار، سقف، چهارچوب، درب و پنجره پيشنهاد شده است.

روش تحقيق
نگرش  «بررسى  از  است  عبارت  حاضر  تحقيق  اساسى  مسئله   تحقيقات،  نتايج  به  توجه  با 
دانش آموزان مدارس مطلوب و نامطلوب نسبت به رنگ فضاى آموزشى و ارائه  نوآورى هايى در 
خصوص بهبود كيفيت فضاى تحصيلى». روش تحقيق استفاده شده در اين پژوهش توصيفى از 
نوع پس رويدادى عّلى ـ مقايسه اى مى باشد. تحقيق از نوع پس رويدادى است زيرا محقق هيچ 
نوع دخالتى در دستكارى متغيرها نداشته و اين متغيرها وجود دارند. تنها محقق روابط موجود 
يكى  آموزشى  فضاهاى  زيرا  است  عّلى  نوع  از  همچنين  مى سنجد.  و  كرده  بررسى  را  آنها  بين 
از علل تأثيرگذار در توجه يا بى توجهى دانش آموزان و نگرش آنها نسبت به مدرسه است؛ و 

مقايسه اى است زيرا دو نوع مدرسه در اين پژوهش مورد بررسى قرار مى گيرند.
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جامعه  آمارى و روش نمونه گيري
از  (اعم  اصفهان  شهر  دخترانه   دبيرستان هاى  بركليه   مشتمل  پژوهش  اين  در  آماري  جامعه  
مطلوب يا نامطلوب) بوده اند. به منظور اجراي طرح پژوهشي، در ابتدا از ميان نواحى پنجگانه  
آموزش و پرورش، 4 ناحيه به تصادف انتخاب گرديد. سپس با توجه به استانداردهاى موجود در 
اداره  كل نوسازى مدارس استان اصفهان، مدارس اين نواحى آموزشى، به دو وضعيت مطلوب و 
نامطلوب تقسيم شدند. براي انتخاب آزمودني ها از روش نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شده، 
نامطلوب  مدرسه   و  مطلوب  مدرسه   گروه  دو  از  دانش آموز  نفر  نخست 209  كه  صورت  بدين 
 4 نامطلوب،  و  مطلوب  مدارس  فهرست  ميان  از  سپس  گرفتند،  قرار  بررسي  مورد  و  انتخاب 
دبيرستان (از هر ناحيه يك مدرسه) و از هر دبيرستان 2 كالس به تصادف انتخاب شد. در نهايت، 

از هر كالس، كليه ى دانش آموزان به سواالت پرسش نامه پاسخ دادند.
براساس تعاريف معمارى، 2 متغير پيش بين در اين تحقيق وجود دارند:

مدارسى كه تا 80٪ براساس استانداردها و ضوابط طراحى شده اند. (فضاهاى مطلوب)
مدارسى كه تا 20٪ براساس استانداردها و ضوابط طراحى شده اند. (فضاهاى نامطلوب)

سازمان  كارشناسان  نظر  با  و  بوده  موجود  استانداردهاى  به  توجه  با  مدارس  اين  انتخاب 
نوسازى مدارس استان اصفهان انجام مى شود. ضمنًا هر دو گروه به لحاظ بهرة هوشي، تحصيالت 
والدين، وضعيت اقتصادي، اجتماعي خانواده و نداشتن اختالالت همگن شده و مورد مقايسه 

قرار گرفتند. (طبائيان، 1389)
در اين پژوهش، با توجه به اهداف و فرضيه ها، متغير وابسته، نگرش دانش آموزان به فضاهاى 
آموزشى است كه با استفاده از پرسش نامه  سنجيده مى شود. (نگرش دانش آموز نسبت به محيط 

مدرسه، فضاهاى بسته، فضاى باز و ساير عوامل كالبدى محيط). 

ابزار جمع آورى اطالعات
در اين پژوهش به منظور بررسي اطالعات مورد نياز از شيوه ى اجراى پرسش نامه (پرسش نامه  
ارزيابى طراحى فضاهاى آموزشى) استفاده شده است. پرسش نامه  خودگزارشى مشتمل بر 32 
پرسش در مقياس ليكرت مى باشد و توسط دانش آموزان به منظور بررسى نگرش آنها به فضاهاى 
آموزشى تنظيم گرديده است. در ساخت اين پرسش نامه از پرسش نامه  (ارزيابى مقدماتى مقياس 
طراحى11 ) استفاده شد. ضريب آلفاى كرونباخ به دست آمده باالتر از 0/7 (α=./711)و مطلوب 

قلمداد گرديد.
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روش هاى آمارى بررسى داده ها
در اين پژوهش، محاسبات آمارى به منطور تجزيه و تحليل داده هاى خام آمارى گرد آمده؛ 
با استفاده از نرم افزار «بسته  آمارى در علوم اجتماعى نسخه  16 » انجام گرفت. در ابتدا به آمار 
توصيفى پرداخته و سپس در بخش آمار استنباطى با استفاده از آزمون t و روش تحليل واريانس 

چند متغيره (مانوا) تفاوت هاى موجود بين گروه ها مورد بررسى قرار گرفت. 

يافته هاى پژوهش
فرضيه 1. بين ميانگين نمرات نحوه  استفاده از رنگ در كالس هاى درس مدرسه از ديدگاه 

دانش آموزان در دو گروه مدارس مطلوب و نامطلوب تفاوت وجود دارد.
   

جدول (5): نتايج تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) تفاوت دو گروه مدارس مطلوب و نامطلوب در آزمون نحوة 
استفاده از رنگ در كالس ها

توان آزموناندازة اثرسطح معنادارىFارزش
0/81024/0610/0010/1901المبدا ويلكز

 همان طور كه در جدول 5 مشاهده مى شود، نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيري (مانوا) 
كالس هاى  در  رنگ  از  استفاده  نحوه   آزمون  در  نامطلوب  و  مطلوب  مدارس  گروه  دو  تفاوت 
درس مدرسه را نشان مي دهد. ميزان تفاوت بين دو گروه در استفاده از رنگ معنادار بوده است 
(P<0/0001 ) همچنين اندازه  اثر 0/190، نشان دهنده  آن است كه 19 درصد تفاوت بين دو 
گروه توسط شاخص رنگ تبيين مي شود. توان آمارى 1 و سطح احتمال نزديك به صفر، داللت 

بر كفايت جحم نمونه دارد.

جدول(6) نتايج آزمون تحليل واريانس چند متغيره (مانوا) تفاوت دو گروه مدارس مطلوب و 
نامطلوب در آزمون نحوة استفاده از رنگ در كالس هاى درس

                     شاخص آمارى
منابع تغييرات

مجموعه 
مجذورات

درجه 
آزادى

ميانگين 
سطح Fمجذورات

معنادارى
اندازه اثر 

Eta2
توان 
آزمون

گروه

مناسب بودن رنگ سقف 
12/481112/48128/7210/0010/1221كالس ها

مناسب بودن رنگ ديوار 
17/857117/85744/2470/0010/1771كالس ها
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نحوه   آزمون  در  نامطلوب  و  مطلوب  مدارس  گروه  دو  بين  مى دهد  نشان   6 جدول  نتايج 
استفاده از رنگ در كالس هاى درس در زير مجموعه هاى مناسب بودن رنگ سقف كالس ها و 

مناسب بودن رنگ ديوار كالس ها (P<0/001 ) تفاوت معنادار مى باشد.

بحث و نتيجه گيرى
فرايند  در  تأثيرگذار  عامل  عنوان  به  رنگ  شد،  اشاره  پژوهش  چارچوب  در  كه  همان گونه 
يادگيرى دانش آموزان موثر است. چگونگى استفاده از رنگ مى تواند در كنار ساير عوامل آموزشى 
و تربيتى اثرات قابل توجهى بر فراگيران ايجاد نمايد. رنگ مناسب عالوه بر زيبايى و جذابيت در 

رشد و شخصيت فرد و بهداشت روانى فراگير تأثير دارد.
يافته هاى پژوهش نشان داد بين ميانگين نمرات نحوه  استفاده از رنگ در كالس هاى درس 
مدرسه از ديدگاه دانش آموزان دو گروه مدارس مطلوب و نامطلوب تفاوت معنادارى موجود 
متناسب  رنگ آميزى  از  استفاده  لحاظ  به  مطلوب  مدارس  دانش آموزان  كه  صورت  بدين  است. 
با ويژگى هاى روان شناختى دانش آموزان، نگرش و ديدگاه مثبتى به فضاى مدرسه و كالس ها 
داشتند. نتايج پژوهش حاضر با نتايج برخى از تحقيقات نظير وكسنر (1954)، گرند جين (1973) 

و مرتضوى ـ كاظمى (1376) همسو مى باشد. 
استانداردهاى  از  برخى  اصالح  و  تغيير  به  توجه  با  گفت  مى توان  پژوهشى  نتايج  درتبيين 
طراحى در فضاهاى آموزشى در سال هاى اخير و خصوصًا مدارس جديد كه توسط شركت هاى 
مشاورة طراحى در راستاى همكارى با سازمان نوسازى و توسعه و تجهيز مدارس12، طراحى و 
اجرا شده اند، شاخص رنگ در طراحى فضاى داخلى كالس هاى درس (سقف و ديوارها) نسبت 
به مدارس قديمى تر از كيفيت بهترى برخوردار شده است. نتايج آمارى نيز اين مسئله را تأييد 
مى نمايد كه رنگ از اصلى ترين شاخص هاى طراحى داخلى كالس محسوب شده و به تبع بر 
فراگيران كه ساعات زيادى از روز را در آن سپرى مى كنند، به لحاظ روان شناختى تأثير مستقيم 

دارد.
در نظرسنجى از دانش آموزان دختر، در دبيرستان، ترجيح استفاده از رنگ در فضاى كالس، 
رنگ هاى روشن از جمله زرد ليموئى، كرم، نخودى و آبى روشن بوده است كه تا حدودى با 
جدول رنگ پيشنهادى و بروشور رنگ سازمان مطابقت دارد و در برخى موارد از جمله مواد و 
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مصالح مورد استفاده در سطوح كالس كه اغلب رنگى مى باشند، نياز به اصالح است و برخى 
تغييرات مى بايست اعمال گردند تا فضاى داخلى كالس مطلوب ارزيابى شود. 

و  راهنمايى)  و  (دبستان  تحصيلى  مقاطع  ساير  در  مشابهى  پژوهش هاى  مى شود  پيشنهاد 
جنسيت پسر نيز انجام پذيرد تا تأثير تفاوت هاى جنسيتى در ادراك فضاى آموزشى مدارس تبيين 
گردد. همچنين با توجه به پهنه بندى اقليمى كشور و توجه به مسئله   بهينه سازى مصرف انرژى 
الزم است در راستاى برطرف نمودن مشكالتى كه در برخى از شهرها و روستاهاى محروم كشور 
وجود دارد، پژوهش هاى مشابهى در ساير نقاط اقليمى ايران تكرار شود و در نهايت جدول رنگ 

تدوين شده در سال 1377 مجدداً مورد ارزيابى قرار گيرد.
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