
  

  

  

  

  

های فیزیکی و فرهنگی فضاهای آموزشی دوره ابتدایی چهارکشور           ویژگی
 1آموزان ایرانی و والدین آنان پیشرفته جهان از دید دانش

  

   ٭بی عشرت زمانی دکتر بی
   ٭٭دکتر احمدرضا نصراصفهانی

       
  2چکیده
میـت  های آموزشی، اه      های اخیر با ایجاد تغییر و تحوالت عظیم در نظام             در دهه 

نظـران    های پیشرفته دنیا بیش از پیش مورد توجه صاحب          های آموزشی در کشور     فضا
هـا تـدابیر      تر کردن ایـن فـضا       تعلیم و تربیت قرار گرفته است و برای هر چه جذاب          

هـای    پژوهش حاضر برای کـسب اطـالع از چگـونگی فـضا           . اند  گوناگون اندیشیده 
  .آموزشی چهار کشور پیشرفته، انجام شده است

                                                           
  21/9/1386: ؛  تاریخ تصویب7/3/1386: ررسی؛  تاریخ آغاز ب9/2/1386: تاریخ دریافت - 1
  عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان . ٭
  )rhdzamani@yahoo.com: ایمیل(

  عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان. ٭٭
  )arnasr@edu.ui.ac.ir: ایمیل (
پژوهـشگران طـرح از     .  است "های نوین تدریس در مقطع ابتدایی       روش" پژوهشی   این مقاله برگرفته از طرح    . 2

های صمیمانه معاونت محترم پژوهشی دانشگاه اصفهان برخوردار بودندکه به این وسیله              حمایت مالی و همکاری   
 .کنند مراتب تشکر و قدردانی خود را اعالم می
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مـدارک و    و اطالعـات تحقیقـی از طریـق بررسـی            کیفی است تحقیق   روش  
 با والدین و    و مصاحبه  اینترنتیهای      ای، اطالعات شبکه    شواهد، منابع و اسناد کتابخانه    

آموزانی هـستند کـه       جامعه آماری پژوهش، دانش   . آموزان گردآوری شده است     دانش
هـایی ماننـد آمریکـا، کانـادا،          ور ابتدایی را در مدارس کـش      دوره سال از    سهحداقل  

. کننـد   اکنون در مدارس ایـران تحـصیل مـی         اند و     استرالیا و انگلستان تحصیل کرده    
  . دهد مصاحبه با والدین آنها هم بخشی دیگر از اطالعات را تشکیل می

هـا      بنـدی و سـازماندهی داده       روش تجزیه و تحلیل کیفی و با کدگذاری، مقوله        
های پژوهش در دو بخش تجهیزات فیزیکی مدرسه و شرایط              فتهیا. انجام گرفته است  

های  فیزیکی،     در بخش ویژگی  . های آموزشی ارائه خواهد شد      فرهنگی حاکم بر فضا   
هـای آموزشـی مناسـب        نتایج پژوهش نشان داده است کـه اکثـر مـدارس از فـضا             

.  است های جدید تدریس طراحی شده      ها متناسب با روش       مندند و الگوی کالس     بهره
 حس همدلی  های مربوط به جو و فضای فرهنگی نشان داده است که شش عامل  یافته

شناسی، احترام، جو اعتمـاد، عالقـه و انگیـزه، و جـو               و همدردی، تعهد و مسئولیت    
  . شادی و نشاط بر مدرسه حاکم است

های آموزشی، جو فرهنگی، تجهیزات فیزیکـی، پیـشرفت           فضا: های کلیدی     واژه
   آموزش و پرورشتحصیلی،

  

  مقدمه
بعـد فیزیکـی فـضای      . معموال دارای دو بعد فیزیکی و فرهنگی اسـت        فضای آموزشی   

ها،     ها، آزمایشگاه     کالس(اختمانهای آموزشی   سمحوطۀ مدرسه، فضای سبز،     آموزشی، شامل   
کـه   اسـت    )ها، کتابخانه، مراکز رایانه، سالن چند منظوره، مرکز دیـداری و شـنیداری                کارگاه

تجهیـزات آموزشـی امکانـات و       . ای محیط آموزش و یادگیری در نظر گرفته شده اسـت          بر
وسایلی است که در کالس درس، کتابخانه، آزمایشگاه، کارگاه، مرکز دیداری و شنیداری و              

  .مرکز رایانه وجود دارد
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های کارکنان، رفتار و منش آنان، نحوۀ برقـراری             ها و شایستگی      بعد فرهنگی به توانایی   
ایجـاد محیطـی شـاد، سـرزنده و     . رتباط و مسئولیت شناسی افراد یک موسسه بستگی دارد    ا

سرشار از دوستی، همدلی، مسئولیت شناسی، نظم و انضباط نتیجه فرهنگ درست حاکم بر              
آِیی آموزگاران، میـزان درگیرشـدن والـدین     فضای فرهنگی مثبت بر میزان کار . مدرسه است 

  ).1383زمانی، (آموزان تأثیر مثبت دارد ت تحصیلی دانشدر امور مدرسه، و نیز پیشرف

ای فضای آموزشی را محیطی فیزیکی ماننـد کـالس درس، آزمایـشگاه یـا محـیط                ه  عد
، 2 و هـریس   1تـسمر (دهـد،     هـای یـادگیری رخ مـی          کنند که در آن فرایند      خودآموز تلقی می  

کننـد    ریـف مـی   عدۀ دیگر آن را در قالب محـیط نـرم افـزاری خـاص آمـوزش تع                ). 1992
   کـه آن را مجموعـۀ محتـوای آموزشـی،           ، یا ایـن   )2000،  4؛ وینک و روبلیر   1980،  3پاپرت(

، 5پـولکینن (دانند    های یادگیری و ابعاد اجتماعی یادگیری می          روش آموزشی، ترتیب فعالیت   
های مورد  محیط یادگیری را مجموعۀ موقعیت فیزیکی، کلیۀ رفتار) 1996 (6سالمون). 1999
ها و امور خاص، کلیۀ اجزای محتوای خاص آموزشـی و اهـداف تعریـف     ، همه انتظار  قبول

همچنین از دیدگاه وی، یک شـخص، یعنـی معلـم، مـسئولیت تمـام امـور را                  . داند  شده می 
هـای   هـا و رفتـار      در تعریفی دیگر، محیط یـادگیری شـامل همـۀ اشـیا، زمینـه             . برعهده دارد 

های کاری آن محیط نقش دارند و در          و ارزشیابی فرایند  بازیگرانی است که در توسعه، اجرا       
  ).1999، 7لند چک(کنند  گری می دو بعد فیزیکی و فرهنگی جلوه

دهد کـه تـسهیالت فیزیکـی مدرسـه تـأثیری اساسـی بـر          تحقیقات گوناگون نشان می   
راحـت بـودن کـالس درس، درجـه         . آموزان و اثربخـشی کـار معلمـان دارد          عملکرد دانش 
آموز یک کـالس      ب، نبود سر و صدا، نو بودن ساختمان و کم بودن عده دانش            حرارت مناس 

                                                           
1 - Tessmer 
2 - Harris 
3 - Papert 
4 - Wienck and Roblyer 
5 - Pulkkinen 
6 - Salomon 
7 - Checkland 
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در زمینـۀ تـسهیالت فیزیکـی کـالس،         . شـوند   از عوامل بسیار مهم فیزیکـی محـسوب مـی         
  :شود تحقیقات بسیار صورت گرفته است که در زیر به تعدادی از آنها اشاره می

ــه) 2002 (1ارتمــن ــا عنــوان  در مقال کــی و پیــشرفت تحــصیلی تــسهیالت فیزی"ای ب
های انجام شده دربارۀ مدارس ایاالت متحد آمریکا را بررسی کـرده                ، پژوهش "آموزان  دانش

و به این نتیجه رسیده است که میان طراحی صحیح و دقیق ابعاد و اجزای گوناگون مدرسه                 
ب، نور  محققان تأثیر منفی حرارت نامناس    . آموزان رابطۀ معنادار وجود دارد      و یادگیری دانش  

. انـد  ه آمـوزان نـشان داد   بودن ساختمان مدرسه را بر عملکرد دانش   کم، سر و صدا و قدیمی       
بر آن، او دریافته است که شرایط ساختمان مدرسه ممکن است تأثیرات مثبت یا منفی                 عالوه

هـا و    مطالعات همبستگی، رابطـۀ مثبـت قـوی را میـان ویژگـی        . آموزان داشته باشد    بر دانش 
در شـرایط  . آمـوزان نـشان داده اسـت        اختمانی مدرسه و پیشرفت تحصیلی دانـش      شرایط س 

یکسان اجتماعی، پیشرفت تحصیلی کسانی که در مدارسی بـا تـسهیالت مناسـب تحـصیل                
  . درصد از دیگران بیشتر  بوده است17 تا 5اند  ه کرد

ده دربارۀ تسهیالت مدارس از نظر معلمـان منتـشر کـر          ) 2001 (2در گزارشی که هنری   
هـای درس       اند که طراحی کالس      معلم مدارس دولتی اظهار داشته     1050 درصد از    92است،  

معلمـان عقیـده   . آمـوزان داشـته اسـت    تأثیری بسیار بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانـش      
  :داشتند که مدارس باید دارای امکانات زیر باشد

ـ   های کاری راحت برای اینکه شرایط انعطاف        ها و فضا      صندلی • ذیری بیـشتر بـرای   پ
  آموز فراهم شود؛ معلم و دانش

 ها قابل کنترل باشد؛  گرمایش و سرمایش کالس •

 ها قابل تغییر باشد؛  چیدمان کالس •

هـا اسـتفاده شـود        های جذاب برای پوشش کف و دیوار        ها و الگو      ها، بافت     از رنگ  •
 ).2001هنری، (

                                                           
1- Earthman  
2 -Henry 
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مـوز از خـود و انـدازۀ مدرسـه          آ  ، میان ادراک دانـش    )1981 (1 فاستر و مارتینز    پژوهش
دریافتنـد کـه احتـرام      ) 1992 (2بـری   آنان و محققانی مانند استاکراد و می      . رابطه پیدا کردند  
، نسبت به کسانی که در  آموزان مدارس کم جمعیت نسبت به خود در دانش شخصی و علمی 

یـزان  انـدازه و ظـاهر مدرسـه و م   . مدارس شلوغ به تحصیل اشتغال داشـتند، بیـشتر  اسـت    
آموز در مدرسه، میزان همکاری والدین با مدرسـه تـأثیر             جذابیت آن در میزان حضور دانش     

  ). 1996، 3ویلیامز(مثبت داشته است 

آمـوزان، بـه      عالوه بر تسهیالت، موفقیت مـدارس در ایجـاد نگـرش مثبـت در دانـش               
 فرهنـگ مدرسـه نـه تنهـا بـر پیـشرفت تحـصیلی             . فرهنگ حاکم بـر مدرسـه ارتبـاط دارد        

. آموزان تأثیرگذار است، بلکه در رضایت درونی و اجتماعی از مدرسه نیز مؤثر اسـت                دانش
، مـدارس   )1996 (4کـاتن . در این فضا هر شخص با ارزش، قابل احترام و خوشبخت است           

های آنان را برای ایجاد محیط مثبت فرهنگـی جویـا               بسیاری را بررسی کرده و دستورالعمل     
بـه نقـل از     (کنـد     مدارس، مدرسـه خـوب را چنـین توصـیف مـی           در بازدید از    . شده است 
حیاط و ساختمانهای مدرسـه پـاکیزه و تمیـز اسـت، تمرکـز و تأکیـد                 "): 2003 ،   5ماکسول

های مدرسه    آموزان روی دیوار    آموزان است و کار دانش      های مثبت کار دانش       مدرسه بر جنبه  
در .  امـور مدرسـه مـشارکت دارنـد         آنان در همـۀ     آموزان و والدین    دانش. خورد   می  به چشم 

مدرسه امکان آموزش برای کسانی که در نقاط دور دست ساکن هستند از طریـق مـاهواره،                 
ارتباطـات از   . های تلویزیونی و سایر وسایل ارتباطی فراهم اسـت            های ویدئویی، شبکه      فیلم

). 567ص  ("طریق فناوری اطالعات و ارتباطات با افـراد ذینفـع در مدرسـه برقـرار اسـت                
  . اند ه نیز مسئله امنیت و ایمنی را در طراحی مدارس مطرح کرد) 2000 (6کاسر و احمد

                                                           
1 - Foster & Martinez 
2 - Stockard & Mayberry 
3 -Williams 
4 - Cotton 
5 -  Cotton 
6 - Kosar & Ahmad (2000) 
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های ایاالت متحـد آمریکـا در بـارۀ عوامـل             در تحقیقی که دانشجویان یکی از دانشگاه      
آمـوزان سـه عامـل معلمـان          انـد، دانـش     آموزان از مدارس انجام داده      مؤثر در موفقیت دانش   

  .آموزشی و کیفیت تسهیالت و تجهیزات مدارس را بسیار مؤثر دانستندکارآمد، مدیران 

 بـراون   1989آموزان، در سال       دربارۀ تأثیر امکانات مدرسه بر پیشرفت تحصیلی دانش       
انـد کـه در آن پیـشرفت تحـصیلی            و همکاران وی در یکـی از ایـاالت آمریکـا انجـام داده             

یکـی از آن مـدارس مـدرن بـا     . فتـه اسـت  آموزان در دو مدرسه مورد مقایسه قرار گر      دانش
نمونه . وسایل و تجهیزات کافی و مدرسه دیگر با ساختمان قدیمی و منابع اندک بوده است              

ها و نیز       های چهارم و ششم، معلمان این کالس          آموزان کالس    نفر از دانش   280آماری شامل   
مدرسـه مـدرن در     آمـوزان     نتایج این پـژوهش نـشان داد کـه دانـش          . مدیران مدارس بودند  

های خـود در        هایی بسیار باالتری نسبت به همکالسی         خواندن، نوشتن، ریاضی و علوم نمره     
آموزان مدرسـه مـدرن دارای مـشکالت اصـولی کمتـر،              ضمناً دانش . مدرسه قدیمی داشتند  

های ایـن پـژوهش         یافته. حضور بهتر و بیماری کمتر نسبت به مدرسه مشابه قدیمی داشتند          
تأثیر محیط فیزیکی مدرسه را بر یـادگیری، سـالمت، حـضور و نظـم و انـضباط                  اهمیت و   

  ).1991، 1سیلز(دهد  آموزان نشان می دانش

هـا و امکانـات آموزشـی بـر           تحقیقات انجام شده در ایران کمتر به بررسی تـأثیر فـضا           
های گوناگون جسمی، روحی روانی و آموزشی پرداخته و بیشتر به بررسـی وضـعیت                   جنبه
های آموزشی، موانع بهره گیری از وسایل و مـواد            جود مدارس، مشکالت مربوط به فضا     مو

های   های آموزشی با استاندارد     در زمینه مقایسه وضعیت موجود فضا     . آموزشی پرداخته است  
، میرزایـی   )1373(زاده   ای از تحقیقـات اشـاره کـرده کـه قاضـی             جهانی می توان بـه نمونـه      

و ) 1373(، کریمـی، و یـزدان پنـاه         )1377(، تعـاون    )1376 (، ابراهیمی دسـتگردی   )1376(
در ایـن تحقیقـات بـر       . انـد   انجام داده ) 1363،  1361(موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی      

هـای علمـی و فنـی در            اهمیت تجهیزات، محیط و وسایل آموزشی، لزوم توجه بـه ضـابطه           
هـا،    سب سازی آنها با اسـتاندارد     ها و تجهیزات آموزشی تاکید شده و برای متنا          طراحی فضا 

های انجمن      گیری از توصیه    ها بر بهره      در این استانداردسازی  . هایی مشخص شده است     معیار
                                                           

1 - Seals 
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های آموزشی تاکید شده  ملی آموزش و پرورش آمریکا و سازمان یونسکو برای احداث فضا       
حقیقات ایـران   های موسسه استاندارد و ت        همچنین، سازمان نوسازی مدارس به توصیه     . است

  . ها و تجهیزات آموزشی توجه کرده است در ایجاد و توسعۀ فضا

نحوۀ استفاده از وسایل و مواد آموزشی و مشکالت مربوطه، از موضوعاتی اسـت کـه                
هـایی اشـاره        توان به پژوهش    برای مثال، می  . مورد بحث و بررسی محققان قرار گرفته است       

؛ )1371(؛ سفردوست،   )1367(؛ موسوی پور،    )1375(؛ شاه کرم،    )1374(کرد که دارستانی،    
های مذکور نشان       های پژوهش     یافته. اند  انجام داده ) 1379(و دوایی   ) 1378(کریمی جشنی،   

آمـوز در   تـراکم دانـش  : می دهند که موانع اصلی اسـتفاده از تجهیـزات مدرسـه عبارتنـد از          
 و معلمان، فقدان دانـش و       های درس، حجم زیاد مطالب درسی، نگرش منفی مدیران          کالس

  . های نامناسب آموزشی  تجهیزات و فضا واطالعات کاربران، کمبود امکانات

آمـوزانی وجـود دارنـد کـه سـالیانی از             از آنجایی که در برخی از مدارس ایران دانـش         
انــد و تــاکنون پژوهــشی در مــورد ایــن  تحــصیل خــود را در کــشورهای دیگــر گذرانــده

ته است، نتـایج ایـن پـژوهش اطالعـات بـسیار از تجـارب ایـن                 آموزان صورت نگرف    دانش
  . دهد اندرکاران تعلیم و تربیت قرار می آموزان در اختیار مسئوالن و دست دانش

  

    اهداف پژوهش
آمـوزان،    هـای آموزشـی در پیـشرفت تحـصیلی دانـش            با توجه به اهمیت و نقش فضا      

  : پژوهش عبارتند ازف این اهدا

های آموزشی در مـدارس چهـار کـشور پیـشرفتۀ جهـان               اهای فیزیکی فض    ویژگی •
  آموزان ایرانی و والدین آنان؛ از دید دانش) آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا(

آمـوزان ایرانـی و والـدین         های فرهنگی جو حاکم بر مدارس از زبان دانش          ویژگی •
 .آنان
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 پرسشهای پژوهش  

  : زیر طرح شده استبه منظور دستیابی به اهداف فوق، دو پرسش

های آموزشی در مـدارس چهـار کـشور پیـشرفتۀ جهـان               های فیزیکی فضا    ویژگی •
 آموزان ایرانی و والدین آنان کدام است؟ از نظر دانش) آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا(

 هایی است؟  های آموزشی این کشورها دارای چه ویژگی جو فرهنگی حاکم بر فضا •
 

  روش تحقیق
مـدارک و شـواهد،     بررسـی   ،   گردآوری اطالعات از طریق    کیفی است و  تحقیق   روش  

های عمیق بـا والـدین و           ای و مصاحبه    های رایانه     منابع و اسناد کتابخانه ای، اطالعات شبکه      
  . آموزان فراهم شده است دانش
   

  جامعه آماری
ی از  آموزانی هستند که حـداقل سـه سـال از مقطـع ابتـدایی را در مـدارس یکـ                     دانش

اند و اکنون در مدارس ایـران بـه        های آمریکا، کانادا، استرالیا و انگلستان تحصیل کرده         کشور
. دهنـد   والدین آنان نیز بخشی دیگر از جامعه آمـاری را تـشکیل مـی             . تحصیل اشتغال دارند  

، پیـشرفته بـودن در      )های متفاوت     قاره(، موقعیت جغرافیایی    ذکورهای م   علل انتخاب کشور  
بـه  . ها اسـت    به این کشور    و پرورش و کثرت ایرانیان مخصوصاً دانشجویان اعزامی       آموزش  

علت امکان دسترسی به اساتید دانشگاه و دانشجویان اعزام شده به خارج و همچنین آگاهی        
بیشتر این قشر از مسائل مربوط به آموزش و پرورش، جامعه آماری این تحقیق را اساتید و                 

 تشکیل داده که فرزندشان حداقل سه سال از مقطع ابتدایی را در             دانشجویان اعزام به خارج   
  . اند یکی از چهار کشور مذکور به تحصیل اشتغال داشته
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  نمونه آماری
نفر از والدین بطور تصادفی از لیست اساتید واجـد شـرایط از سـه شـهر بـزرگ                   صد  

 واجد شـرایط آنهـا نیـز      عالوه بر والدین، فرزندان     . تهران، شیراز و اصفهان انتخاب شده اند      
  . اند مورد مصاحبه قرار گرفته

هـا و سـازماندهی         روش تجزیه و تحلیل کیفی است که با کدگذاری، استخراج مقولـه            
هـا شـرکت     برای محرمانه ماندن اسـامی افـرادی کـه در مـصاحبه        . گرفته است ها انجام       داده

  . ای اختصاص یافته است اند به هر شرکت کننده شماره داشته

  های پژوهش  یافته
های مربوط به دو پرسش پژوهش مورد تجزیه و تحلیـل قـرار                 در این بخش، یافته    •

  : گیرد می

های آموزشـی در مـدارس چهـار کـشور            های فیزیکی فضا    ویژگی: 1پرسش   •
آموزان ایرانی و والدین    از نظر دانش  ) آمریکا، انگلستان، کانادا و استرالیا    (پیشرفتۀ جهان   
 ؟آنان کدام است

 وسعت فضاهای آموزشی، ارتباط فضاهای آموزشـی بـا جامعـه،            :پرسش فوق در پنج مقوله    
های درس و کتاب و کتابخانـه در چهـار کـشور              سایر فضاهای آموزشی در مدرسه، چیدمان کالس      

 .آموزان و والدین آنان بررسی شده است آمریکا، انگلستان، استرالیا و کانادا از دید دانش

در نظر گرفتن وسعت و فضای الزم برای مدارس، یکـی از اصـول     : زشیهای آمو   وسعت فضا 
یکی از والدین که عضو هیئت علمی دانشکده علوم تربیتی یکـی             .هایی است   اولیه احداث چنین بنا   

  دوره  و فرزنـدی هـم در      ه،های ایران است و در حدود هشت سال در آمریکا بـسر بـرد               از دانشگاه 
  :های آموزشی آن کشور چنین اظهار نظر کرده است ربارۀ فضاابتدایی آن کشور داشته است، د

های آموزش و پـرورش         های تربیتی، از محیط     در ایالتی که بودم به عنوان بخشی از کار        
طبـق قـانون آن ایالـت، هـر     . های آموزشی بسیار گسترده بود   فضا. کردم  آن ایالت بازدید می   
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د بـه آمـوزش و پـرورش و دانـشگاه            آن بای   یک شانزدهم مساحت   شد،  شهر که احداث می   
 .یافت اختصاص می

به لحاظ نمودن ارتباط ، از مصاحبه شوندگان% 56 :های آموزشی با جامعه ارتباط فضا
هـای مـورد    اند که در کـشور  مدارس با جامعه در ساخت مدارس اشاره کرده و عقیده داشته 

ص دیگـر اینکـه،     مطالعه، فضای بسیاری به مدرسه اختصاص داشت و ویژگـی بـسیار خـا             
ای  های بلند و کامالً بسته      برعکس مدارس ایران که دیوار    . فضای مدرسه از جامعه جدا نبود     

هـا و   کـاری  در مدارس خارجی، درخت. دارد و بطور کلی، مدرسه تقریباً از جامعه جداست      
ین اکثر والد . گیرند  های سبز و بزرگی وجود دارند که مورد استفاده عموم مردم قرار می              فضا

برای مثال، یکی از والـدین در       . به عبور کردن از فضای مدرسه به هنگام خرید اشاره کردند          
داد  ها و سایر افراد مـی         در ضمن اینکه مدرسه بود، این امکان را به خانواده         : این مورد گفت  

های کوتاهی کـه هـیچ         بوجود بیاید از در    هتا بدون اینکه تداخل و مزاحمتی برای مدرسه ب        
  : او گفت. و بستی هم نداشتند، از مدرسه عبور کنندقفل 

هایمـان      در ضمن بچه  . آمدیم  کردیم و می    رفتیم خریدمان را می      می ]مدرسه[ ما از کنار    
کـرد و     دیدیم و این به نظر من رابطۀ مدرسه را در طول مدت با خانواده حفظ می                 را هم می  

 . نداشتندو جدا از جامعه را ها حالت ایزوله   بچه

یکی . آموزان، آنها هم به وجود دو قسمت در مدرسه اشاره کردند             در مصاحبه با دانش   
ساختمان مدرسه و دیگر حیاط که غالباً به صورت پارک جلو مدرسه قرار گرفته و با نـردۀ                  

های شبیه پارک جلو مدرسه با در ورودی کوتاه و گاهی               محوطه. بسیار کوتاه مجزا شده بود    
آمـوزان، در حیـاط مدرسـه، عـالوه بـر       به گفته دانش. فاده عموم آزاد بود  بدون در برای است   

بـارۀ  آمـوزان، در  مـادر یکـی از دانـش   . فضای سبز، همه نوع وسایل بازی نیز وجود داشـت         
 :های سبز و وسیع در مدارس کانادا چنین گفت فضا

بـه  ها پس از تعطیل شدن مدرسه و بسته شدن در سـاختمان، تـازه                   یادم هست که بچه   
کردند و    رفتند و یک تا دو ساعت آنجا بازی می          می) یعنی همان فضای سبز و وسیع     (حیاط  
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نشستیم  ها در محوطه مدرسه می      های ایرانی باید ساعت     های دیگر بخصوص مادر     من و مادر  
 . ها تمام شود  تا بازی بچه

تمرکـز  م  های مورد مطالعه به صورت غیرمتمرکـز یـا نیمـه             که مدارس کشور   ییاز آنجا 
کننـد، از نظـر فـضای           هـا را مـدارس اتخـاذ مـی            گیری  شوند و به طور کلی تصمیم      اداره می 

آمـوزان در یکـی از        بـرای مثـال، دانـش     . شـود  هایی میان مدارس دیـده مـی          فیزیکی تفاوت 
هـای    کـالس (های مختلف سنی        های جداگانه برای گروه       های استرالیا به وجود محوطه      شهر

. اشـاره کردنـد   ) هـای چهـارم و پـنجم حیـاط جداگانـه            اط و کـالس   اول تا سوم یـک حیـ      
که در آن به  ای آموزی که همۀ دوران ابتدایی را در استرالیا گذرانده بود، دربارۀ مدرسه     دانش

  : تحصیل اشتغال داشت چنین گفت

یک طرف بوفه، یک طرف آسفالت برای بازی لـی          .  حیاط مدرسه چند قسمت داشت    
رف چمن برای فوتبال، یک محوطه که پر از وسایل بازی بود و یـک               لی و بسکتبال، یک ط    

 .های دیگر را در آنجا انجام دهیم توانستیم بعضی از بازی زمین شنی داشت که می

های سرپوشـیده   های باز آموزشی، فضا     عالوه بر فضا  : های آموزشی مدارس    سایر فضا 
از سـوی دیگـر،     . رفته شده است  با وسایل بازی و سرگرمی، برای مواقع بارندگی در نظر گ          

هـایی کـه بـا فرهنـگ آنهـا          های سرپوشیده برای اجرای موسیقی، رقص، تئـاتر و کـار            محل
ـ . سازگاری دارد در ساختمان مدرسه لحـاظ شـده اسـت           عـالوه، در مدرسـه یـک مرکـز          هب

یـک اتـاق    «آمـوزان،     به گفته یکی از دانش    . ها وجود دارد    کامپیوتر برای استفاده همه کالس    
خصوص برای کامپیوتر داشتیم و از آن برای تایپ داسـتانی کـه در منـزل نوشـته بـودیم،                    م

  .»کردیم و گاهی هم برای بازی یا نقاشی کردن استفاده می کردیم استفاده می

ای محلـی اشـاره      های رایانه     آموزان هم به ارتباط مدارس از طریق شبکه          یکی از دانش  
هـای محلـی        دارس یک ناحیۀ آموزشی از طریق شـبکه       آموزان م   بدین ترتیب که دانش   . کرد

روش کـار بـدین   . م وصل شده و اطالعات گونـاگون علمـی را رد و بـدل مـی کردنـد     ه  هب
آمـوزان   کرد و از دانش ای را مطرح می پرسش یا مسئلهصورت بود که معلم یکی از مدارس       
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ود را از طریـق     خواست تا دربارۀ موضوع مورد نظر تحقیق کنند و حاصل تحقیقـات خـ               می
  . ها برای یکدیگر ارسال کنند  های محلی و رایانه  شبکه

وجـود  «: یکی از والدین دربارۀ علت وجودی این همه فـضا در مدرسـه چنـین گفـت     
هـا      ها دلپـذیر شـود و بچـه           امکانات گوناگون به خاطر این مسئله است که محیط برای بچه          

  .»ندرو احساس کنند که به فضای بازتر از خانه می

در اکثر مدارس،   . ند  مند  های آموزشی مناسب بهره     طور کلی، همۀ این مدارس از فضا        به
. های باز و وسیع بـرای بـازی وجنـب و جـوش کودکـان در نظـر گرفتـه شـده اسـت                   فضا
طراوت و سرسبزی محـیط     . آموز در مدرسه از طبیعت و جامعه پیرامونش جدا نیست           دانش

دارد و محیط آموزشی      وران کودکی را در او زنده نگه می       اطراف، شور زنده بودن و نشاط د      
هـای آموزشـی جامعـه بـرای آمـوزش و       استفاده از فضا  . کند  را برای او جذاب و دلپذیر می      
  . هاست های خاص این کشور  های مدرسه، یکی دیگر از ویژگی استفاده متقابل جامعه از فضا

 نیمکت، میز و صندلی وجود      های درس به جای        در کالس  :های درس     چیدمان کالس 
ها به صورت گرد        ها طوری است که بیشتر مواقع بچه          ترتیب قرار گرفتن میز و صندلی     . دارد

بـرای  . همه یا قسمتی از کف کالس با موکت پوشـیده شـده اسـت      . نشینند  دور یکدیگر می  
هـای    نـشینند و بعـضی از فعالیـت         آموزان روی موکت دور هـم مـی         برخی از دروس، دانش   

آمـوزان    در جلو در کالس محلی برای بیرون آوردن کفـش دانـش           . دهند  کالسی را انجام می   
  . آموزان الزامی است ها از سوی دانش رعایت نظم و انضباط در چیدن کفش. قرار دارد

هـا بـه شـکل مربـع          ها خیلـی بـزرگ و میـز         آموزان اظهار کردند که کالس       اکثر دانش 
آموز به دور آن نشـسته        دانش6 میز را کنار هم گذاشته و   در بیشتر مواقع، دو   . مستطیل است 
. نشینند  ها روی موکت می       آموزان، اکثر اوقات بچه     به گفته این دانش   . پرداختند  و به بحث می   

آموز، یک معلم     آموز وجود دارد که برای این عده دانش          دانش 25 تا   20در هر کالس درس     
که دوره آمادگی را در کانـادا و از کـالس             ختر خانمی د. شود  و یک دستیار در نظر گرفته می      

  :چنین گفتسوم تا اول راهنمایی را در انگلستان درس خوانده بود 
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ها   نشستند و کار    ها دور هم می       هایی بود که بچه      مثل ایران میز و نیمکت نبود، بلکه میز       
 بود که صورت    ها طوری   ها و میز    گرفت و ترتیب صندلی     بیشتر به صورت گروهی انجام می     

 .دیدیم همدیگر را می

هـای        نکته قابل توجه اینکه، همه مواد، وسـایل آموزشـی و حتـی کتـاب و دفترچـه                 
ها هـر روز         به خالف مدارس ایران که بچه      ،شود  آموزان در کالس درس نگهداری می       دانش

 مـورد   هـای   در کـشور  . مجبور هستند مقدار زیادی کتاب و دفتر به مدرسه ببرند و بیاورنـد            
. شود   می طور مجانی تهیه   ه مدرسه ب  از طریق ها در ابتدای سال         مطالعه، وسایل مورد نیاز بچه    

 را والدین خریداری و تا پایـان سـال           وسایل مورد نیاز   در ابتدای سال  ،  ها  ایالتدر برخی از    
آمـوز در نظـر       هایی برای هر دانش       های درس، قفسه    در کالس . کنند  در مدرسه نگهداری می   

بـه گفتـه یکـی از    . شود آموز در آن قفسه نگهداری می رفته شده است که وسایل هر دانش    گ
  : مادران

دادند، یک قسمت کالس مخصوص گذاشتن کیـف، کاپـشن،           به نظم خیلی اهمیت می    
کـاله   و   البته در راهروی مدرسه هم محلی را برای گذاشـتن کـت           .  بود و سایر وسایل  کاله  
آمـوز    نام دانـش  . آموز روی میزش نوشته شده بود       اسم هر دانش  . ها در نظر گرفته بودند        بچه

هـا در       که همه وسـایل بچـه      در حالی . شده باشد ) چسبانده(باید روی تمام وسایل او نوشته       
ها فقط برای بازدید خانواده به خانـه آورده             های بچه   بعضی از کار  . مدرسه نگهداری می شد   

هر وقت وسیله یـا مـوادی       . ی وسیله خاصی بود   های کالس جا      هر قسمت از قفسه   . شد می
بـرای مثـال،    . شد شد، در محل قرار گرفتن آن یادداشتی مبنی بر تهیه آن گذاشته می             تمام می 

از همـه مهمتـر، هـر       . نوشتند که برای کالس چسب بخرند      شد می  هر وقت چسب تمام می    
  .ایش بگذاردکرد مجبور بود آن را سر ج ای استفاده می آموز که از وسیله دانش

اظهار داشتند که همه امکانات مورد نیاز برای تدریس رامعلم          %) 88(آموزان    اکثر دانش 
هـا،    مـدل ،  این امکانات شامل انواع مواد    . بینی کرده و در کالس درس فراهم آورده بود         پیش
هر کدام از وسایل محـل      . ها، مجالت و وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی بود         ها، کتاب   ماکت
به عالوه، به گفتـه همـه       . شد   نگهداری می   ای جداگانه   ص به خود داشت و در قفسه      مخصو
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هـا      مصاحبه شوندگان، در هر کالس درس مقدار زیادی وسایل بازی و سرگرمی برای بچـه              
آموزی که از کالس سوم ابتدایی تا کالس هشتم در انگلـستان      دانش. در نظر گرفته شده بود    

  :های آموزشی چنین گفت درس خوانده بود در مورد فضا

است مـا هـم بـه یـک           ها قدیمی   ام باید بگویم، در انگلستان ساختمان       در مورد مدرسه  
سـاختمان دو طبقـه   . ها پیش ساخته شده بود   رفتیم که ساختمانش از سال      می   مدرسه قدیمی 

های درس بسیار بزرگ بودند و در کالس درس همه مواد برای تدریس تـدارک                 کالس. بود
رفتند و  رفتیم ولی معلمان ما خیلی زودتر می  ما ساعت نه صبح به مدرسه می      . شده بود دیده  

یک گوشه کالس دارای دستشویی برای      . کردند  همه چیز را تا قبل از شروع کالس آماده می         
 وسایل الزم برای درس علوم، قسمت دیگر نقـشه، کـره            ،شستن دست، گوشه دیگر کالس    

در کـالس درس    ی بود و مقدار زیـادی وسـایل بـازی نیـز             جغرافیایی و وسایل آزمایشگاه   
 .وجود داشت

 برخـی .  ابتدایی آزمایشگاه جدا نداشتند    دوره، در   %)63(گفته اکثر مصاحبه شوندگان      به
مـثالً روی یـک میـز، وسـایل         . کردنـد   از معلمان آزمایشگاه را در کـالس خـود ایجـاد مـی            

های   های آزمایش   های مربوط به فعالیت    های دیگر چیز    آزمایشگاهی یک آزمایش و روی میز     
هـای یـک میـز         چرخند، یعنی بعد از تمام کردن فعالیت        آموزان می   و دانش  چینند دیگر را می  

آمـوزان کـه در کانـادا         یکـی از دانـش    . رونـد   های دیگر مـی     برای انجام دادن آزمایش به میز     
  :تحصیل کرده بود گفت

قبل از ورود ما به کـالس،       . کردیم  ار می ها ک   های شش نفری روی آزمایش       ما در گروه  
روی : برای مثـال  . روی هر میز وسایل الزم برای انجام دادن یک آزمایش را معلم چیده بود             

گذاشتیم   یک میز یک سطح شیبدار گذاشته بودند ما باید توپی را روی این سطح شیبدار می               
سپس شـیب را تغییـر      . گرفتیم کشید تا توپ به پایین بیاید اندازه می         و زمانی را که طول می     

  .کردیم گرفتیم و یاد داشت می دادیم و باز هم زمان پایین آمدن را اندازه می می

هـا    ای   مراکز فراگیری یا چند رسـانه      با نام هایی    شوندگان به وجود فضا     از مصاحبه % 20
 هـای   اسـتفاده کـالس    مـورد    صورت چرخـشی  ریزی به     با برنامه اشاره داشتند که این مراکز      
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در این مراکز، همه وسایل و مواد آموزشی، وسایل آزمایـشگاهی و  . گرفت  قرار می گوناگون
نکتـه قابـل توجـه، مـسئله         .های کامپیوتری قرار داشت       های ویدئویی و برنامه     همچنین نوار 

آمـاده سـازی کـالس درس بـر         . سازی کالس درس متناسب با موضوع درسـی اسـت          آماده
تـر کـردن محـیط آموزشـی، بـه ایجـاد کـردن انگیـزه در                  اساس موضوع، عالوه بر جـذاب     

هـای    یکی از مادران دربـارۀ ایجـاد کـردن محـیط     . کند  آموزان برای یادگیری کمک می      دانش
  :جذاب آموزشی توسط معلم کالس چنین گفت

 یک روز که من به مدرسه رفتم، دیدم تمام کالس را رنگ آبی زده بودند و توی ایـن                   
ها، میگو، خرچنگ، هشت پا را بـه دیـوار            ن دریایی اعم از انواع ماهی     رنگ آبی تمام جانورا   

بـه همـین    . بعد که از دخترم پرسیدم گفت که االن درس ما دربـارۀ دریـا اسـت               . زده بودند 
 .منظور، معلم قبالً فضای کالس را آماده کرده است

ار کشور  شوندگان در چه     در زمینۀ کتاب و کتابخوانی، همه مصاحبه       :کتاب و کتابخانه  
مورد مطالعه اظهار کردند که عالوه بر کتابخانه بزرگ در داخل مدرسه، در داخل هر کالس                

. هـا بـه چـشم مـی خـورد           درس هم یک کتابخانه کوچک وجود دارد که در آن انواع کتاب           
های رنگی که هـر رنـگ نـشانگر میـزان               هایی در داخل کالس با برچسب         ها در قفسه    کتاب

آنچه مـورد توجـه و تاکیـد همـه          . خواندن است طبقه بندی شده است     توانایی مشخصی از    
مصاحبه شوندگان قرار داشت، مسئله اهمیت و منزلت کتابدار در مدرسـه اسـت کـه خـود                  

بـه عقیـده بـسیاری از       . حاکی از پایگـاه اجتمـاعی و فرهنگـی کتـاب و کتـابخوانی اسـت               
در این مرکز یک کتابدار     . ای بود  ، مدرسه دارای مرکزی به نام مرکز چندرسانه       %)58(والدین

کتابـدار یـا مـسئول      . هـا در نظـر گرفتـه شـده بـود              و اطالع رسان خبره برای کمک به بچه       
رسانی فردی مطلع و با انگیزه بود و به دلیل اینکه خودش این کار را انتخـاب کـرده،                     اطالع
ابراین، او یکـی از  بنـ . کـرد   ها تا حد امکـان کمـک مـی            مند به کارش بود و لذا به بچه         عالقه

یکی از والدین در مورد نقش این مراکز چنـین          . آمد  مهمترین کارکنان مدرسه به حساب می     
  : گفت
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لذا، مسئوالن این مراکز هـم      . ای در آموزش آنها نقش بسیار مهم دارد        مراکز چند رسانه  
وان گفـت از  تـ  زیرا همه افراد در مدرسه با این مرکز کار دارند و می      . مورد توجه قرار دارند   

نظر شغلی این افراد، خیلی مهم هستند و بعد از مدیر مدرسه که به دلیل مـسئولیت خاصـی     
ای، مهمتـرین و     دار اسـت، مـسئول مرکـز چنـد رسـانه            که دارد نقشی مهم در مدرسه عهده      

شـود    ای که مدرسه تعطیل می     او در فاصله  . ترین فرد و پرکارترین فرد مدرسه است       محبوب
 با معلمان در تماس است که منابع مورد نیاز معلمان را تهیه کنـد و در اختیـار               کند و   کار می 

ریـزی    ها برنامه   آنها قرار دهد و همین طور ساعات استفاده از این مرکز را برای سایر کالس              
  .کند می

بـدین ترتیـب کـه طبـق        . ساعاتی در هفته بـه اسـتفاده از ایـن مرکـز اختـصاص دارد              
ها را به کتابخانه        کند و بعد بچه      چند دقیقه اول کالس را صحبت می        معلم ،ریزی قبلی  برنامه
آمـوزان را در      آنجا معلم نقش نظارت را به عهده دارد و فرد کتابدار است که دانـش              . برد  می

این منابع شامل کتاب، مجلـه،      . کند  های کالسی و در یافتن منابع کمک می           انجام دادن پروژه  
هـا مـشغول مطالعـه و تحقیـق           ها ساعت     بچه. شود  ر آموزشی می  فیلم و اسالید و منابع دیگ     

  :گوید یکی از والدین می. شوند، بدون اینکه گذشت زمان را احساس کنند می

یـا  . ها هنوز مشغول مطالعـه هـستند          اکثراً دیده می شد که ساعت تفریح است، اما بچه         
ـ          بعد از اینکه مدرسه تعطیل می      ت بـرای گـرفتن کتـاب       شد، تازه در صف کتاب منتظـر نوب

  .گرداندند هایی را که گرفته و خوانده بودند به کتابخانه برمی شدند و یا کتاب می

آمـوزان بـا معلـم کـالس بـه            دانش نیز   ، در ساعاتی از هفته    های مذکور    بر برنامه  عالوه
ی در پایـان داسـتان هـم، سـؤاالت        . خواند ها داستان می      رفتند و کتابدار برای بچه      کتابخانه می 

  .کردند ها دربارۀ آن صحبت می شد که بچه دربارۀ موضوع داستان مطرح می

سازی هر جامعـه وجـود کتـاب و          طور کلی، یکی از امکانات بسیار مهم در فرهنگ         ه  ب
های مورد مطالعه اهمیت بـسیار بـرای ایـن            همانطور که مالحظه شد، کشور    . کتابخانه است 

ای، در هـر      مسئله قائل بودند و در هر مدرسه عالوه بر کتابخانه مرکزی و مراکز چندرسـانه              
هـای عمـومی       آموز به کتابخانه    عالوه، دانش  هب. های کتاب وجود دارد       کالس درس هم قفسه   
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هـای جـذاب و دوسـت      محیط. دسترسی دارد که گاهی در چند قدمی محیط زندگی اوست      
های عالقمند و مطلع، وجـود وسـایل و امکانـات راحـت               ها، وجود کتابدار      داشتنی کتابخانه 

دهی مرتب و منظم،  ویژه کودکان پیش دبستانی و دبستانی، سرویس   هبرای مراجعه کنندگان ب   
وجـود نظـام بـاز در     . هـای مـورد مطالعـه اسـت         های محیط آموزشی کشور     از دیگر ویژگی  

  .های آموزشی است  کتابخانه از دیگر نکات مثبت این مجموعه

هـایی      های آموزشـی دارای چـه ویژگـی         جو فرهنگی حاکم بر فضا    : 2پرسش   •
  است؟

 احـساس   شـش حیطـه    در   ارسجو و فرهنگ حاکم بر مد     های پژوهش،     براساس یافته 
 جـو   شـوق و انگیـزه و     شناسی، احترام، جـو اعتمـاد،          همدلی، تعهد و مسئولیت    همدردی و 

 . شود  میخالصهشادی و نشاط 

 نحوۀ برخـورد خـوب مـسئوالن مدرسـه و معلمـان بـا               :                               احساس همدلی و همدردی   
اذعان داشتند که   والدین  . آموزان مورد توجه اکثر مصاحبه شوندگان قرار داشت         اولیای دانش 

آمـوزان    با وجود اینکه از کشوری دیگر بودند، اما نظام آموزشی تفاوتی میان آنـان و دانـش                
  : در این زمینه یکی از والدین گفت. کشورشان اعمال نمی کرد

ها را برای کمـک       های کمکی زبان گذاشت و بهترین معلم          مدرسه برای فرزندم، کالس   
 ولی موقعی کـه بـه ایـران برگـشتیم،          ، داشتند به کار گرفت    آموزانی که مشکل زیان     به دانش 

هانه اینکه چهار سال خـارج از       بهمین همکاران دانشگاهی در مدرسه دانشگاه از فرزندم به          
در . تـر باشـد ثبـت نـام نکردنـد          های دیگر پایین      کشور بوده و ممکن است سطحش از بچه       

این بچه از فرهنگ شرق آمده زبان هم        صورتی که مدرسه استرالیا چنین حرفی به ما نزد که           
  .کنیم داند، اول برود مشکل زبانش را حل کند، بعد بیاید ما ثبت نامش می نمی

های متعددی   دهد که مدارس فعالیت  نتایج تحقیق نشان می   :  تعهد و احساس مسئولیت   
مات را  اهـم ایـن اقـدا     . انـد   را برای فعال کردن والدین در امور گوناگون مدرسه انجـام داده           

های مربوط به مدرسه، فعال نمودن والدین در   گیری  توان، شرکت دادن والدین در تصمیم       می
های مادی و معنوی جامعـه پیرامـون مدرسـه،            گیری از کمک    آموزان، بهره   امور درسی دانش  
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هـا در برنامـه درسـی         های محلی و فرهنگ مـردم و انعکـاس ایـن ویژگـی              شناخت ویژگی 
های آموزشی مناسب با توجه به تجربیات والدین کـودک            وه، راهبرد به عال . مدارس دانست 

ای میان والدین و مربیان وجـود        انتخاب شده و به طور کلی، رابطه بسیار نزدیک و صمیمانه          
  ).1382زمانی و نصر، (دارد 

ها از موارد دیگر ایجـاد       احترام گذاشتن و اهمیت دادن به بچه       :گذاری  ارزشاحترام و   
در ایـن مـورد اکثـر والـدین و          . آموزان نـسبت بـه مدرسـه اسـت          رغبت در دانش  انگیزه و   

یکـی از   . هـا از طـرف مدرسـه اشـاره کردنـد              آموزان به مسئله گرفتن جشن تولد بچه        دانش
  :گوید والدین در این مورد چنین می

بـرای مثـال،    . به بچه بسیار اهمیت می دادند و این مسئله را عمالً هم نشان می دادنـد               
 کـالس را در     ،بدون اینکه به بچه بگویـد     . ها را به خاطر سپرده بود         م روز تولد همه بچه    معل

کـرد،    گرفتند که از کیک آنها استفاده مـی        ها کیک می      اگر پدر و مادر   . کرد  روز تولد آماده می   
یکی از مـادران    . دید  ها می     در غیر این صورت، مدرسه تدارک الزم را برای جشن تولد بچه           

های زیاد تولد بچه را اصالً فراموش کـرده بـودیم و              کرد که ما به دالیل گرفتاری      یتعریف م 
گفت که در مدرسه برای تولد او جـشن گرفتـه و بـه او تبریـک                 . وقتی فرزندم به خانه آمد    

ها هم کاله مخصوص و شـمع و سـایر وسـایل الزم را تهیـه کـرده                      برای همه بچه  . اند گفته
  .بودند

  :ن در بارۀ احترام قائل شدن برای همدیگر گفتیکی دیگر از والدی

خواهیـد    شوید هر کسی کـه مـی         از همان سن مهد کودک، وقتی شما وارد مدرسه می         
کند با او احوالپرسـی       باشید، رئیس جمهور یا هر کسی، معلم است که به بچه شما سالم می             

 حـالی کـه ایـن جـا         در. بوسد  کند و حتی بچه را می       گیرد، استقبال می    کند، تحویلش می    می
کنـد شـما را تحویـل        روید، معلم با شما احوالپرسی می       وقتی که شما به مهد کودک بچه می       

در حالی که آنجا شما پنهان هستید و بچه فقـط دیـده             . بیند  انگار اصالً بچه را نمی    . گیرد  می
  .شود می
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هـا،    اکثر مصاحبه شوندگان عقیده داشتند که معلمان مـدارس ایـن کـشور            : جو اعتماد 
هـای    کردند که کمبـود    پذیرفتند و سعی می    ها را به طور طبیعی و همانطور که بودند می             بچه

این نوع برخورد، موجب شوق     . کردند های دیگر جدایش نمی       آنان را مطرح نکنند و از بچه      
معلم هـم هـیچ تفـاوتی میـان     . شد و ذوق برای همکاری هر چه بیشتر والدین با مدرسه می       

  .کردند گذاشت و آنان هم احساس غربت نمی ها نمی  بچه

بیشتر مصاحبه شوندگان بـه وجـود اصـل اعتمـاد متقابـل میـان معلـم و شـاگرد در                       
به عقیده آنها، معلمان در صدد اشـکال تراشـی و اثبـات             . های مورد نظر اشاره داشتند      کشور

د بـدون هـیچ     آموز را بر اساس اصل اعتما       های دانش     راست و دروغ قضایا نبودند و صحبت      
 برخورد معلـم موجـب      ۀآموزان عقیده داشتند که این نحو       دانش. پذیرفتند ای می   شک و شبه  

آمـوز خـودش احـساس گنـاه کنـد و مجـدداً دروغ                شد تا در صورت دروغگویی دانش      می
  :ها با معلمان چنین گفت  آموزان دیگر در مورد ارتباط بچه یکی از دانش. نگوید

کـرد    آموز اشتباهی مـی     اگر دانش . ن معلم و شاگرد وجود داشت     آنجا اعتماد متقابل میا   
آورد و یک اعتماد متقابـل میـان آنهـا برقـرار              کرد و به روی خود نمی       معلم چشم پوشی می   

ام، او   گفت به کتابخانه رفتـه      برای مثال، اگر می   . آموز بسیار اعتماد داشت     بود، معلم به دانش   
  .پذیرفت ام او راحت می ج کتاب خواندهگفت پن پذیرفت و همین طور اگر می می

  هـا بـا       اکثر والدین عقیده داشتند که بچه     ،  انگیزهایجاد   در زمینۀ    :ایجاد عالقه و انگیزه    
رفتند تا به مدرسه ایرانی، یکی از والدین در این مورد            انگیزه بیشتری به مدرسه خارجی می     

  :چنین گفت

رفت تا تعطیالت آخر هفته       مدرسه کانادا می  دیدم که بچه من با انگیزه بیشتر به           من می 
دهنده این است کـه مدرسـه کانـادا بـرایش             این نشان . خواست به مدرسه ایرانی برود      که می 
آنجـا روابـط معلـم و       . مسئله دیگر ارتباط او با معلمش بـود       . تر بود تا مدرسه ایرانی     جالب
هـای درس     هـا در کـالس        دۀ بچـه  عـ  ً اوال. آموز از زمین تا آسمان با اینجا تفاوت دارد          دانش

شد مدیر موظف بود که دو کالس          نفر می  16ها در کالس         نفر بود، اگر عده بچه     15حداکثر  
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شد کـه معلـم بیـشتر بـا      آموز در کالس سبب می تشکیل بدهد، بنابراین کم بودن عده دانش   
 یعنـی از    ،ذرانـد گ  آمـوزان مـی     ثانیاً معلم مدت زمان زیادی را با دانش       . آموزان کار کند    دانش

خوردند و در این یک ساعتی که بـا           هار را با هم می      نا. آموزان بود    با دانش  3:30 تا   9ساعت  
توانست ارتباط بیشتری با آنها برقـرار کنـد و آنهـا را خـوب         معلم می  ،خوردند  هار می   هم نا 

 آن آموز که حتی ممکن بود پـدر و مـادر بـه          به خیلی از نقاط ضعف و قوت دانش       . بشناسد
  .نکات توجه نداشته باشند، معلم توجه داشت

 و ایجاد شـوق و      آموزان  نبود فاصله میان معلم وشاگرد، موجب آرامش خیال در دانش         
شوندگان، متأسفانه در مدارس ایران، معلمـان و   به گفته اکثر مصاحبه. شود  میانگیزه در آنان 

هـا قائـل        ادی میان خودش و بچـه     ویژه مدیر مدرسه برای ایجاد نظم و انضباط، فاصله زی          هب
در صـورتی کـه بـه گفتـه والـدین، در      . دهنـد  ها رو نمی  است و به اصطالح معروف به بچه 

آموزان بسیار راحت است، اگر شاگرد سؤالی می کرد           های مورد مطالعه، معلم با دانش       کشور
کـرد کـه     دانم و او را راهنمـایی مـی        گفت، نمی  دانست، خیلی راحت می     که پاسخش را نمی   

  . تواند پاسخ سؤالش را پیدا کند چگونه می

  :گوید آموزان می یکی از دانش

از بعـضی از    . بـودیم و رفـت و آمـد داشـتیم            در انگلستان ما با معلمان خیلی صمیمی      
. هر سؤالی که داشتیم. ترسیدیم در صورتی که آنجا از معلمان نمی. ترسیم های اینجا می معلم

در آنجـا معلـم طـوری       . پرسـیدیم   ر موضوعات دیگر، از آنها می     چه در مورد درس و چه د      
کرد که مانند ما دنبال کشف و فهم است و ما این احساس را نداشتیم کـه معلـم                     وانمود می 

  .داند خیلی بیش از ما می

، نظام آموزشی طوری است کـه بچـه اضـطراب      %)67(به گفته اکثر مصاحبه شوندگان      
آموز پذیرفته است که بعد از والدین، معلمان  رود و دانش  میندارد و با آغوش باز به مدرسه

آموزان،  به عقیده اکثر دانش. و مدیریت مدرسه از جمله کسانی هستند که به او محبت دارند         
هـا روی زمـین       کـرد و بـا گـروه        آموز برخـورد مـی      معلم غرور نداشت وی مانند یک دانش      
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آموز   کرد تا حد توان به دانش       د و سعی می   ش  آموزان تبعیض قائل نمی     میان دانش . نشست  می
  :به گفته یکی از والدین. کمک کند

رابطه دوستانه است   . ای که با پدر و مادر حاکم است، با معلم هم حاکم است              آن رابطه 
و رابطه حاکم و محکوم نیست که یکی حکم بدهد و دیگری محکوم به اجرا باشد و معلـم      

  .داند آموز هیچ چیز نمی داند و دانش میکند که همه چیز  جوری وانمود نمی

آموزان با معلم خود بـه مـورد          آموزان در مورد رابطۀ صمیمی دانش       یکی دیگر از دانش   
  .اشاره کرد

آمـد از طـرف       نمی  هر وقت معلمی    . یادم هست یک روز معلم ما به مدرسه نیامده بود         
 کـه دوسـتش داشـتیم بـه     مـان  فرستادند ولی ما به خاطر معلـم  اداره یک جانشین برایش می    

. قدری کالس را خوب اداره کردیم که هیچ کس متوجه نشد کـه معلـم در کـالس نیـست                   
هایی که مشکل داشـتیم   ها به همدیگر در درس کردیم و در گروه خودمان با همدیگر کار می   

  .کردیم کمک می

آمـوزان در مـدارس       به گفتـه اکثـر والـدین و دانـش         : جو شادی و نشاط در مدرسه       
شـد و در برگـزاری       های مختلف مراسم جشن و شادی برگزار می           های مزبور به بهانه     ورکش

در این مورد به چند نقـل       . عهده داشتند رای ب  آموزان سهم عمده    ها دانش     این مراسم و جشن   
  :شود قول از مصاحبه شوندگان اشاره می

  .بود مومیهای شاد ع  ها جالب بود، برنامه  چیزی که در مدارس آنجا برای بچه 

شـد همـه    ها سعی مـی   در جشن. شدند ها به نحوی در مدرسه شاد می          هر روز بچه   
، 53فـرد شـماره   (های آموزش آنهـا بـود    ها را مشارکت دهند و این هم یکی از ویژگی         بچه
بـرای مثـال،   . این طوری نبود که یک عده شرکت کنند و بقیه تماشاچی باشند        «). 1379مهر  

. شود و بقیه تماشـاچی هـستند       ها تشکیل می       نفر از بچه   20تا10رود با   در ایران یک گروه س    
  .»هر کس نقشی داشت. ها بودند  ولی آنجا همه بچه
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آموزان معتقد بودند که در مدارس تنبیهی وجود نداشت و معلمان بیـشتر               از دانش % 80
: بـارت بـود از    ها ع     آموزان، اهم این تشویق     از نظر دانش  . از روش تشویق استفاده می کردند     

دادن کـارت تـشویقی، برچـسب و        ... های مادی نظیر دادن کتاب، مداد، خودکـار، و            تشویق
یکـی از   . های غیر مادی بود       های مادی، تشویق      آموزان، مهمتر از تشویق     به نظر دانش  ... غیره
آموزان که دوران کودکی تا نوجوانی را در مدارس آمریکا درس خوانده بود در مـورد                  دانش

 :تشویق معلمان چنین گفت

شـدیم کـه بـا معلـم از           در صورتی که کار کالس خوب بود، بدین صورت تشویق می          
آمـد    یا تشویق به این صورت بود که معلم می        . خوردیم  رفتیم بستنی می    مدرسه قدم زنان می   

  .کرد با ما بسکتبال یا ورزش دیگر می

کا مورد توجه زیاد بود، فعـال       آموز فوق ، چیزی که در مدارس آمری         به گفته پدر دانش   
هـا      به خالف سی سال گذشته که معلمان اصالً بـا بچـه           . ها است     شدن معلمان در همه زمینه    

هـا      حاال، معلمـان بـا بچـه      . کردند  کردند و در هیچ کاری تشریک مساعی نمی         مشارکت نمی 
معلـم بـا مـا      در گذشته، من یادم نیست کـه        «. بسیار صمیمی هستند و با آنها بازی می کنند        

همسر ایـشان کـه آمریکـایی بـود در          ). 1379 ، شهریور    120ولی شماره   (» بازی کرده باشد  
ها ارتبـاط    ترند که با بچه در مدرسه ابتدایی، معلمانی موفق": مورد معلمان موفق چنین گفت 
از نظـر ایـن خـانواده،       . شـوند   آمـوزان درگیـر مـی       های دانش   بیشتر دارند و در همه فعالیت     

  : های تشویقی در آمریکا عبارتند از ترین روش مهم

ها و چاپ آنها به صورت کتاب و ارسال یک نسخه از                های بچه     جمع آوری نقاشی   
  آن برای خانواده؛

 ؛...های آفرین و    دادن برچسب 

 . های مادی  تشویق 

معلم تک تک   . آموزان و بچه حساب نکردن آنها       اهمیت و شخصیت دادن به دانش      
همچنـین داشـتن رابطـه بـسیار        . شناسد و به اسم کوچک آنها را صدا می زنـد           ا می ها ر     بچه

 . ها  دوستانه و صمیمی با معلم و شوخی و خنده معلمان با بچه
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آموزان، در مواردی نظیر عدم رعایت مقررات مدرسه یـا عـدم رعایـت                 به گفته دانش  
یه بدنی یـا جریمـه نوشـتن و         اما نه به صورت تنب    . مسائل اخالقی به تنبیه متوسل می شدند      

های متخلف بعد از تعطیـل شـدن در مدرسـه               مشق نوشتن، بلکه به صورت نگهداشتن بچه      
آموزان، معلمان بیشتر بـه خـاطر رفتـار     به گفته یکی از دانش.  دقیقه تا نیم ساعت  10بمدت  
  :ین گفتآموزان در مورد تنبیه چن  از دانش دیگریکی.کردند تا مسئله نمره و درس تنبیه می

بعـضی  . داشتند آموز را در کالس نگه می  برای تنبیه، بعد از تعطیل شدن مدرسه، دانش   
. آمـوز بمانـد     معلم هـم مجبـور بـود بـا دانـش          .  دقیقه و در صورت تکرار بیشتر      10ها    وقت

هـای    تمیزکردن کالس و یا پاک کردن تخته یا تمیز کردن تخته پاک کـن از دیگـر سیاسـت                  
  .تنبیهی معلم بود

نتیجه به دست آمده از شرایط فیزیکی و فرهنگی حاکم بر مدارس مورد بحث عبارتند               
  :از

 ها،  وجود محیط جذاب کالسی و روحیه همکاری و تعاون در بچه 

 وجود رابطه خوب میان معلم و شاگرد، 

 عدم وجود تبعیض به هر نوع و شکل در مدرسه، 

 آموزان،  و دانشوجود اعتماد متقابل میان معلمان، مدیران ، والدین 

 های او،  آموز و تائید گفته توجه به شخصیت دانش 

 آموز، العاده به دانش ارزش و احترام فوق 

 های درسی،  سعی در مفرح کردن برنامه 

 های تشویقی به جای تنبیهی،  استفاده از سیاست 

آمـوزان در     ها و مراسم شاد در مدرسه و مشارکت دادن همه دانش              برگزاری جشن  
 .اسماین مر
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           نتیجه گیری
 در بعـد  .در این مقاله، فضاهای آموزشی در دو بعد فیزیکی و فرهنگی بررسـی شـدند          

فیزیکی وسعت فضاهای آموزشی، ارتبـاط فـضاهای آموزشـی بـا جامعـه، انـواع فـضاهای                  
های درس، و کتاب و کتابخانه در چهار کشور آمریکـا،             آموزشی در مدرسه، چیدمان کالس    

 و والـدین آنـان مـورد بررسـی قـرار             ایرانـی  آموزان   از دید دانش    استرالیا و کانادا   انگلستان،
هـای فیزیکـی      دهد که یکی از مهمتـرین ویژگـی        نتایج پژوهش انجام شده نشان می     . گرفت

های پیشرفته متناسب بـا   ها در کشور پذیری و تغییر الگوی کالس   فضاهای آموزشی، انعطاف  
آموز محـوری و   های جدید تدریس تاکید بر دانش        روش در. های جدید تدریس است     روش

ها تغییر یافتـه و از        ها در این کشور     لذا، چیدمان کالس  . همکاری گروهی گذاشته شده است    
های درس، محل       در کالس . اند، خبری نیست    هایی که پشت سرهم چیده شده         وجود نیمکت 

ا موکت پوشـانده شـده اسـت و         کف کالس ب  . ها تغییر پذیر است       قرار گرفتن میز و صندلی    
. دهنـد   های کالسـی را انجـام مـی         نشینند و فعالیت    آموزان روی موکت می     اکثر اوقات دانش  

کنـد و از همـه مهمتـر         وجود چنین شرایطی از احساس خستگی و یکنواختی جلوگیری می         
زان آمـو   در چنین جوی، دانش   . آورد  امکان تعامل هر چه بیشتر را میان افراد گروه فراهم می          

های غیرکالمی    کنند بلکه مهارت    های کالمی برای انتقال مفاهیم استفاده می          ا از مهارت  هنه تن 
 ایـن در حـالی اسـت کـه       . هم سهمی اساسی در انتقال اطالعات و برقراری ارتباطـات دارد          

. گونه نیـست   اینهای در حال توسعه مانند ایران،    الگوی فضای آموزشی رایج در اکثر کشور      
ای از   های موازی و سلـسله        ماری در این مدارس عبارت است از ترکیبی از ردیف         الگوی مع 

از درب حیـاط بـه ورودی       . کنـد  خطوط مستقیم که نحوه حرکت در مدرسه را ترسـیم مـی           
ها و سرانجام به داخل کالس درس و در جهت قرارگرفتن             ساختمان، سپس در امتداد راهرو    

هـا کـه آرایـش کـالس درس را تـشکیل                یمکـت هـا و ن       ردیف مستقیم و یکنواخت صندلی    
ها در شکل   نآموزان می خواهد تا نظم و انضباط را ت          این نوع نگرش خطی از دانش     . دهد می

ها تصور کنند و در داخل کالس تنها به محل استقرار معلم چـشم بدوزنـد و                     فیزیکی صف 
  ). 1384زمانی، (آموزان وجود ندارد  امکان برقراری تعامل میان دانش



 آموزشی دورۀ ابتدایی چهار کشور پیشرفتۀ جهانویژگیهای فیزیکی و فرهنگی فضاهای      

 

 

79  

هـای پیـشرفته بـا کـشور ایـران، برقـراری              های قابل مالحظه در کشور      از دیگر تفاوت  
از سوی دیگر، همـانطور     . ارتباط مدرسه با جامعه از طریق ایجاد مدارسی بدون دیوار است          
هایی با وسعت زیـاد بـرای         که در قسمت نتایج دیده شد در چهار کشور مورد مقایسه، فضا           

 تفریحی، آزمایشگاهی و کارگاهی به مدارس اختـصاص یافتـه           فعالیتهای گوناگون ورزشی،  
آمـوزان    وجود فضای سبز در این مدارس روحیـۀ شـادابی و سـرزندگی را در دانـش                . است

به ویژه که امکانات گوناگون تفریحـی و        . کند  ایجاد و آنها را به محیط آموزشی عالقمند می        
آمـوزی نیـز در       الوه، تراکم دانش  به ع . ورزشی هم در این مدارس در نظر گرفته شده است         

در صورتی که در مدارس ایـران، در اکثـر مـوارد بـه              . خورد  های درس به چشم نمی        کالس
آموزان وجـود نـدارد و اکثـر          ویژه در مدارس شهری فضای کافی برای جست و خیز دانش          

 نتـایج تحقیقـات  . های جهانی است   های ساخته شده فاقد رعایت استاندارد       مدارس و کالس  
نـشان  ) 1371(و سفردوسـت    ) 1378(، کریمی جشنی    )1373(انجام شده توسط یزدان پناه      

های آموزشی مناطق گوناگون کشور به غیر از مدارس کـار و دانـش،                دهد که سرانۀ فضا     می
نتایج تحقیق انجام شـده توسـط سـمیع آذر          . مناسب نیست و کمتر از سرانۀ استاندارد است       

افتـد توجـه بـه      آنچه در مدارس نظام آموزشی ایران اتفاق مـی دهد که نیز نشان می ) 1376(
های عاطفی و بـه طـور       های آموزشی موجود، جوابگوی نیاز      های آموزشی است و فضا        جنبه

دارد که حیاط مدرسه  وی اظهار می. آموزان نیست های پرورش روح و روان دانش    کلی جنبه 
لیـت آموزشـی نیـز در آن صـورت          یک فضای مفرّح با درخت، گل و باغچـه نیـست و فعا            

های ورزشی مدارس ایران، تحقیقات انجـام شـده           ها و نیز فضا       در بارۀ آزمایشگاه  . گیرد  نمی
کریمـی  (های تعیین شده اسـت        ها خیلی کمتر از استاندارد      نشان می دهد که سرانۀ این فضا      

  ). 1378جشنی، 

نتـایج ایـن    . وزشـی اسـت   هـای آم     فـضا  گیری از این     بهره  انعطاف پذیری در   ،نکته بعد 
هـای      همخوانی دارد که وقتی کـالس     ) 1997(پژوهش با مطالعات انجام شده توسط هرسچ        

های دوره تحصیلی طراحی شوند، درک و فهم را در افراد             درس با انعطاف پذیری برای نیاز     
ا ه همچنین، با تغییر هدف. شوند افزایش می دهند و سبب بروز خالقیت و ابتکار در آنها می      

. های آموزشی پـیش بینـی گـردد         های آموزشی الزم است تغییرات متناسبی در فضا         و روش 
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ها در زندگی و نقش روز افزون این وسایل        یکی از تغییرات مهم به وجود آمده، ورود رایانه        
هـای غـرب، نـه تنهـا آمـوزش در مـورد ایـن فنـاوری را در                     مدارس کشور . ارتباطی است 

های مناسب این آمـوزش را نیـز فـراهم            اند بلکه شرایط و فضا    های آموزشی گنجانده      هدف
از جمله این اقدامات می توان به احداث مراکز رایانه در مدارس، امکانات وصل              . نموده اند 

  . های جهانی اشاره کرد  های محلی و شبکه  ها از طریق شبکه  رایانه

ن شـرایطی بـرای     هـای یـادگیری فـراهم کـرد         از آنجا که هدف اساسی در توسعۀ فضا       
های آموزشی باید طوری طراحی شوند که  آموزان است، فضا های آموزشی دانش ارضای نیاز 

لذا، باید بـا تغییراتـی کـه در طـول برنامـۀ             . کاربرد برنامه آموزشی مطلوب را تسهیل نمایند      
هـای    ها، برنامه مـدارس و روش        هدف از آنجایی که  . آمورشی رخ می دهد، هماهنگ باشند     

 نیـاز بـه     ، همواره های یادگیری   لذا، در معماری فضا   . یابند ، با گذشت زمان تغییر می     تدریس
  .شود احساس می انعطاف پذیری

  

  دهاپیشنها
در کشور ما، متأسفانه به سبب ازدیاد جمعیت، مسئوالن صرفاً در فکر تهیۀ سـرپناه     •

ست ساخت کاسـته    های در د    شود که در کوتاه مدت از تعداد مدرسه         هستند، لذا پیشنهاد می   
امـا مـدارس   . شود و با دو شیفته کردن مدارس کمبود فضاهای آموزشـی را جبـران نماینـد            

  .موجود باید از نظر امکانات پربار و مطابق با استانداردهای آموزشی باشند

های آموزشی باید ترکیبی از مهندسان  مجرب در این رشته و              در طراحی ساختمان   •
یتی و هنری شرکت داده شوند تا اصول آموزش پیـشرفته در            های علوم ترب    متخصصان رشته 

 . ساختمĤنها لحاظ شود طراحی

در صورتی مجوز تأسیس مدارس غیرانتفاعی داده شود که استانداردهای مشخص            •
 . شده برای احداث این مدارس، ازسوی آنان رعایت شود

ـ . های فرهنگی در نظر گرفتـه شـود    در تدوین استانداردها باید ویژگی     • رای مثـال،  ب
از این رو، توصیه    . فرهنگ غالب به ویژه در شهرستانها و روستاها، نشستن روی زمین است           
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آموزان وجود دارد، قسمتی از       هایی که فضای کافی برای نشستن دانش        شود که در کالس     می
هـای خـود بـه        آموزان موظف به کندن کفـش       فضای کالس با موکت پوشانده شود و دانش       

در نظر گرفتن این مورد، بـه ویـژه در دوره ابتـدایی بـه               . الس درس باشند  هنگام ورود به ک   
کند تا  احساس راحتی کنند و احساس دوری از خانه به آنـان کمتـر                  آموزان کمک می    دانش

 هـم بـه ایجـاد احـساس نزدیکـی، همـدلی و همـدردی                 همچنین، نشستن دور  . دست دهد 
 . کند آموزان کمک می دانش

جای تجهیز همه مدارس بـه        به. ۀ کمبود بودجه وجود دارد    در حال حاضر که مسئل     •
یکی از مدارس ناحیه به امکانات گونـاگون آموزشـی مجهـز            . امکانات آموزشی، بهتر است   

آمـوزان اسـت، از       آموزان از روش چرخشی که بر مبنای جا به جا شدن دانـش              شود و دانش  
هـا را بـاال بـرد و عـده       از فـضا توان ضریب اسـتفاده  با این روش می   . امکانات استفاده کنند  

ها یـا سـطح         آموزان استفاده کننده را افزایش داد، بدون اینکه افزایشی در تعداد کالس             دانش
 .زیر بنای آنها داده شود

آمـوزان خواسـته شـود تـا      از دانـش (کالس درس به کتابخانه کوچکی مجهز شود    •
هـا ندارنـد، بـرای اسـتفاده سـایر          اند و نیـازی بـه آن        های غیردرسی را که مطالعه کرده       کتاب
  ). آموزان به کالس درس بیاورند دانش

. هایی در زمینۀ جو مناسب فرهنگی تهیه و برای آموزش معلمان استفاده شود               فیلم •
 .ها بر ایجاد جو اعتماد، ایجاد انگیزه، جو شادی در مدارس تأکید شود در این فیلم

هـای آموزشـی سـه        هره برداری از فـضا    طور خالصه، برای تأمین آرامش انسان در ب        هب
  :های آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد عامل مهم در طراحی و ساخت فضا

  های اعتقادی، فرهنگی و اجتماعی در نظر داشتن ویژگی. 1

مندی از شرایط طبیعی، دسترسی آسان به          بهره  فضاها شامل  دلپذیری و نشاط آوری   . 2
ها، حیاط سازی، کنتـرل سروصـدا و         های مناسب در فضا    های آموزشی، استفاده از رنگ      فضا

  .ها به کارگیری ذوق و سلیقه در آرایش و تزیین مدرسه و کالس
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هـای جدیـد        انعطاف پذیری و سازگار شدن با تغییرات جدید مانند اهداف و روش           . 3
  .تدریس

  

  منابع
ید متوسـطه در  های آموزشی نظام جد بررسی طراحی فضا). 1376. (ابراهیمی دستگردی، علی  

  .پایان نامۀ کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه آزاد خوراسکان اصفهان. استان اصفهان

هـا و مراکـز      های وسایل، تجهیزات کتابخانه     استاندارد). 1377(تعاونی، شیرین و آصفی، ناصر      
  .مولف:اطالع رسانی، تهران

بیرستĤنهای نظام جدیـد متوسـطه      های آزمایشگاهی د    تأثیر کار ). 1374. (دارستانی، محمد رضا  
شـورای تحقیقـات اداره کـل آمـوزش و          : کرمـان . آمـوزان   استان کرمان بر مهارت و یادگیری دانش      

  .پرورش استان کرمان

هـای تقویـت روحیـه خالقیـت و نـوآوری معلمـان در                بررسی راهبرد ). 1379. (دوایی، زهرا 
  .وزش و پرورش استان اصفهاناداره کل آم: ساخت وسایل آموزشی در شهر کاشان، اصفهان

نقش مدارس و معلمین در توسعه فرهنگی، مجموعه مقـاالت          ). 1383(زمانی، بی بی عشرت     
موسسه انتشاراتی پروهـان، صـص     : بررسی موانع فرهنگی توسعه با نگاه ویژه به استان ایالم، تهران          

232-220.  

الـدین در مـدیریت   نقـش و مـشارکت و  ). 1383 ( زمانی، بی بی عشرت؛ و نـصر، احمدرضـا        
ها و الزامات مدیریت مبتنی بر مدرسه در آموزش و              مدرسه محور در کانادا، در کتاب میانی، چالش       

گـروه پژوهـشی    (پژوهـشکده تعلـیم و تربیـت      : پرورش ایران، به قلم جمعی از نویسندگان، تهـران        
  ).سازمان، مدیریت و نیروی انسانی

آمـوزش بـرای عـصر      : آموزان برای زنـدگی     انشآماده کردن د  ). 1384(زمانی، بی بی عشرت     
، 1384، تابـستان    167، شماره پی در پـی       7اطالعات، مجله تکنولوژی آموزشی، دوره بیستم، شماره      

  .25-22صص 

هـای آموزشـی و همـاهنگی آن بـا            بررسی توزیع پراکندگی فضا   ). 1371. (سفردوست، احمد 
 . پرورش استان گیالنشورای تحقیقات اداره کل آموزش و: رشت. توزیع جمعیت
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نقش محیط کالبـدی در پویـایی آمـوزش و پـرورش، فـصلنامۀ              ). 1376. (سمیع آذر، علیرضا  
  .6-4، 7مدرسه نو، 

هـای آموزشـی در         بررسی وضع موجود و مطلوب کاربرد رسانه      ). 1375. (شاه کرم، ابوالفضل  
  .رش استان تهرانشورای تحقیقات اداره کل آموزش و پرو: دورۀ متوسطه نطام جدید، تهران

: تهـران . های آموزشی و پرورشـی      های طراحی فضا    اصول و معیار  ). 1373. (قاضی زاده، بهرام  
  .نشر سفید: دفتر تحقیقات و پژوهش سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

هـای میـز و نیمکـت     اسـتاندارد ). 1361اسـفند . (موسسه استاندارد و تحقیقات صـنعتی ایـران   
  .کشی، تخته سیاه و تلویزیون آموزشی، تهران ز نقشهمدارس، می

هـای   اسـتاندارد روشـنایی فـضا   ). 1363اسـفند  . (موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـران     
  .تهران. مختلف مدارس

هـای علـوم در       بررسی میـزان اسـتفاده از آزمایـشگاه       ). 1376. (موسوی پور، سید عبدالحسین   
نامۀ کارشناسی ارشد چاپ نشده، دانشگاه تهران، دانـشکده علـوم           پایان  . دبیرستĤنهای شهرستان قم  

  .تربیتی
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