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چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی موجود در مراکز پیشدبستانی
و دبس�تاني و تنظیم آنها براس�اس برنامهریزی چندبعدی اس�ت .در این راس�تا ،از ه�ر دو روش کیفی
و ک ّمی بهرهگیری ش�ده اس�ت .جامعة آماری این مطالعه اس�ناد و مدارک موجود دربارة اس�تانداردهای
فضای آموزشی و معیارهای برنامهریزی چندبعدی بوده است و در بعد کمی ،از روش نمونهگیری تصادفی
س�اده در  20مرکز پیشدبستانی و دبستان ناحیه  3شهرس�تان کرج استفاده شده است .ابزار گردآوری
اطالعات ش�امل چکلیست محقق ساخته اس�ت .در این مطالعه ،برای تحليل دادههای کیفی ،از فراوانی
و نمودار و دادههای کمی آزمون  tمس�تقل اس�تفاده شده اس�ت .در جهت مستندسازی این پردازش از
مراک�زی که این برنامهریزی را بهکار گرفته بودند مش�اهده به عمل آم�د .نتیجه اینکه اضافه نمودن این
معیارها به اس�تانداردهای فیزیکی در طراحی فضا نهتنها میتواند بس�یاری از محدودیتهای آموزش�ی
در فضاه�ای غیر اس�تاندارد کنونی را به اتکای برنامهریزی پوش�ش دهد ،بلک�ه از ضرورتهای طراحی
فضای آمورش�ی مبتنی بر مباحث جدید در حوزة طراحی فضای آموزش�یِ این پژوهش بهش�مار میرود.
نکت�ه قابل تأکید حاصل از پژوهش ،اهمی�ت توجه به قابلیتهای کاربس�ت برنامهریزی چندبعدی برای
اس�تفادة بهینه از امکانات و محدودیتهای فیزیک�ی و غنی نمودن فرصتهای یادگیری از منظر اهمیت
برنامهریزی در طراحی فضای آموزش�ی بود .مراکز پیشدبستاني علیرغم محدودیتهای فضای فیزیکی،
براساس برنامهریزی چندبعدی ،موفق به پرورش مهارتها (معیارهای موجود) در کودکان شده بودند که
در س�ایر مراکز بهویژه دورة ابتدایی امکان آن فراهم نشده بود .این یافتهها رابطة بین معیارهای طراحی
فضای آموزش�ی براساس برنامهریزی چندبعدی در دورة پیشدبس�تان را معنادار و مثبت نشان داد ولی
در دبستانها این فضای آموزشی چندان مبتنی بر برنامهریزی چندبعدی نیست؛ یعنی یا معیاری را که
براساس برنامهریزی چندبعدی تعریف شده ندارد و یا حضور آن بهصورت موردی است.

كليد واژهها:
 ïتاريخ دريافت مقاله92/3/8 :

فضای آموزشی  ،دورة پیشدبستان و دبستان  ،برنامهریزی چندبعدی
 ïتاريخ شروع بررسي92/3/12 :

 ïتاريخ پذيرش مقاله92/3/10 :

* کارشناسی ارشد آموزش ابتدایی دانشگاه عالمه طباطباییmahdi.safari26@gmail.com ..........................................................
شوپرورش دانشگاه عالمه طباطباییfar_mofidi@yahoo.com .........................................................................
* استاد گروه آموز 
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مقدمه

در آغاز هزارة سوم میالدی ،جهان با سرعت شگرفی به سوی پیشرفت حرکت میکند .در این میان
شوپرورش هر کش��وری س��همی عمده در کنار دیگر عوامل داراس��ت .از میان دورههای تحصیلی
آموز 
موجود ،دورةپیشدبس��تان و دبستان میتواند نقش بهسزا و تعیین کنندهای جهت ادامه مسیر برای دیگر
دورهها در روحیه و ذهن کودکان و آیندهس��ازان کش��ور داشته باشد .دورة پیشدبستان و دبستان بهعنوان
اولین مرحله ورو ِد ِ
کودک آماده یادگیری و آموختن به چرخة رس��می آموزش هر کش��ور از اهمیت ویژه
برخوردار است (علیخانی.)1383 ،
تحقیقات نشان داده است که ،فضا عامل روانی و راهبردی است و از بعد فیزیکی یا کالبدی میتواند
احساسی خوب یا بد را به انسان منتقل کند .فضا بهعنوان یک عنصر ،شامل فضای درونی بسته ،فضای
درونی باز و یا فضای بازی ،عنصر مؤثر بر آموزش مؤثر پیش از دبس��تان و دبس��تان اس��ت .متأس��فانه
فضاهای موجود ،غالب ًا مطلوب نیس��تند و به تحقق اهداف آموزشی کمک نمیکند (احسانیفر.)1390 ،
برنامهریزی در بهرهگیری مناس��ب از فضای آموزش��ی مدرس��ه یکی از ضروریات نظام آموزشی است.
الگوی برنامهریزی چندبعدی با توجه به هدفهای آموزشی کودکان و توجه به ابعاد اصلی و محوری این
کلیت زمینههای ضروری در پرورش کل شخصیت کودک را باز میشناسد و شرایط تحقق امر یادگیری را
در سطح اجرایی برنامهریزی مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد (بازرگان.)1389 ،
در طراحی بس��یاری از فضاهای آموزش��ی ،به جنبههای روحی و روانش��ناختی دانشآموزان کمتر
توجه میش��ود .به نظر روانشناسان محیط ،قرارگاه آموزشی باید بهگونهای طراحی شود که یادگیری در
آن آس��ان و خوشایند باش��د (طبائیان ،فرح و عابدی .)1390 ،یکی از موارد جالب و قابل دسترس برای
تغییر ویژگیهای محیط ،رنگ اس��ت .رنگ یک عنصر مهم در محیط یادگیری اس��ت و به همان اندازة
معلم و عناصر دیگر محیط آموزشی ،بر دستاوردها و پیشرفت تحصیلی دانشآموزان مؤثر است .رنگها
و الگوه��ای خاص رنگآمیزی ،بر روی روحیات ،عواطف ،رفتار و عملکرد یادگیرندگان اثر دارد و این
تأثیرگذاری به عواملی مانند سن ،جنس ،سطح رشد فردی ،عوامل جغرافیایی و ...بستگی دارد (داگت،1
.)2008
روانشناس��ان دریافتهاند که رنگها ،تأثیرات معجزهآسایی بر روح و روان انسانها دارند و عالقه به
رنگهای خاص ،گویای بسیاری از تمایالت ذهنی و روحی افراد است .رنگ میتواند در مدرسه سبب
شادابی ،نشاط روحی ،تحرک و تالش دانشآموزان شود و فرایند یادگیری را سرعت بخشد؛ همچنان که
میتواند زمینة کسالت ،خمودی ،عصبانیت ،اضطراب و افسردگی آنان را فراهم آورد .چگونگی استفاده
از رنگ میتواند در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی ،اثرات قابلتوجهی بر فراگیران داشته باشد .رنگ
مناس��ب ،عالوه بر زیبایی و ّ
جذابیت ،در رشد شخصیت فراگیر و بهداشت روانی او نیز تأثیرگذار است
(طبائیان و همكاران.)1390 ،
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در تحقیقات انجام شده ،تأثیر رنگ داخلی بر هشیاری و توجه دانشآموزان در حین یادگیری ثابت
شده است.
رنگ با ایجاد تنوع در محیط یادگیری ،یکنواختی را کاهش میدهد و از طریق تحریک ذهنی مداوم،
موجب افزایش تمرکز و توجه فراگیران میشود .رنگ مناسب میتواند ادراک فرد از زمان را تغییر دهد،
اشتیاق به مدرسه را افزایش دهد (و در نتیجه باعث کاهش غیبت از مدرسه شود) ،رفتارهای آزاردهنده
و پرخاش��گرانه را تقلیل دهد و در نهایت ،زمینة بهبود عملکرد فراگیران را فراهم آورد (داگت.)2008 ،
همچنین مش��خص ش��ده اس��ت که رنگ محیط بر مقدار بازیابی اطالعات ،پس از آموزش مؤثر است.
اس��تفاده از  3رنگ گرم در یک فضای آموزش��ی ،بازیابی اطالعات فرا گرفته ش��ده در آن فضا را تسهیل
میکند (هدایت اغلو)2012 ،3
مدیران مدرس��ه ،طراحان و س��ازندگان تجهیزات آموزش��ی ،اغلب در انتخاب رنگ برای فضاهای
آموزش��ی با مسئلة پیچیدهای روبهرو هستند؛ اما عملکرد آنها نشان میدهد که براساس برداشت ذهنی
خود عمل میکنند تا اینکه اصول علمی را در انتخاب رنگ رعایت کنند؛ [در حالیکه] ضروری است که
عالیق ،گرایشها و فرهنگ دانشآموزان در ترجیح رنگها مورد بررس��ی دقیق قرار گیرد ،تا بتوان از آن
برای رش��د و شکوفایی اس��تعدادهای دانشآموزان بهره برد و از عملکرد فضاهای آموزشی و پرورشی،
بهرهوری مطلوبتری را بهدست آورد (محمودی.)1390 ،
سادهترین شکل چرخة رنگ ،شامل سه رنگ است که به آنها رنگهای اصلی میگویند .این رنگها
عبارتند از :قرمز ،زرد و آبی .مطابق شکل  ،1رنگهای اصلی در چرخة رنگ ،با فاصلههای مساوی ،کنار
ه��م ق��رار گرفتهاند و در میان آنها ،رنگهای مکمل ،یعنی نارنجی ،س��بز و بنفش قرار میگیرند که این
رنگهای مکمل ،از ترکیب دو رنگ اصلی که در مجاورت آنها قرار دارند س��اخته میشوند .رنگهای
مکمل آنهایی هستند که در چرخة رنگ ،کام ً
ال در تضاد با رنگی هستند که روبهروی آنها قرار دارد؛ مثل
ّ
قرمز و سبز (مارتین ،جودی)1385 ،به همین ترتیب رنگهای مجاور دوباره میتوانند با هم ترکیب شوند
و رنگهای جدید تولید کنند.
در یک تقسیمبندی ،رنگها از نظر نوع اثری
که بر سیس��تم عصبی و احساسات میگذارند به
سه دسته تقسیم میشوند:
 .1رنگهای گرم :این رنگها ،محرک سیستم
عصبی هس��تند ،احساس��ات را تش��دید
میکنند و منتقلکنندة حس گرمی هس��تند؛
مانند قرمز ،نارنجی ،زرد ،ارغوانی و ...

قرمز

نارنجی

بنفش

زرد
آبی

شکل 1
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سبز

معرفی رنگها (منبع:مارتین،جودی،1385 ،ص)101.
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 .2رنگهای سرد :این رنگها آرامبخش سیستم عصبی هستند و حس سردی را منتقل میکنند؛ مانند
آبی ،نیلی و سبز و ترکیبات آنها.
 .3رنگهای خنثی :این رنگها از خود خاصیت مش��خصی ندارند و در کنار رنگهای دیگر ،تأثیر
آرامشبخش یا محرک پیدا میکنند .مانند سیاه ،سفید ،خاکستری و قهوهای (همان منبع).
البته تقس��یمبندی فوق ،نس��بی است و یک رنگ ممکن اس��ت در برابر یک رنگ بهخصوص ،گرم
محسوب شود و در برابر رنگ دیگر ،سرد باشد .مث ً
ال بنفش در برابر نارنجی ،سرد بهنظر میرسد و نسبت
به آبی ،گرم است.
جدول 1پیشنهاد رنگها در طراحی و استفاده در فضاهای آموزشی (منبع :محمودی ،محمد مهدی ،1390 ،ص)170 .

ردیف

نوع مدرسه

1

مدارس دخترانه

2

مدارس پسرانه

3

مدارس دخترانه

4

مدارس پسرانه

5

مدارس دخترانه

6

مدارس پسرانه

دورة تحصیلی
دورة ابتدایی

دورة راهنمایی

دورة متوسطه

                                                                                        

رنگ پیشنهادی
رنگهای قرمز ،صورتی و آبی
رنگهای قرمز ،نارنجی و زرد لیمویی
رنگهای سبز ،نارنجی و زرد لیمویی
رنگهای سبز ،نارنجی و زرد لیمویی
رنگهای سبز ،سبز– آبی و زرد لیمویی
رنگهای سبز ،سبز– آبی و زرد لیمویی

در فضاهای آموزش��ی ،یکی از عواملی که بهطور مس��تقیم بر س�لامت جس��می و روان شاگردان و
در نهایت ،بر پیش��رفت تحصیلی آنان تأثیر میگذارد ،عامل «نور و میزان روش��نایی» این فضاهاس��ت.
متأسفانه ،در طراحی بسیاری از محیطهای آموزشی ،مخصوص ًا مناطق محروم ،به عامل روشنایی مناسب،
توجه چندانی نمیش��ود و این محیطها ،همچنان به س��بک قدیم ساخته میشوند .افراد زیادی در چنین
محیطهای��ی تحصی��ل کردهاند و به یاد دارند کالسهایی را که یک یا دو پنجرة کوچک در باالی دیوار و
دور از دس��ترس دانشآموزان داشتند و بیشتر به سلولهای زندان شبیه بودند تا کالسهای درس! یا اگر
پنجرهای هم در کار بود ،آنچنان با شیشههای مات و رنگ و پرده ،پوشانده شده بود که گویی نگاه کردن
دانشآموزان به محیط بیرون از کالس ،جرم سنگینی است! امروزه با پیشرفتهای قابل مالحظه در علم
و فن��اوری ،محیطهای آموزش��ی قدیمی ،جای خود را به محیطهای یادگی��ری جدید و غنی دادهاند .در
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اهمیت عوامل تأثیرگذار بر روی سالمت جسمی و روانی و پیشرفت
طراحی فضاهای آموزشی جدید ،به ّ
تحصیلی دانشآموزان ،از جمله روشنایی محیط ،توجه بسیار میشود.
تحقیقاتی که در س��الهای اخیر انجام ش��ده ،این مطلب را تأیید میکند که میزان روشنایی کالس و
نوع وس��ایل استفاده ش��ده برای روشنایی ،بر چگونگی درک فضا و عملکرد دانشآموزان در محیطهای
آموزش��ی ،مؤثر اس��ت؛ نور کافی ،میل و رغبت بهکار و تحصیل را افزایش میدهد و سبب دقت عمل و
تمرکز حواس در دانشآموزان میشود (محمودی.)1390 ،
بنابرای��ن ،در س��اخت فضاهای آموزش��ی ،باید عامل مهم «ن��ور و روش��نایی» را در نظر گرفت و
استانداردهای جهانی را در ساخت این فضاها رعایت کرد.
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روشنایی یک فضای آموزشی ،میتواند از دو منبع تأمین شود:
 .1نور طبیعی (روشنایی روز)
 .2نور مصنوعی (چراغ برق)
با وجود اینکه معلمان و دانشآموزان ،اس��تفاده از ن��ور طبیعی را بر نور مصنوعی ترجیح میدهند،
وجود یک سیس��تم روشنایی مصنوعی نیز برای پشتیبانی فضا ،در مواقعی که نور طبیعی کاهش مییابد،
ضروری است .حتی گاهی در مراکز ،استفاده از نور مصنوعی در اولویت قرار میگیرد .معلمان ،وجود نور
مصنوعی را به خاطر کنترلی که میتوانند بر میزان و نوع آن داشته باشند ،از ضروریات فضاهای آموزشی
میدانند (هاوز )2012 ، 3اکنون به بررسی هر کدام از این منبعهای نور میپردازیم.

 .1نور طبیعی

منظور از نور طبیعی ،همان روش��نایی روز حاصل از تابش خورشید است .صاحبنظران محیط ،بر
استفاده از نور روز در فضاهای آموزشی ،تأکید بسیار دارند.
تحقیقات نشان میدهد که استفاده از نور طبیعی ،نهتنها نقش عمدهای در یادگیری ایفا میکند ،بلکه
میتواند روی سطح سالمت و توجه شاگردان نیز تأثیرگذار باشد (هاوز.)2012 ،
نور میتواند با رنگها و جلوههای متفاوت خود باعث تغییر چهرة یک مکان شود؛ زیرا نور ،در هر
یک از فصول س��ال ،در آب و هوای متفاوت و یا در هر زمانی از طول روز ،دارای چهرهای مخصوص
به خود است (شاطریان.)1389 ،
مطابق شکل  ،2نور طبیعی که در یک کالس درس وجود دارد ،ممکن است از سه نوع متفاوت باشد:
 .1نوری که بهطور مس��تقیم از آسمان وارد میش��ود .یکی از معیارهای اصلی در طراحی روشنایی
کالس ،این است که دانشآموز و معلم بتوانند جزئی از آسمان را ببینند.
 .2نوری که از روی سطحهای خارج از کالس (مثل دیوارهای مجاور) بازتاب یافته و وارد میشود.
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هر چه رنگ سطوح خارجی ،روشنتر باشد ،نور انعکاسیافته به داخل کالس ،بیشتر خواهد بود.
 .3نوری که پس از برخورد به س��طوح داخلی ،در کالس بازتابش میکند .در داخل کالس ،باید از
رنگهای روشن و مات استفاده شود تا در عین اینکه نور خیرهکننده ایجاد نمیشود ،نور بهخوبی
بازتابش یافته و در کالس پخش ش��ود .پخش مناس��ب نور ،روش��نایی را بهبود بخشیده و دید را
راحتترمیکند .رنگهای تیره ،نور را به خود جذب میکنند.
نوربازتابشدهازسطوحداخلی

کالس درس

شکل 2بازتاب نور.

نوربازتابشدهازسطوحخارجی

نور مستقیم

ساختمان
مجاور

(منبع :شاطریان ،1389 ،ص)183 .

البته نور مستقیم و نور بازتابش شده از سطوح خارجی نیز میتوانند پس از برخورد با سطوح داخلی،
بازتابش پیدا کنند.
به عقیدة صاحبنظران تعلیموتربیت ،در یک نگاه چگونگی معماری مدارس و عناصر تشکیلدهندة
آن نظیر رنگ ،نور ،صدا ،تجهیزات ،حیاط مدرس��ه و ...میتواند در کنار سایر عوامل آموزشی و تربیتی،
اثرات قابلتوجهی بر فراگیران و دانشآموزان باقی گذارد .بنابراین فضای فیزیکی مدرس��ه در کنار سایر
عوامل آموزشی و تربیتی ،حامل پیام برای دانشآموزان است و بر میزان یادگیری و رشد شخصیت فردی
و اجتماعی و نیز تأمین بهداشت روانی آنان تأثیر میگذارد.

فضا در برنامهریزی چندبعدی

بهتر است محیط کودکستان به ترتیبی تدارک دیده شود که کودک بتواند ،از عهده انجام کارهای فردی
خود برآید و کمتر به کمک بزرگس��االن نیاز داش��ته باشد .تدارک دستش��وییهای کوتاه (متناسب با قد
کودکان) ،تدارک کمدهای متناسب با قد کودکان و در دسترس قرار دادن لوازم شخصی آنها ،از سادهترین
نمونههای فیزیکی برای استقالل حرکتی کودکان است.
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در کالس پیشدبستانی ،بسیار دیدهایم که اگر فضای امن و آرامی در طول سال بر کالس جاری باشد،
چنانچه مربی ابراز سردرد یا خستگی کند ،کودکان فعاالنه به یاری او میآیند و میکوشند ،کمکش کنند.
رویکرد برنامهریزی چندبعدی رویکردی اس��ت که به پرورش کل ش��خصیت کودک نظر داش��ته و
مناس��بترین زمینه را در طراحی ،بهکارگیری و ارزیابی مواد آموزشی و برنامة آموزشی برای دورة پیش
از دبستان فراهم میکند .کاربرد این رویکرد ،مستلزم نگاهی همهجانبه به آموزش کودک و فراهم آوردن
محیطی غنی و شوقانگیز برای یادگیری اوست.
برنامهریزی چندبعدی با به رس��میت ش��ناختن فضای کودک و این که هنر و علم خاص کودک نیز
در تلفیق با زندگی معنا مییابد ،گسترهای از سه بعد را برای تلفیق بهجا و مناسب در کلیات و جزئیات
آنها مطرح میکند (بازرگان ،1387 ،ص .)100این سه بعد که هر کدام دارای تنوعی از زیر عنوانهاست
ت است از:
عبار 
 فعالیتهای جذاب برای کودکان،
 پروژههای برگرفته از زندگی کودکان
 مضامین ،مهارتها و نگرشهای میان رشتهای
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در ای��ن برنامهریزی عالوه بر پیشبینی فعالیتهای متنوع براس��اس تلقیق س��ه بعد مزبور در قالب
رس��انههای متنوع در بس��تههای یادگیری مبتنی بر آن ،مراکز یادگیری متنوعی هم با پیشبینیهای فضای
فیزیکی مناسب برای کار مبتنی بر این برنامهریزی پیشبینی شده است ،از جمله:
مرکز شنیداری و موسیقی؛ یادآوری فعالیتهایي است که در جهت پرورش خالقیت و تقویت
مهارتهای برقراری ارتباط کودکان در زمینة ش��نیداری و موس��یقی صورت میگیرد؛ مثل درک
ریتم ،زیر و بمی صدا و. ...
مرکز دیداری؛ ش��امل فعالیتهای متنوع در زمینه پ��رورش مهارتهای دیداری و درک بصری
کودکان است.
مرکز بازی آزاد؛ شامل اهمیت و ضرورت فعالیتهای آزاد برای کودکان است.
مرکز نقاش��ی و کاردس��تی؛ یادآوری پرورش خالقیت از طریق فعالیتهای کاردستی و نقاشی
است.
مرکز خواندن و نوشتن؛ یادآوری پرورش خالقیت و تقویت مهارتهای برقراری ارتباط ،خوب
سخن گفتن ،خوب گوش کردن و...
مرکز تربیت بدنی؛ ش��امل فعالیتهای اس��ت که ک��ودکان در حوزه ریاضی��ات انجام میدهند
(بازرگان ،1384 ،صص.)19-26 .
مبتنی بر این برنامهریزی سه بسته یادگیری به نامهای «زمین و آنچه در آن است»« ،من و ما» و «هستی
و حرکت» تولید شده که در هر کدام ،از رسانة صوتی و تصویری متنوع در ارائة فضای چندبعدی برای
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کودک ،مربی و والدین پرداخته ش��ده است .آزمودنیهای این پژوهش از الگوی برنامهریزی چندبعدی
براساس بستة یادگیری «زمین ما و آنچه در آن است» برخوردار بودهاند.
رابینسون 4در مقالهای به توصیف طرح کلی رشد قابلیتهای فکری در کودکان میپردازد .در پایینترین
سطح ،تواناییهای عقالنی اولیه قرار دارند .این تواناییها که در کودکان بدون برخورداری از آموزههای
رسمی ظاهر میشود ،عبارتند از« :مشاهده کردن ،طبقهبندی کردن ،ردیف کردن و تشخیص امور متناظر.
زمانی که کودک به سن مدرسه میرسد ،توجه او به مهارتهایي معطوف میشود که آنها را «مهارتهای
کشف کردن» مینامیم .این مهارتها شامل نمادهای نوشتاری ،محاسبه ،اندازهگیری ،ترسیم شکل و نظم
بخشیدن به دادههاست .رابینسون اعتقاد دارد که این مهارتها را میتوان به مهارتهای سطح اول تجزیه
کرد و معلمان باید از رابطة میان س��طوح آگاه باش��ند« .برای مثال اگرچه اکثر مدارس اندازهگیری را یک
مؤلفة مس��تقل از برنامه آموزشی حس��اب قلمداد میکنند ،با یک تجزی هوتحلیل ساده پی میبریم که این
مهارتها به مهارتهای مشاهده و تشخیص امور متناظر متکی است» (میلر.)1387/2008 ،

هدف و سؤالهای پژوهش

هدف از این پژوهش بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی موجود مراکز سالهای اولیه
کودکی و تنظیم آنها براساس برنامهریزی چندبعدی است.
سؤال اصلی :بازبینی و تنظیم استانداردها و معیارهای فضای آموزشی براساس برنامهریزی چندبعدی
در یک جامعة نمونه در دورةپیشدبستان و دبستان ناحیه  3شهر کرج چگونه است؟
سؤال فرعی :تنظیم و طراحی فضای آموزشی در مراکز پیشدبستانی و دبستان براساس فعالیتها و
مراکز یادگیری در برنامهریزی چندبعدی چگونه است؟

روش

با توجه به ماهیت موضوع ،تحقیق از نوع توصیفی و در گروه پژوهشهای کاربردی قرار میگیرد .با
توجه به اینکه این تحقیق به بررسی فضای آموزشی و برنامهریزی چندبعدی مراکز پیشدبستانی و دبستان
شوپرورش کرج پرداخته از روش کیفی -کمی استفاده شده است .محقق با بهکارگیری این
منطقه سه آموز 
روش ،ضمن ارائه تصویری روشن از ویژگیهای اماکن موجود ،آنچه را که وجود دارد مشاهده کرده و
بدون هیچگونه تأثیر و دخالت در وضعیت موجود به بررسی فضای آموزشی پرداخته است.

جامعه و نمونة مورد پژوهش

جامعه مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی اس��ت که نتایج پژوهش به آن انتقال داده میشود (دالور،
 .)1387جامعة آماری در این پژوهش کلیة( )45مراکز پیشدبستانی (سنین سه تا شش سال) و دبستانی
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(سنین هفت تا یازده سال) ناحیة  3شهرستان کرج است که دورة پیشدبستانی و دبستانی را با برنامهریزی
چندبعدی در سال  91-92گذراندهاند.
محق��ق مالک تعیین خود را برای نمونه ،در دس��ترس ب��ودن این مراکز ق��رار داد و ازآن بهصورت
تصادفی 20مرکز پیشدبس��تانی و دبستانی ( 10مرکز پیشدبستانی و  10مرکز دبستان) را بهعنوان نمونه
انتخاب کرد .در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی استفاده شد.
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ابزار اندازهگیری یا روشهای عملی جمعآوری دادهها

در این پژوهش از چکلیست محقق ساخته استفاده شده است.
چکلیست محقق ساخته از  50استانداردها (معیارهای) طراحی فضای آموزشی برگرفته از مضامین،
مهارتها و نگرشهای برنامهریزی چندبعدی تش��کیل شده است .برای دقت بیشتر ،چکلیست توسط
خود محقق از طریق مش��اهده صورت گرفته اس��ت .به این صورت که محقق استانداردهای موجود در
برنامهریزی چندبعدی را بهصورت س��ؤال بیرون کش��یدهاند تا در مراکز قابل مشاهده باشند .با توجه به
اهداف تحقیق ،تجزی هوتحلیلهای آماری در چهارچوب اهداف مورد نظر انجام گرفته است.

روشهای آماری

از طریق جمعآوریدادهها و آمار خام ،و با روشهای آمار توصیفی و آمار اس��تنباطی ،دادهها تجزیه
و تحلیل ش��د .روشهای آماری ش��امل آمار توصیفی و اس��تنباطی اس��ت ،در بخش توصیفی دادههای
جمعآوری شده از مراکز پیشدبستانی و دبستان ،بهصورت فراوانی و نمودارها گزارش میشود در بخش
آمار استنباطی از آزمون برابری میانگین یک نمونهای  tاستفاده شده است.

یافتهها

سؤال اصلی :بازبینی و تنظیم استانداردها و معیارهای فضای آموزشی براساس برنامهریزی چندبعدی
در یک جامعة نمونه ،در دورة پیشدبستان و دبستان ناحیه  3شهر کرج ،چگونه است؟
با توجه به جدول  2مشاهده میشود که دورة پیشدبستان ناحیه  3شهر کرج دارای تمامی استانداردها و
معیارهای فضای آموزشی براساس برنامهریزی چندبعدی است ولی در مورد دورة دبستان باید گفت که این
دوره فاقد  10معیار فضای آموزشی براساس برنامهریزی چندبعدی است (معیارهای طبقهبندی ،اندازهگیری،
اس��تنتاج ،پیشبینی ،فرضیهسازی ،الگوسازی و کاربرد ،ترکیب ،بیان اندیشه ،حل مسئله ،زیباشناسی) .در
مورد سایر استانداردها و معیارهای فضای آموزشی براساس برنامهریزی چندبعدی ،میتوان گفت که این
دوره در بعضی از مراکز این معیارها را دارد ولی در بعضی از مراکز فاقد این معیارهاست.
پژوهش��گر از طریق  57سؤالی که در چکلیست محققساخته مطرح شده بود معیارهای برنامهریزی
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چندبعدی را در فضای آموزشی سنجید و بهوجود یا عدم وجود این معیارها در مراکز پی برد .با این توضیح
که پژوهشگر معیارهای برنامهریزی چندبعدی را بیرون کشید و بهصورت پرسش و از طریق مشاهده به
قضاوت و پاسخگویی در مورد معیارها پرداخت .همچنین برای نتیجهگیری دقیق از مشاهده هم استفاد شد.
الزم به ذکر است که در مرکز دبستان که بعضی از معیارها را داشته و بعضی از معیارها را نداشته (مشاهده،
برقراری ارتباط ،جمعآوری ،ثبت و تفس��یر یافتهها ،آزمایش ،تجزیه و تحلیل ،ارزش��یابی ،خلق اندیشه،
شهروندی ،تخیل ،شادی و مهربانی ،استقالل فردی و کوشایی) نمیتوان بهصورت مطلق و کمیت به بیان
آن پرداخت و بهصورت عددی بیان کرد ،چرا که با توجه به معیارها و مراکز متفاوت میباشند.
معیارهای قضاوت در این تحقیق براساس معیارهای برنامهریزی چندبعدی میباشد؛ بهعنوان مثال،
پژوهشگر برای قضاوت در مورد معیار مشاهده در برنامهریزی چندبعدی به تعیین ویژگیهای یک شئی
یا یک رویداد با کاربرد حواس پرداخت .مش��اهدة رش��د یک گیاه (از هنگام کاشت دانه تا گل دادن) و...
شایس��ته است فضایی ایجاد شود که حواس پنجگانة کودک پرورش یابد .معیار طبقهبندی ،گروهبندی و
برقرار کردن نوعی نظموترتیب میان اش��یا ،رویداده��ا و موجودات زنده بر طبق ویژگیهای آنها .معیار
اندازهگیری ،مهارتهای شامل بیان وکاربرد مناسب واحدهای (غیراستاندارد) اندازهگیری ،تخمین زدن
ارتب��اط فضایی ،زمانی یا مقایس��ه .معیار برقراری ارتباط ،انتقال و دریاف��ت ارتباط و یافتهها از راههای
گوناگون چون :س��خن گفتن ،نقاشی کردن ،استفاده از نمودار ،روزنامه دیواری ،نمایش ،بازدید ،تماشای
فیلم و ...معیار استنتاج ،ترسیم خالصهای دربارة رویداد خاص بر پایة مشاهدات و یافتههایی که ممکن
است دربارة روابط علت و معلولی باشد .معیار پیشبینی ،پیشگویی در توالی یک موقعیت جدید ،تغییر
کاربرد و مشاهدات و تجربههای گذشته .معیار الگوسازی و کاربرد آن ،معرفی دنیای واقعی با کاربرد یک
الگوی فیزیکی و ذهنی بهمنظور فهم و درک فرایندها یا پدیدههای وس��یع ،بهطور مثال منظومة شمس��ی
را بس��ازند یا حرکات اجزای آن را به نمایش بگذارند .معیار آزمایش ،تجس��س و کنترل مواد و آزمون
فرضیهها برای تعیین یک نتیجه .معیار کاربرد ،کاربرد اندیشهها یا مهارتها در موقعیتهای جدید .معیار
حل مس��ئله ،کاربرد مهارتهای تفکر ،بهکارگیری دانش /مهارت /نگرش در دستیابی به راهحلهای یک
مس��ئله .معیار زیباشناس��ی ،توجه به زیباییهای موجود در هر شئی ،رویداد و موجودات زنده ،براساس
صفت هنری آنها .معیار شهروندی ،توجه به برقراری ارتباط اجتماعی ،مسئولیتپذیری ،مشارکتپذیری،
تحمل آرای دیگران ،رعایت حقوق خود و دیگران .معیار استقالل فردی ،ارتقای قابلیت فردی ،استقالل
فک��ری و حرکتی .معیار تخیل ،رؤیاپردازی؛ از توانایی وی��ژة دوران کودکی و مرکز و پایهای برای تفکر
خالق و واگرا .معیار شادی و مهربانی؛ صلحجویی ،مهربانی و گشادهرویی در برخورد با افراد ،رویدادها
و امور .معیار کوشایی؛ پیگیری و پشتکار در به سرانجام رساندن کار و فعالیتی که درحال اجراست.
توضیح جداول  2و  :3پژوهش��گر گزینة  3را بهعنوان گزینة حد وس��ط در نظر گرفت ،بدین معنا که
اگر برای یک معیار اکثر گزینهها بیشتر از  3بود ،نتیجه میگیریم آن معیار وجود دارد و برعکس اگر برای
 ëشمارة51
 ëسال سيزدهم
 ëپاییز1393

طراحی فضای آموزشی موجود در مراکز پیشدبستانی و دبستان و تنظیم آنها براساس...
بررسی و تحلیل معیارهای
ِ

ی��ک معیار اکثر گزینهها کمت��ر از  3بود ،نتیجه میگیریم که آن معیار وجود ندارد .همچنین اگر برای یک
معیار گزینهها اختالف معناداری با  3نداشتند ،میتوان نتیجه گرفت که آن معیار در بعضی از مراکز وجود
داشته و در بعضی از مراکز وجود نداشته است .بنابراین برای هر معیار از آزمون مقایسه میانگین با عدد3
استفاده میکنیم.
جدول 2خالصه نتایج معیارها

معیار
مشاهده

طبقهبندی

اندازهگیری

                                                                                        

پیشدبستان

میانگین
4/429

4/107

4/071

برقراری ارتباط

4/119

پیشبینی

4/07

استنتاج

4/25

t

**9/723
**6/511

2

**7/884
**8/379
8/062

**

6/511

**

جمعآوری ،ثبت و تفسیر یافتهها
الگوسازی و کاربرد

3/9286

4/92

تجزیه و تحلیل

3/64

**3/229

ارزشیابی

آزمایش
ترکیب

4/21

2/583
2

2/583
2/17

0

**-./547
-3/464
./378

-2/076

-2/739

*

-1/746

-2/076

2/83

-0/542

4/43

**8/272

2/83

-0/349

3/786

6/904

2/333

3/64

3/93

حل مسئله

3/786

زیباشناسی

3/929

تخیل

3/93

4/36

شادی و مهربانی

4/36

کوشایی

3/57

استقالل فردی

7/848

**

3/1111

t

1/8889

خلق اندیشه

شهروندی

7/4

**

2

دبستان

-5/423

4/07

بیان اندیشه

میانگین
3

4/321

فرضیهسازی
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4

**

**2/386

2/5

**4/759

2/33

**4/837
**

4/58

**

4/759

**

10/212

**

3/242

**

2/5

2/25
1/75
3
3

**

-1/168

*-3/162
-1/168
-2/39

-2/087

-4/038

*

0
0

**10/212

2/83

-0/542

**2/828

2/33

-1/195

**6/745

2/75

-1/168

سؤال فرعی :تنظیم و طراحی فضای آموزشی در مراکز پیشدبستانی و دبستان براساس فعالیتها و
*. p≤0/05,**. p≤0/01
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مراکز یادگیری در برنامهریزی چندبعدی چگونه است؟
با توجه به جدول  3نتیجه میگیریم که در دورة پیشدبستان فعالیتهای مبتنی بر برنامهریزی چندبعدی
در جایگاه زمینههای مناس��ب برای برخورداری از معیارهای کیفی طراحی فضا انجام گرفته و تا حدی
مراکز یادگیری برای آنها پیشبینی شده بود و در دورة دبستان اینگونه نیست.
الزم به ذکر است که برنامهریزی چندبعدی عالوه بر معیارهاي فضای آموزشی دارای مراکز یادگیری و
فعالیتها هم میباشد که دادهها و نتیجهگیری از آنها با توجه به سؤاالتی که در چکلیست محققساخته در
زمینة این مراکز مطرح شده بود و روشهای آماری (توصیفی و استنباطی) بهدست آمد .به این صورت که
محقق از این مرکز فعالیتها سؤاالتی بیرون کشید تا بهصورت مشاهده قابل پاسخگویی و قضاوت باشند.
معیارهای قضاوت در این تحقیق براساس معیارهای برنامهریزی چندبعدی است بهعنوان مثال هدف
پژوهشگر از مرکز علوم تجربی در برنامهریزی چندبعدی ،یادآوری فعالیتهای ضروری در حوزه علوم
تجربی است.مرکز ریاضیات ،هدف از این نگاره ،یادآوری فعالیتهایی است که در حوزة ریاضی انجام
میشود .فعالیتهای چون وزن کردن ،کار با اشکال هندسی ،اندازهگیری و ...دیداری و بصری ،هدف از
این مرکز ،یادآوری فعالیتهای متنوع در زمینة پرورش مهارتهای دیداری و درک بصری کودکان است.
مرکز کاردستی و نقاشی ،هدف یادآوری پرورش خالقیت از طریق فعالیتهای کاردستی و نقاشی است.
ش��نیداری و موسیقی ،فعالیتهايی چون درک ریتم ،کندی و تندی ،زیر و بمی صدا ،آشنايی با سازهای
بومی و محلی کودکان و سرود خوانی و گروهخوانی در این مرکز جای میگیرد .تربیت بدنی ،هدف از این
مرکز ،یادآوری فعالیتهای حرکتی و ورزشی برای کودکان است .مرکز خواندن و نوشتن ،هدف از این
مرکز ،یادآوری پرورش خالقیت و تقویت مهارتهای برقراری ارتباط ،خوب سخن گفتن ،خوب گوش
کردن ،بیان احساسات و خواستهها از طریق نمایش و قصهگویی و ...است.
بهطور خالصه برای دو مرکز ذکر شده نتایج زیر را داریم.
جدول 3خالصه نتایج در کاربست معیارهای کیفی طراحی فضا مبتنی بر برنامهریزی چندبعدی

معیار

108

پیشدبستان

میانگین

t

                                                                                        

دبستان

میانگین

t

فعالیتهای مبتنی بر معیارهای برنامهریزی چندبعدی
(مرکز علوم تجربی -ریاضی -مرکز دیداری و بصری
مرکز کاردستی و نقاشی– مرکز شنیداری و موسیقی
تربیت بدنی -خواندن و نوشتن)

4/429

**8/347

2/371

**-13

يادگيري

4/107

**12/485

2/371

**-10/392
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هدف از این پژوهش بررس��ی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزش��ی موجود
مراکز سالهای اولیه کودکی و تنظیم آنها براساس برنامهریزی چندبعدی است .پس از
مطالعه کتابخانهای اطالعات الزم درباره اصول و مبانی طراحی فضای آموزشی مناسب
برای کودکان پیشدبستانی و دبستانی معین شد .سپس به منظور بررسی وضعیت موجود
فضای آموزش��ی مراکز پیشدبستانی و دبستان چکلیستی براساس مؤلفهها و معیارهای
برنامهریزی چندبعدی در حوزة پیشدبس��تان و دبستان تهیه شده است .در زمینة بررسی
و تحلیل فضای آموزشی موجود ،یافتههاي این تحقیق نشان میدهد که فضای آموزشی
موجود با استانداردها فاصله زیاد دارد ،نتایجی که از تحقیقات علیخانی ( ،)1383سبز علی
پوشاد ( )1386و نیکویان ( )1378بهدست آمده با یافتههای این تحقیق همخوانی دارد.
با توجه به جدول  2مشاهده میشود که مراکز پیشدبستان ناحیه  3شهر کرج به میزان
قابل اتکایی با کاربست معیارهای برنامهریزی چندبعدی از فضای فیزیکی بهخوبی بهره
گرفته بودند .میتوان گفت این برنامهریزی بهکاربست بهینة فضا به آنها کمک کرده بود و
اگرچه بهدلیل محدودیتهای فیزیکی و کمبود فضا ،برخی از این مراکز ،قادر به ساخت
فیزیک��ی مراکز یادگیری پیش��نهادی این برنامه بهطور کامل نبودند ولی اس��تانداردهای
چندبع��دی در تدارک فعالیتها در فضاهای چندمنظوره ،کمب��ود جا برای هر مرکز را
پوشش داده بود و همه فعالیتها بهطور موفق ،مضامین ،مهارتها و نگرشها را پوشش
میداد .ولی در مورد دورة دبستان باید گفت که این مقطع فاقد  10معیار فضای آموزشی
براساس برنامهریزی چندبعدی است یعنی در حد متوسط هم این دوره از این موارد و
معیارها برخوردار نیست .این معیارها عبارتاند از (معیارهای طبقهبندی ،اندازهگیری،
استنتاج ،پیشبینی ،فرضیهسازی ،الگوسازی و کاربرد ،ترکیب ،بیان اندیشه ،حل مسئله،
زیباشناسی) .اما میتوان گفت این دوره در حد متوسط از معیارهای (مشاهده ،برقراری
ارتباط ،جمعآوری ،ثبت و تفس��یر یافتهها ،آزمایش ،تجزیه و تحلیل ،ارزشیابی ،خلق
اندیشه ،شهروندی ،تخیل ،شادی و مهربانی ،استقالل فردی ،کوشایی) برخوردار است.
همچنین از جدول  3نتیجه میگیریم که در دورة پیشدبستان مراکز فعالیت و یادگیری
وجود دارد ولی در دوره دبس��تان این مراکز موجود نیس��تند .که همانطور که ذکر ش��د
بستگی به شرایط و موقعیت یا امکانات آن مرکز داشت.
در پایان میتوان گفت مطلوب است طراحان آموزشی ،عالوه بر معیارهای فیزیکی
موجود (معیارهای کمی) معیارهای طراحی فضای آموزشی که در برنامهریزی چندبعدی
وج��ود دارد (معیارهای کیفی) را برای مقاطع پیشدبس��تان و دبس��تان در نظر گیرند ،و
فضای متناسب با این معیارها (مضامین ،مهارتها و نگرشها) را ایجاد کنند؛ تا موجب
ایجاد و بهبود مهارتهای مورد نظر برنامهریزی چندبعدی در کودکان شود.
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