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چكيده:
هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی موجود در مراکز پیش دبستانی 
و دبس�تاني و تنظیم آن ها براس�اس برنامه ریزی چندبعدی اس�ت. در این راس�تا، از ه�ر دو روش کیفی 
و کّمی بهره گیری ش�ده اس�ت. جامعة آماری این مطالعه اس�ناد و مدارک موجود دربارة اس�تانداردهای 
فضای آموزشی و معیارهای برنامه ریزی چندبعدی بوده است و در بعد کمی، از روش نمونه گیری تصادفی 
س�اده در 20 مرکز پیش دبستانی و دبستان ناحیه 3 شهرس�تان کرج استفاده شده است. ابزار گردآوری 
اطالعات ش�امل چک لیست محقق ساخته اس�ت. در این مطالعه، برای تحلیل داده های کیفی، از فراوانی 
و نمودار و داده های کمی آزمون t مس�تقل اس�تفاده شده اس�ت. در جهت مستندسازی این پردازش از 
مراک�زی که این برنامه ریزی را به کار گرفته بودند مش�اهده به عمل آم�د. نتیجه اینکه اضافه نمودن این 
معیارها به اس�تانداردهای فیزیکی در طراحی فضا نه تنها می تواند بس�یاری از محدودیت های آموزش�ی 
در فضاه�ای غیر اس�تاندارد کنونی را به اتکای برنامه ریزی پوش�ش دهد، بلک�ه از ضرورت های طراحی 
فضای آمورش�ی مبتنی بر مباحث جدید در حوزة طراحی فضای آموزش�یِ این پژوهش به ش�مار می رود. 
نکت�ه قابل تأکید حاصل از پژوهش، اهمی�ت توجه به قابلیت های کاربس�ت برنامه ریزی چندبعدی برای 
اس�تفادة بهینه از امکانات و محدودیت های فیزیک�ی و غنی نمودن فرصت های یادگیری از منظر اهمیت 
برنامه ریزی در طراحی فضای آموزش�ی بود. مراکز پیش دبستاني علیرغم محدودیت های فضای فیزیکی، 
براساس برنامه ریزی چندبعدی، موفق به پرورش مهارت ها )معیارهای موجود( در کودکان شده بودند که 
در س�ایر مراکز به ویژه دورة ابتدایی امکان آن فراهم نشده بود. این یافته ها رابطة بین معیارهای طراحی 
فضای آموزش�ی براساس برنامه ریزی چندبعدی در دورة پیش دبس�تان را معنادار و مثبت نشان داد ولی 

در دبستان ها این فضای آموزشی چندان مبتنی بر برنامه ریزی چندبعدی نیست؛ یعنی یا معیاری را که
 براساس برنامه ریزی چندبعدی تعریف شده ندارد و یا حضور آن به صورت موردی است. 

بررسی و تحلیل معیارهای
 طراحی فضای آموزشی موجود
 در مراکز پیش دبستانی و دبستان 

و تنظیم آن ها براساس
 معیارهای برنامه ریزی چند بعدی
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مقدمه
در آغاز هزارة سوم میالدی، جهان با سرعت شگرفی به سوی پیشرفت حرکت می کند. در اين میان 
آموزش و پرورش هر کش��وری س��همی عمده در کنار ديگر عوامل داراس��ت. از میان دوره های تحصیلی 
موجود، دورةپیش دبس��تان و دبستان می تواند نقش به سزا و تعیین کننده ای جهت ادامه مسیر برای ديگر 
دوره ها در روحیه و ذهن کودکان و آينده س��ازان کش��ور داشته باشد. دورة پیش دبستان و دبستان به عنوان 
اولین مرحله وروِد کودِک آماده يادگیری و آموختن به چرخة رس��می آموزش هر کش��ور از اهمیت ويژه 

برخوردار است )علیخانی، 1383(.
تحقیقات نشان داده است که، فضا عامل روانی و راهبردی است و از بعد فیزيکی يا کالبدی می تواند 
احساسی خوب يا بد را به انسان منتقل کند. فضا به عنوان يک عنصر، شامل فضای درونی بسته، فضای 
درونی باز و يا فضای بازی، عنصر مؤثر بر آموزش مؤثر پیش از دبس��تان و دبس��تان اس��ت. متأس��فانه 
فضاهای موجود، غالبًا مطلوب نیس��تند و به تحقق اهداف آموزشی کمک نمی کند )احسانی فر، 1390(. 
برنامه ريزی در بهره گیری مناس��ب از فضای آموزش��ی مدرس��ه يکی از ضروريات نظام آموزشی است. 
الگوی برنامه ريزی چندبعدی با توجه به هدف های آموزشی کودکان و توجه به ابعاد اصلی و محوری اين 
کلیت زمینه های ضروری در پرورش کل شخصیت کودک را باز می شناسد و شرايط تحقق امر يادگیری را 

در سطح اجرايی برنامه ريزی مورد تجزيه و تحلیل قرار می دهد )بازرگان، 1389(.
در طراحی بس��یاری از فضاهای آموزش��ی، به جنبه های روحی و روان ش��ناختی دانش آموزان کمتر 
توجه می ش��ود. به نظر روان شناسان محیط، قرارگاه آموزشی بايد به گونه ای طراحی شود که يادگیری در 
آن آس��ان و خوشايند باش��د )طبائیان، فرح و عابدی، 1390(. يکی از موارد جالب و قابل دسترس برای 
تغییر ويژگی های محیط، رنگ اس��ت. رنگ يک عنصر مهم در محیط يادگیری اس��ت و به همان اندازة 
معلم و عناصر ديگر محیط آموزشی، بر دستاوردها و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مؤثر است. رنگ ها 
و الگوه��ای خاص رنگ آمیزی، بر روی روحیات، عواطف، رفتار و عملکرد يادگیرندگان اثر دارد و اين 
تأثیرگذاری به عواملی مانند سن، جنس، سطح رشد فردی، عوامل جغرافیايی و... بستگی دارد )داگت1، 

.)2008
روان شناس��ان دريافته اند که رنگ ها، تأثیرات معجزه آسايی بر روح و روان انسان ها دارند و عالقه به 
رنگ های خاص، گويای بسیاری از تمايالت ذهنی و روحی افراد است. رنگ می تواند در مدرسه سبب 
شادابی، نشاط روحی، تحرک و تالش دانش آموزان شود و فرايند يادگیری را سرعت بخشد؛ همچنان که 
می تواند زمینة کسالت، خمودی، عصبانیت، اضطراب و افسردگی آنان را فراهم آورد. چگونگی استفاده 
از رنگ می تواند در کنار ساير عوامل آموزشی و تربیتی، اثرات قابل توجهی بر فراگیران داشته باشد. رنگ 
مناس��ب، عالوه بر زيبايی و جّذابیت، 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 دانش آموزان در حین يادگیری ثابت 
شده است.

رنگ با ايجاد تنوع در محیط يادگیری، يکنواختی را کاهش می دهد و از طريق تحريک ذهنی مداوم، 
موجب افزايش تمرکز و توجه فراگیران می شود. رنگ مناسب می تواند ادراک فرد از زمان را تغییر دهد، 
اشتیاق به مدرسه را افزايش دهد )و در نتیجه باعث کاهش غیبت از مدرسه شود(، رفتارهای آزاردهنده 
و پرخاش��گرانه را تقلیل دهد و در نهايت، زمینة بهبود عملکرد فراگیران را فراهم آورد )داگت، 2008(. 
همچنین مش��خص ش��ده اس��ت که رنگ محیط بر مقدار بازيابی اطالعات، پس از آموزش مؤثر است. 
اس��تفاده از 3 رنگ گرم در يک فضای آموزش��ی، بازيابی اطالعات فرا گرفته ش��ده در آن فضا را تسهیل 

می کند )هدايت اغلو3، 2012(
مديران مدرس��ه، طراحان و س��ازندگان تجهیزات آموزش��ی، اغلب در انتخاب رنگ برای فضاهای 
آموزش��ی با مسئلة پیچیده ای روبه رو هستند؛ اما عملکرد آن ها نشان می دهد که براساس برداشت ذهنی 
خود عمل می کنند تا اينکه اصول علمی را در انتخاب رنگ رعايت کنند؛ ]در حالیکه[ ضروری است که 
عاليق، گرايش ها و فرهنگ دانش آموزان در ترجیح رنگ ها مورد بررس��ی دقیق قرار گیرد، تا بتوان از آن 
برای رش��د و شکوفايی اس��تعدادهای دانش آموزان بهره برد و از عملکرد فضاهای آموزشی و پرورشی، 

بهره وری مطلوب تری را به دست آورد )محمودی، 1390(. 
ساده ترين شکل چرخة رنگ، شامل سه رنگ است که به آن ها رنگ های اصلی می گويند. اين رنگ ها 
عبارتند از: قرمز، زرد و آبی. مطابق شکل 1، رنگ های اصلی در چرخة رنگ، با فاصله های مساوی، کنار 
ه��م ق��رار گرفته اند و در میان آن ها، رنگ های مکمل، يعنی نارنجی، س��بز و بنفش قرار می گیرند که اين 
رنگ های مکمل، از ترکیب دو رنگ اصلی که در مجاورت آن ها قرار دارند س��اخته می شوند. رنگ های 
مکّمل آن هايی هستند که در چرخة رنگ، کاماًل در تضاد با رنگی هستند که روبه روی آن ها قرار دارد؛ مثل 
قرمز و سبز )مارتین، جودی، 1385(به همین ترتیب رنگ های مجاور دوباره می توانند با هم ترکیب شوند 

و رنگ های جديد تولید کنند.

در يک تقسیم بندی، رنگ ها از نظر نوع اثری 
که بر سیس��تم عصبی و احساسات می گذارند به 

سه دسته تقسیم می شوند:
1. رنگ های گرم: اين رنگ ها، محرک سیستم 
عصبی هس��تند، احساس��ات را تش��ديد 
می کنند و منتقل کنندة حس گرمی هس��تند؛ 

 شکل 1   معرفی رنگ ها  )منبع:مارتین،جودی، 1385،ص.101(                                                               مانند قرمز، نارنجی، زرد، ارغوانی و ...

قرمز

آبی

زردبنفش

نارنجی

سبز



فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
ش

وه
پژ

ـ 
ی 

لم
 ع

یة
شر

ن

بررسی و تحلیل معیارهای طراحِی فضای آموزشی موجود در مراکز پیش دبستانی و دبستان و تنظیم آن ها براساس...

ë شمارة51 
ë سال سيزدهم 

ë پایيز1393
100

2. رنگ های سرد: اين رنگ ها آرام بخش سیستم عصبی هستند و حس سردی را منتقل می کنند؛ مانند 
آبی، نیلی و سبز و ترکیبات آن ها.

3. رنگ های خنثی: اين رنگ ها از خود خاصیت مش��خصی ندارند و در کنار رنگ های ديگر، تأثیر 
آرامش بخش يا محرک پیدا می کنند. مانند سیاه، سفید، خاکستری و قهوه ای )همان منبع(.

البته تقس��یم بندی فوق، نس��بی است و يک رنگ ممکن اس��ت در برابر يک رنگ به خصوص، گرم 
محسوب شود و در برابر رنگ ديگر، سرد باشد. مثاًل بنفش در برابر نارنجی، سرد به نظر می رسد و نسبت 

به آبی، گرم است.

 جدول1   پیشنهاد رنگ ها در طراحی و استفاده در فضاهای آموزشی )منبع: محمودی، محمد مهدی، 1390، ص. 170(                                                                                                          

رنگ پیشنهادیدورة تحصیلینوع مدرسهردیف

مدارس دخترانه1
دورة ابتدايی

رنگ های قرمز، صورتی و آبی

رنگ های قرمز، نارنجی و زرد لیمويیمدارس پسرانه2

مدارس دخترانه3
دورة راهنمايی

رنگ های سبز، نارنجی و زرد لیمويی

رنگ های سبز، نارنجی و زرد لیمويیمدارس پسرانه4

مدارس دخترانه5
دورة متوسطه

رنگ های سبز، سبز– آبی و زرد لیمويی

رنگ های سبز، سبز– آبی و زرد لیمويیمدارس پسرانه6

در فضاهای آموزش��ی، يکی از عواملی که به طور مس��تقیم بر س��المت جس��می و روان شاگردان و 
در نهايت، بر پیش��رفت تحصیلی آنان تأثیر می گذارد، عامل »نور و میزان روش��نايی« اين فضاهاس��ت. 
متأسفانه، در طراحی بسیاری از محیط های آموزشی، مخصوصًا مناطق محروم، به عامل روشنايی مناسب، 
توجه چندانی نمی ش��ود و اين محیط ها، همچنان به س��بک قديم ساخته می شوند. افراد زيادی در چنین 
محیط هاي��ی تحصی��ل کرده اند و به ياد دارند کالس هايی را که يک يا دو پنجرة کوچک در باالی ديوار و 
دور از دس��ترس دانش آموزان داشتند و بیشتر به سلول های زندان شبیه بودند تا کالس های درس! يا اگر 
پنجره ای هم در کار بود، آنچنان با شیشه های مات و رنگ و پرده، پوشانده شده بود که گويی نگاه کردن 
دانش آموزان به محیط بیرون از کالس، جرم سنگینی است! امروزه با پیشرفت های قابل مالحظه در علم 
و فن��اوری، محیط های آموزش��ی قديمی، جای خود را به محیط های يادگی��ری جديد و غنی داده اند. در 
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طراحی فضاهای آموزشی جديد، به اهّمیت عوامل تأثیرگذار بر روی سالمت جسمی و روانی و پیشرفت 
تحصیلی دانش آموزان، از جمله روشنايی محیط، توجه بسیار می شود.

تحقیقاتی که در س��ال های اخیر انجام ش��ده ، اين مطلب را تأيید می کند که میزان روشنايی کالس و 
نوع وس��ايل استفاده ش��ده برای روشنايی، بر چگونگی درک فضا و عملکرد دانش آموزان در محیط های 
آموزش��ی، مؤثر اس��ت؛ نور کافی، میل و رغبت به کار و تحصیل را افزايش می دهد و سبب دقت عمل و 

تمرکز حواس در دانش آموزان می شود )محمودی، 1390(.
بنابراي��ن، در س��اخت فضاهای آموزش��ی، بايد عامل مهم »ن��ور و روش��نايی« را در نظر گرفت و 

استانداردهای جهانی را در ساخت اين فضاها رعايت کرد.

روشنايی يک فضای آموزشی، می تواند از دو منبع تأمین شود:
1. نور طبیعی )روشنايی روز(
2. نور مصنوعی )چراغ برق(

با وجود اينکه معلمان و دانش آموزان، اس��تفاده از ن��ور طبیعی را بر نور مصنوعی ترجیح می دهند، 
وجود يک سیس��تم روشنايی مصنوعی نیز برای پشتیبانی فضا، در مواقعی که نور طبیعی کاهش می يابد، 
ضروری است. حتی گاهی در مراکز، استفاده از نور مصنوعی در اولويت قرار می گیرد. معلمان، وجود نور 
مصنوعی را به خاطر کنترلی که می توانند بر میزان و نوع آن داشته باشند، از ضروريات فضاهای آموزشی 

می دانند )هاوز3 ، 2012( اکنون به بررسی هر کدام از اين منبع های نور می پردازيم.

1.نورطبيعی
منظور از نور طبیعی، همان روش��نايی روز حاصل از تابش خورشید است. صاحب نظران محیط، بر 

استفاده از نور روز در فضاهای آموزشی، تأکید بسیار دارند.
تحقیقات نشان می دهد که استفاده از نور طبیعی، نه تنها نقش عمده ای در يادگیری ايفا می کند، بلکه 

می تواند روی سطح سالمت و توجه شاگردان نیز تأثیرگذار باشد ) هاوز، 2012(.
نور می تواند با رنگ ها و جلوه های متفاوت خود باعث تغییر چهرة يک مکان شود؛ زيرا نور، در هر 
يک از فصول س��ال، در آب و هوای متفاوت و يا در هر زمانی از طول روز، دارای چهره ای مخصوص 

به خود است )شاطريان، 1389(.
مطابق شکل 2، نور طبیعی که در يک کالس درس وجود دارد، ممکن است از سه نوع متفاوت باشد:
1. نوری که به طور مس��تقیم از آسمان وارد می ش��ود. يکی از معیارهای اصلی در طراحی روشنايی 

کالس، اين است که دانش آموز و معلم بتوانند جزئی از آسمان را ببینند.
2. نوری که از روی سطح های خارج از کالس )مثل ديوارهای مجاور( بازتاب يافته و وارد می شود. 
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هر چه رنگ سطوح خارجی، روشن تر باشد، نور انعکاس يافته به داخل کالس، بیشتر خواهد بود.
3. نوری که پس از برخورد به س��طوح داخلی، در کالس بازتابش می کند. در داخل کالس، بايد از 
رنگ های روشن و مات استفاده شود تا در عین اينکه نور خیره کننده ايجاد نمی شود، نور به خوبی 
بازتابش يافته و در کالس پخش ش��ود. پخش مناس��ب نور، روش��نايی را بهبود بخشیده و ديد را 

راحت ترمی کند. رنگ های تیره، نور را به خود جذب می کنند.

نور مستقیم

کالس درس

نور بازتاب شده از سطوح خارجی
نور بازتاب شده از سطوح داخلی

ساختمان
 مجاور

 شکل2   بازتاب نور.                                                                                                                                  )منبع: شاطریان، 1389، ص. 183(

البته نور مستقیم و نور بازتابش شده از سطوح خارجی نیز می توانند پس از برخورد با سطوح داخلی، 
بازتابش پیدا کنند.

به عقیدة صاحب نظران تعلیم وتربیت، در يک نگاه چگونگی معماری مدارس و عناصر تشکیل دهندة 
آن نظیر رنگ، نور، صدا، تجهیزات، حیاط مدرس��ه و... می تواند در کنار ساير عوامل آموزشی و تربیتی، 
اثرات قابل توجهی بر فراگیران و دانش آموزان باقی گذارد. بنابراين فضای فیزيکی مدرس��ه در کنار ساير 
عوامل آموزشی و تربیتی، حامل پیام برای دانش آموزان است و بر میزان يادگیری و رشد شخصیت فردی 

و اجتماعی و نیز تأمین بهداشت روانی آنان تأثیر می گذارد.

فضادربرنامهریزیچندبعدی
بهتر است محیط کودکستان به ترتیبی تدارک ديده شود که کودک بتواند، از عهده انجام کارهای فردی 
خود برآيد و کمتر به کمک بزرگ س��االن نیاز داش��ته باشد. تدارک دستش��ويی های کوتاه )متناسب با قد 
کودکان(، تدارک کمدهای متناسب با قد کودکان و در دسترس قرار دادن لوازم شخصی آن ها، از ساده ترين 

نمونه های فیزيکی برای استقالل حرکتی کودکان است.
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در کالس پیش دبستانی، بسیار ديده ايم که اگر فضای امن و آرامی در طول سال بر کالس جاری باشد، 
چنانچه مربی ابراز سردرد يا خستگی کند، کودکان فعاالنه به ياری او می آيند و می کوشند، کمکش کنند.

رويکرد برنامه ريزی چندبعدی رويکردی اس��ت که به پرورش کل ش��خصیت کودک نظر داش��ته و 
مناس��ب ترين زمینه را در طراحی، به کار گیری و ارزيابی مواد آموزشی و برنامة آموزشی برای دورة پیش 
از دبستان فراهم می کند. کاربرد اين رويکرد، مستلزم نگاهی همه جانبه به آموزش کودک و فراهم آوردن 

محیطی غنی و شوق انگیز برای يادگیری اوست.
برنامه ريزی چندبعدی با به رس��میت ش��ناختن فضای کودک و اين که هنر و علم خاص کودک نیز 
در تلفیق با زندگی معنا می يابد، گستره ای از سه بعد را برای تلفیق به جا و مناسب در کلیات و جزئیات 
آن ها مطرح می کند )بازرگان، 1387، ص100(. اين سه بعد که هر کدام دارای تنوعی از زير عنوان هاست 

عبارت  است از:
 فعالیت های جذاب برای کودکان، 

 پروژه های برگرفته از زندگی کودکان 
 مضامین، مهارت ها و نگرش های میان رشته ای

در اي��ن برنامه ريزی عالوه بر پیش بینی فعالیت های متنوع براس��اس تلقیق س��ه بعد مزبور در قالب 
رس��انه های متنوع در بس��ته های يادگیری مبتنی بر آن، مراکز يادگیری متنوعی هم با پیش بینی های فضای 

فیزيکی مناسب برای کار مبتنی بر اين برنامه ريزی پیش بینی شده است، از جمله:
مرکز شنیداری و موسیقی؛ يادآوری فعالیت هايي است که در جهت پرورش خالقیت و تقويت 
مهارت های برقراری ارتباط کودکان در زمینة ش��نیداری و موس��یقی صورت می گیرد؛ مثل درک 

ريتم، زير و بمی صدا و... . 
مرکز دیداری؛ ش��امل فعالیت های متنوع در زمینه پ��رورش مهارت های ديداری و درک بصری 

کودکان است. 
مرکز بازی آزاد؛ شامل اهمیت و ضرورت فعالیت های آزاد برای کودکان است. 

مرکز نقاش��ی و کاردس��تی؛ يادآوری پرورش خالقیت از طريق فعالیت های کاردستی و نقاشی 
است. 

مرکز خواندن و نوشتن؛ يادآوری پرورش خالقیت و تقويت مهارت های برقراری ارتباط، خوب 
سخن گفتن، خوب گوش کردن و... 

مرکز تربیت بدنی؛ ش��امل فعالیت های اس��ت که ک��ودکان در حوزه رياضی��ات انجام می دهند 
)بازرگان، 1384، صص. 19-26(. 

مبتنی بر اين برنامه ريزی سه بسته يادگیری به نام های »زمین و آنچه در آن است«، »من و ما« و »هستی 
و حرکت« تولید شده که در هر کدام، از رسانة صوتی و تصويری متنوع در ارائة فضای چندبعدی برای 
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کودک، مربی و والدين پرداخته ش��ده است. آزمودنی های اين پژوهش از الگوی برنامه ريزی چندبعدی 
براساس بستة يادگیری »زمین ما و آنچه در آن است« برخوردار بوده اند. 

رابینسون4 در مقاله ای به توصیف طرح کلی رشد قابلیت های فکری در کودکان می پردازد. در پايین ترين 
سطح، توانايی های عقالنی اولیه قرار دارند. اين توانايی ها که در کودکان بدون برخورداری از آموزه های 
رسمی ظاهر می شود، عبارتند از: »مشاهده کردن، طبقه بندی کردن، رديف کردن و تشخیص امور متناظر. 
زمانی که کودک به سن مدرسه می رسد، توجه او به مهارت هايي معطوف می شود که آن ها را »مهارت های 
کشف کردن« می نامیم. اين مهارت ها شامل نمادهای نوشتاری، محاسبه، اندازه گیری، ترسیم شکل و نظم 
بخشیدن به داده هاست. رابینسون اعتقاد دارد که اين مهارت ها را می توان به مهارت های سطح اول تجزيه 
کرد و معلمان بايد از رابطة میان س��طوح آگاه باش��ند. »برای مثال اگرچه اکثر مدارس اندازه گیری را يک 
مؤلفة مس��تقل از برنامه آموزشی حس��اب قلمداد می کنند، با يک تجزيه و تحلیل ساده پی می بريم که اين 

مهارت ها به مهارت های مشاهده و تشخیص امور متناظر متکی است« )میلر، 1387/2008(.

هدفوسؤالهایپژوهش
هدف از اين پژوهش بررسی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزشی موجود مراکز سال های اولیه 

کودکی و تنظیم آن ها براساس برنامه ريزی چند بعدی است.
سؤال اصلی: بازبینی و تنظیم استانداردها و معیارهای فضای آموزشی براساس برنامه ريزی چند بعدی 

در يک جامعة نمونه در دورةپیش دبستان و دبستان ناحیه 3 شهر کرج چگونه است؟
سؤال فرعی: تنظیم و طراحی فضای آموزشی در مراکز پیش دبستانی و دبستان براساس فعالیت ها و 

مراکز يادگیری در برنامه ريزی چند بعدی چگونه است؟

روش
با توجه به ماهیت موضوع، تحقیق از نوع توصیفی و در گروه پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. با 
توجه به اينکه اين تحقیق به بررسی فضای آموزشی و برنامه ريزی چند بعدی مراکز پیش دبستانی و دبستان 
منطقه سه آموزش و پرورش کرج پرداخته از روش کیفی- کمی استفاده شده است. محقق با به کارگیری اين 
روش، ضمن ارائه تصويری روشن از ويژگی های اماکن موجود، آنچه را که وجود دارد مشاهده کرده و 

بدون هیچ گونه تأثیر و دخالت در وضعیت موجود به بررسی فضای آموزشی پرداخته است.

جامعهونمونةموردپژوهش
جامعه مجموعه اعضای حقیقی يا فرضی اس��ت که نتايج پژوهش به آن انتقال داده می شود )دالور، 
1387(. جامعة آماری در اين پژوهش کلیة)45( مراکز پیش دبستانی )سنین سه تا شش سال( و دبستانی 
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)سنین هفت تا يازده سال( ناحیة 3 شهرستان کرج است که دورة پیش دبستانی و دبستانی را با برنامه ريزی 
چندبعدی در سال 92-91 گذرانده اند.

محق��ق مالک تعیین خود را برای نمونه، در دس��ترس ب��ودن اين مراکز ق��رار داد و ازآن به صورت 
تصادفی20 مرکز پیش دبس��تانی و دبستانی )10 مرکز پیش دبستانی و 10 مرکز دبستان( را به عنوان نمونه 

انتخاب کرد. در اين پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. 

ابزاراندازهگيرییاروشهایعملیجمعآوریدادهها
در اين پژوهش از چک لیست محقق ساخته استفاده شده است.

چک لیست محقق ساخته از 50 استانداردها )معیارهای( طراحی فضای آموزشی برگرفته از مضامین، 
مهارت ها و نگرش های برنامه ريزی چندبعدی تش��کیل شده است. برای دقت بیشتر، چک لیست توسط 
خود محقق از طريق مش��اهده صورت گرفته اس��ت. به اين صورت که محقق استانداردهای موجود در 
برنامه ريزی چندبعدی را به صورت س��ؤال بیرون کش��یده اند تا در مراکز قابل مشاهده باشند. با توجه به 

اهداف تحقیق، تجزيه و تحلیل های آماری در چهارچوب اهداف مورد نظر انجام گرفته است.

روشهایآماری
از طريق جمع آوری داده ها و آمار خام، و با روش های آمار توصیفی و آمار اس��تنباطی، داده ها تجزيه 
و تحلیل ش��د. روش های آماری ش��امل آمار توصیفی و اس��تنباطی اس��ت، در بخش توصیفی داده های 
جمع آوری شده از مراکز پیش دبستانی و دبستان، به صورت فراوانی و نمودارها گزارش می شود در بخش 

آمار استنباطی از آزمون برابری میانگین يک نمونه ای t استفاده شده است.

یافتهها
سؤال اصلی: بازبینی و تنظیم استانداردها و معیارهای فضای آموزشی براساس برنامه ريزی چندبعدی 

در يک جامعة نمونه، در دورة پیش دبستان و دبستان ناحیه 3 شهر کرج، چگونه است؟
با توجه به جدول 2 مشاهده می شود که دورة پیش دبستان ناحیه 3 شهر کرج دارای تمامی استانداردها و 
معیارهای فضای آموزشی براساس برنامه ريزی چند بعدی است ولی در مورد دورة دبستان بايد گفت که اين 
دوره فاقد 10 معیار فضای آموزشی براساس برنامه ريزی چندبعدی است )معیارهای طبقه بندی، اندازه گیری، 
اس��تنتاج، پیش بینی، فرضیه سازی، الگوسازی و کاربرد، ترکیب، بیان انديشه، حل مسئله، زيباشناسی(. در 
مورد ساير استانداردها و معیارهای فضای آموزشی براساس برنامه ريزی چندبعدی، می توان گفت که اين 

دوره در بعضی از مراکز اين معیارها را دارد ولی در بعضی از مراکز فاقد اين معیارهاست.
پژوهش��گر از طريق 57 سؤالی که در چک لیست محقق ساخته مطرح شده بود معیارهای برنامه ريزی 
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چندبعدی را در فضای آموزشی سنجید و به وجود يا عدم وجود اين معیارها در مراکز پی برد. با اين توضیح 
که پژوهشگر معیارهای برنامه ريزی چندبعدی را بیرون کشید و به صورت پرسش و از طريق مشاهده به 
قضاوت و پاسخ گويی در مورد معیارها پرداخت. همچنین برای نتیجه گیری 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، جمع آوری، ثبت و تفس��یر يافته ها، آزمايش، تجزيه و تحلیل، ارزش��یابی، خلق انديشه، 
شهروندی، تخیل، شادی و مهربانی، استقالل فردی و کوشايی( نمی توان به صورت مطلق و کمیت به بیان 

آن پرداخت و به صورت عددی بیان کرد، چرا که با توجه به معیارها و مراکز متفاوت می باشند.
معیارهای قضاوت در اين تحقیق براساس معیارهای برنامه ريزی چندبعدی می باشد؛ به عنوان مثال، 
پژوهشگر برای قضاوت در مورد معیار مشاهده در برنامه ريزی چندبعدی به تعیین ويژگی های يک شئی 
يا يک رويداد با کاربرد حواس پرداخت. مش��اهدة رش��د يک گیاه )از هنگام کاشت دانه تا گل دادن( و... 
شايس��ته است فضايی ايجاد شود که حواس پنج گانة کودک پرورش يابد. معیار طبقه بندی، گروه بندی و 
برقرار کردن نوعی نظم وترتیب میان اش��یا، رويداده��ا و موجودات زنده بر طبق ويژگی های آن ها. معیار 
اندازه گیری، مهارت های شامل بیان وکاربرد مناسب واحدهای )غیراستاندارد( اندازه گیری، تخمین زدن 
ارتب��اط فضايی، زمانی يا مقايس��ه. معیار برقراری ارتباط، انتقال و درياف��ت ارتباط و يافته ها از راه های 
گوناگون چون: س��خن گفتن، نقاشی کردن، استفاده از نمودار، روزنامه ديواری، نمايش، بازديد، تماشای 
فیلم و... معیار استنتاج، ترسیم خالصه ای دربارة رويداد خاص بر پاية مشاهدات و يافته هايی که ممکن 
است دربارة روابط علت و معلولی باشد. معیار پیش بینی، پیش گويی در توالی يک موقعیت جديد، تغییر 
کاربرد و مشاهدات و تجربه های گذشته. معیار الگوسازی و کاربرد آن، معرفی دنیای واقعی با کاربرد يک 
الگوی فیزيکی و ذهنی به منظور فهم و درک فرايندها يا پديده های وس��یع، به طور مثال منظومة شمس��ی 
را بس��ازند يا حرکات اجزای آن را به نمايش بگذارند. معیار آزمايش، تجس��س و کنترل مواد و آزمون 
فرضیه ها برای تعیین يک نتیجه. معیار کاربرد، کاربرد انديشه ها يا مهارت ها در موقعیت های جديد. معیار 
حل مس��ئله، کاربرد مهارت های تفکر، به کارگیری دانش/ مهارت/ نگرش در دستیابی به راه حل های يک 
مس��ئله. معیار زيباشناس��ی، توجه به زيبايی های موجود در هر شئی، رويداد و موجودات زنده، براساس 
صفت هنری آن ها. معیار شهروندی، توجه به برقراری ارتباط اجتماعی، مسئولیت پذيری، مشارکت پذيری، 
تحمل آرای ديگران، رعايت حقوق خود و ديگران. معیار استقالل فردی، ارتقای قابلیت فردی، استقالل 
فک��ری و حرکتی. معیار تخیل، رؤياپردازی؛ از توانايی وي��ژة دوران کودکی و مرکز و پايه ای برای تفکر 
خالق و واگرا. معیار شادی و مهربانی؛ صلح جويی، مهربانی و گشاده رويی در برخورد با افراد، رويدادها 

و امور. معیار کوشايی؛ پیگیری و پشتکار در به سرانجام رساندن کار و فعالیتی که درحال اجراست.
توضیح جداول 2 و 3: پژوهش��گر گزينة 3 را به عنوان گزينة حد وس��ط در نظر گرفت، بدين معنا که 
اگر برای يک معیار اکثر گزينه ها بیشتر از 3 بود، نتیجه می گیريم آن معیار وجود دارد و برعکس اگر برای 
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ي��ک معیار اکثر گزينه ها کمت��ر از 3 بود، نتیجه می گیريم که آن معیار وجود ندارد. همچنین اگر برای يک 
معیار گزينه ها اختالف معناداری با 3 نداشتند، می توان نتیجه گرفت که آن معیار در بعضی از مراکز وجود 
داشته و در بعضی از مراکز وجود نداشته است. بنابراين برای هر معیار از آزمون مقايسه میانگین با عدد3 

استفاده می کنیم. 

 جدول2   خالصه نتایج معیارها                                                                                                                                                                                                                                  

معیار
دبستانپیش دبستان

tمیانگینtمیانگین
30**4/4299/723مشاهده

**547/.-2**4/1077/884طبقه بندی

3/464-2**4/0716/511اندازه گیری
378/.3/1111**4/1198/379برقراری ارتباط

2/076-2/583**4/258/062استنتاج
*2/739-2**4/076/511پیش بینی

1/746-2/583**4/3217/4جمع آوری، ثبت و تفسیر يافته ها
2/076-2/17**4/217/848فرضیه سازی

**5/423-1/8889**3/92864/92الگوسازی و کاربرد

1/168-2/5**3/642/386آزمايش
0/542-2/83**3/643/229تجزيه و تحلیل

*3/162-2/33**3/934/759ترکیب

0/349-2/83**4/438/272ارزش يابی
1/168-2/5**4/074/837خلق انديشه
2/39-2/333**3/7866/904بیان انديشه
2/087-2/25**3/7864/58حل مسئله
*4/038-1/75**3/9294/759زيباشناسی

30**4/3610/212شهروندی
30**3/933/242تخیل

0/542-2/83**4/3610/212شادی و مهربانی
1/168-2/75**46/745استقالل فردی

1/195-2/33**3/572/828کوشايی

سؤال فرعی: تنظیم و طراحی فضای آموزشی در مراکز پیش دبستانی و دبستان براساس فعالیت ها و 
*. p≤0/05,**. p≤0/01
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مراکز يادگیری در برنامه ريزی چندبعدی چگونه است؟
با توجه به جدول 3 نتیجه می گیريم که در دورة پیش دبستان فعالیت های مبتنی بر برنامه ريزی چندبعدی 
در جايگاه زمینه های مناس��ب برای برخورداری از معیارهای کیفی طراحی فضا انجام گرفته و تا حدی 

مراکز يادگیری برای آن ها پیش بینی شده بود و در دورة دبستان اينگونه نیست.
الزم به ذکر است که برنامه ريزی چندبعدی عالوه بر معیارهاي فضای آموزشی دارای مراکز يادگیری و 
فعالیت ها هم می باشد که داده ها و نتیجه گیری از آن ها با توجه به سؤاالتی که در چک لیست محقق ساخته در 
زمینة اين مراکز مطرح شده بود و روش های آماری )توصیفی و استنباطی( به دست آمد. به اين صورت که 
محقق از اين مرکز فعالیت ها سؤاالتی بیرون کشید تا به صورت مشاهده قابل پاسخ گويی و قضاوت باشند.

معیارهای قضاوت در اين تحقیق براساس معیارهای برنامه ريزی چندبعدی است به عنوان مثال هدف 
پژوهشگر از مرکز علوم تجربی در برنامه ريزی چندبعدی، يادآوری فعالیت های ضروری در حوزه علوم 
تجربی است.مرکز رياضیات، هدف از اين نگاره، يادآوری فعالیت هايی است که در حوزة رياضی انجام 
می شود. فعالیت های چون وزن کردن، کار با اشکال هندسی، اندازه گیری و... ديداری و بصری، هدف از 
اين مرکز، يادآوری فعالیت های متنوع در زمینة پرورش مهارت های ديداری و درک بصری کودکان است. 
مرکز کاردستی و نقاشی، هدف يادآوری پرورش خالقیت از طريق فعالیت های کاردستی و نقاشی است. 
ش��نیداری و موسیقی، فعالیت هايی چون درک ريتم، کندی و تندی، زير و بمی صدا، آشنايی با سازهای 
بومی و محلی کودکان و سرود خوانی و گروه خوانی در اين مرکز جای می گیرد. تربیت بدنی، هدف از اين 
مرکز، يادآوری فعالیت های حرکتی و ورزشی برای کودکان است. مرکز خواندن و نوشتن، هدف از اين 
مرکز، يادآوری پرورش خالقیت و تقويت مهارت های برقراری ارتباط، خوب سخن گفتن، خوب گوش 

کردن، بیان احساسات و خواسته ها از طريق نمايش و قصه گويی و... است.
به طور خالصه برای دو مرکز ذکر شده نتايج زير را داريم.

 جدول3   خالصه نتایج در کاربست معیارهای کیفی طراحی فضا مبتنی بر برنامه ریزی چندبعدی                                                                                                                                                                                                                                  

معیار
دبستانپیش دبستان

tمیانگینtمیانگین

فعالیت های مبتنی بر معیارهای برنامه ريزی چندبعدی
)مرکز علوم تجربی- رياضی- مرکز ديداری و بصری
 مرکز کاردستی و نقاشی– مرکز شنیداری و موسیقی

تربیت بدنی- خواندن و نوشتن(

4/4298/347**2/371-13**

**10/392-2/371**4/10712/485يادگیري

*. p≤ 0.05,**. p≤ 0.01
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بحثونتيجهگيری
هدف از اين پژوهش بررس��ی و تحلیل معیارهای طراحی فضای آموزش��ی موجود 
مراکز سال های اولیه کودکی و تنظیم آن ها براساس برنامه ريزی چندبعدی است. پس از 
مطالعه کتابخانه ای اطالعات الزم درباره اصول و مبانی طراحی فضای آموزشی مناسب 
برای کودکان پیش دبستانی و دبستانی معین شد. سپس به منظور بررسی وضعیت موجود 
فضای آموزش��ی مراکز پیش دبستانی و دبستان چک لیستی براساس مؤلفه ها و معیارهای 
برنامه ريزی چندبعدی در حوزة پیش دبس��تان و دبستان تهیه شده است. در زمینة بررسی 
و تحلیل فضای آموزشی موجود، يافته هاي اين تحقیق نشان می دهد که فضای آموزشی 
موجود با استانداردها فاصله زياد دارد، نتايجی که از تحقیقات علیخانی )1383(، سبز علی 

پوشاد )1386( و نیکويان )1378( به دست آمده با يافته های اين تحقیق همخوانی دارد.
با توجه به جدول 2 مشاهده می شود که مراکز پیش دبستان ناحیه 3 شهر کرج به میزان 
قابل اتکايی با کاربست معیارهای برنامه ريزی چندبعدی از فضای فیزيکی به خوبی بهره 
گرفته بودند. می توان گفت اين برنامه ريزی به کاربست بهینة فضا به آن ها کمک کرده بود و 
اگرچه به دلیل محدوديت های فیزيکی و کمبود فضا، برخی از اين مراکز، قادر به ساخت 
فیزيک��ی مراکز يادگیری پیش��نهادی اين برنامه به طور کامل نبودند ولی اس��تانداردهای 
چندبع��دی در تدارک فعالیت ها در فضاهای چندمنظوره، کمب��ود جا برای هر مرکز را 
پوشش داده بود و همه فعالیت ها به طور موفق، مضامین، مهارت ها و نگرش ها را پوشش 
می داد. ولی در مورد دورة دبستان بايد گفت که اين مقطع فاقد 10 معیار فضای آموزشی 
براساس برنامه ريزی چندبعدی است  يعنی در حد متوسط هم اين دوره از اين موارد و 
معیارها برخوردار نیست. اين معیارها عبارت اند از )معیارهای طبقه بندی، اندازه گیری، 
استنتاج، پیش بینی، فرضیه سازی، الگوسازی و کاربرد، ترکیب، بیان انديشه، حل مسئله، 
زيباشناسی(. اما می توان گفت اين دوره در حد متوسط از معیارهای ) مشاهده، برقراری 
ارتباط، جمع آوری، ثبت و تفس��یر يافته ها، آزمايش، تجزيه و تحلیل، ارزش يابی، خلق 
انديشه، شهروندی، تخیل، شادی و مهربانی، استقالل فردی، کوشايی( برخوردار است.

همچنین از جدول 3 نتیجه می گیريم که در دورة پیش دبستان مراکز فعالیت و يادگیری 
وجود دارد ولی در دوره دبس��تان اين مراکز موجود نیس��تند. که همان طور که ذکر ش��د 

بستگی به شرايط و موقعیت يا امکانات آن مرکز داشت.
در پايان می توان گفت مطلوب است طراحان آموزشی، عالوه بر معیارهای فیزيکی 
موجود )معیارهای کمی( معیارهای طراحی فضای آموزشی که در برنامه ريزی چندبعدی 
وج��ود دارد )معیارهای کیفی( را برای مقاطع پیش دبس��تان و دبس��تان در نظر گیرند، و 
فضای متناسب با اين معیارها )مضامین، مهارت ها و نگرش ها( را ايجاد کنند؛ تا موجب 

ايجاد و بهبود مهارت های مورد نظر برنامه ريزی چندبعدی در کودکان شود. 
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