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بيان مسئله:
و  آموزشي  قرارگاه هاي  عملكرد  بررسي  در 
توجه  نيز  محيط  نمادي  تاثير  به  است  الزم  تربيتي 
شود. به عنوان مثال، مجزا بودن اتاق مدير و معاونين، 
اين گونه  اثاثيه  و  اسباب  بودن  و گرانقيمت  بزرگ 
فضاهاي در مقايسه با فضاهاي كوچكي كه به كالس 
بين  فاصله هاي  همه  مي شود  داده  اختصاص  درس 
و  سو  يك  از  شاگردان  بين  را  توجهي  قابل  فردي 

معلمين و مسئولين از سوي ديگر، القا مي كند. 
به طور كلي موارد فوق بيانگر اين امر مي باشد كه 
در جريان فرآيند تاثير پذيري عملكرد قرارگاه هاي 
ـ  روانشناختي  عوامل  مانند  مختلف  عوامل  تربيتي، 
ويژگي هاي  برخي  سازماني،  نمادي،  عوامل  فردي، 
فرهنگي  معيارهاي  و  ارزش ها  اجتماعي،  نقش هاي 

و... نقش قابل توجهي مي يابند.
تاثير  نكته توجه داشت كه  اين  به  بايد  همچنين 

عنوان تحقيق: فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط
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كليد واژه ها: فضاهاي آموزشي، روانشناسي محيط، مدرسه مطلوب، فرآيند ادراكي، شرايط روان شناختي، معماري، 
بهره برداران.

مقدمه:
باركر موسس روانشناسي اكولوژيك، عقيده دارد بين ابعاد فيزيكي معماري و رفتاري در قرارگاه هاي فيزيكي ـ رفتاري 

رابطه خاصي وجود دارد.
مي شوند.  محسوب  قرارگاه  آموزشگاه  فضاهاي  كل  يا  و   … و  كارگاه ها  درس،  كالس هاي  مانند  آموزشي  فضاهاي 
نيمكت هاي يك كالس درس و طرز چيده شدن آنها در فضا و يا معماري فضاي مدرسه، ابعاد فيزيكيـ  معماري، آموزش 

و مجموع اقدامات در سطح كالس درس و در سطح آموزشگاه بعد رفتاري ناميده مي شود.
با قرار  نيز توجه مي شود و گفته مي شود هر فرد  ابعاد سازماندهي و اجتماعي قرارگاه ها  به  باركر  در نظريه اكولوژيك 
گرفتن در قرارگاه هاي فيزيكي ـ رفتاري، نقش هاي اجتماعي معيني را عهده دار مي شود. مانند نقش شاگرد و معلم در 
قوانين و قراردادهاي اجتماعي نظام يافته اي از پيش مشخص مي نمايد كه افرادي كه در نقش هاي  كالس درس. ضمناً 
اجتماعي متفاوت قرار مي گيرند، كدام الگوهاي رفتاري را با كدام فاصله زماني ارائه خواهند داد. لذا با توجه به مباني اين 
ديدگاه، مي توان رفتارهاي فوق فردي را با در نظر گرفتن ويژگي هاي فيزيكيـ  معماري و سازماندهي قرارگاه هاي رفتاري 
تا حدودي پيشگويي كرد. مثًال با داشتن اطالعات مربوط به اين ويژگي ها در يك قرارگاه رفتاري مي توانيم ارتباطات بين 

شاگردان از يك سو و بين شاگردان و مسئولين از سوي ديگر و يا رضايت از محيط آموزشي را پيشگويي كنيم.
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اين عوامل ساده و مستقيم نيست؛ بلكه آنها به طور 
متقابل تاثير همديگر را تعديل و تشديد مي كنند. به 
عنوان مثال اگر شرايط قرارگاه تربيتي از نظر عادي، 
ولي  باشد  مطلوب  كامًال   … و  معماري  فيزيكي، 
مشاركت  مانند  خاص  تربيتي  روش  اعمال  با  معلم 
و  اصول  جزو  كه  چند  (هر  آموزان  دانش  دادن 
اهداف سازماني محسوب مي شود) موافق نباشد  و يا 
به بيان ديگر ارزش و اهميت تمرين اين مهارت در 
معلم دروني نشده باشد، تمرين مشاركت محتمل به 

نظر نمي رسد.
در  موثر  عوامل  متقابل  تاثير  به  توجه  با  لذا 
يا محيط  و  مانند كالس درس  رفتاري  قرارگاه هاي 
اطالعات  از  جنبه هايي  تحقيق  اين  در  آزمايشگاه، 
با  فيزيكي معماري، سازماني و روانشناختي  نمادي، 
استفاده از روش مشاهده ميداني و تكميل پرسشنامه 
تاثير  آنها  اساس  بر  بتوان  تا  مي شود  جمع آوري 
متقابل  تاثير  در  و  تك  تك  را  عوامل  از  تعدادي 

پيشگويي كرد.

اهداف تحقيق:
دو هدف اصلي اين طرح پژوهشي عبارتند از:

1ـ جمع آوري اطالعاتي كه بتوان بر اساس آنها 
نقد علمي بر فضاهاي آموزشي و پرورشي كشور از 

ديدگاه گروهي از بهره برداران از فضاها ارائه داد؛
2ـ تعريف مدرسه مطلوب از ديدگاه نمونه هاي 

مورد نظر؛
موارد  به  مي توان  پژوهش  اين  فرعي  اهداف  از 

زير اشاره كرد:
شناخت  ادراك  فرآيند  و  نگرش  بررسي  1ـ 
بهره برداران از فضاهاي آموزشي تحت تاثير شرايط 

نمادي و فيزيكي ـ  معماري عيني فضاها؛
شناختي  ادراك  فرآيند  و  نگرش  بررسي  2ـ 
بهره برداران از فضاهاي آموزشي تحت تاثير شرايط 

روانشناختي ـ فردي بهره برداران؛
بر  مطلوب  مدرسه  تعريف  آوردن  دست  به  3ـ 

اساس اولويت هاي دانش آموزان؛
بر  مطلوب  مدرسه  تعريف  آوردن  دست  به  4ـ 

اساس نظر مديران، معاونين و معلمين.

سواالت تحقيق:
اين  سواالت  مهمترين  فوق،  اهداف  مبناي  بر 

پژوهش عبارت است از:
1ـ شرايط نمادي و فيزيكي ـ معماري فضاها بر 
نگرش و فرآيند اداركي بهره برداران از اين فضاهاي 

آموزشي چه تأثيرى دارد؟
و  نگرش  بر  فردي  ـ  روانشناختي  شرايط  2ـ 
فرآيند ادراكي بهره برداران از فضاهاي آموزشي چه 

تاثيري دارد؟
چه  آموزان  دانش  نظر  از  مطلوب  مدرسه  3ـ 

مدرسه اي است؟
چه  مدرسه  اوليا  نظر  از  مطلوب  مدرسه  4ـ 

مدرسه اي است؟
پرورش  و  آموزش  فضاهاي  بر  نقدهايي  5ـ چه 
كشور از نظر شرايط نمادي و فيزيكيـ  معماري وارد 

است؟

ساختار تحقيق:
نقد  براي  است  تالشي  واقع  در  پژوهش  اين 
فضاهاي آموزش و پرورش از ديدگاه دانش آموزان 
و مسئولين و تعريف مدرسه مطلوب از ديدگاه آنان.

گشته  ارائه  سطح  دو  در  پژوهش  اين  منظور  بدين 
است:

سطح اول كه در استان تهران انجام شده است.
شده  انجام  كشوري  صورت  به  كه  دوم  سطح 
ارائه  جداگانه  كتاب  دو  در  مبنا  اين  بر  لذا  و  است 

شده است:
ابتدا  ارائه شده  پنج فصل  در  اول كه  در كتاب 
در فصل اول به ارائه مقدمات و توضيحاتي در مورد 
مسئله مورد بررسي و اهداف و اهميت اين پژوهش 
تئوري ها و نظرياتي  به ذكر برخي  پرداخته و سپس 
، پرداخته  شده   انجام  آن  مبناي  بر  پژوهش  اين  كه 

شده است.
در فصل دوم به روش پژوهش و مراحلي كه در 
سطوح مختلف براي جمع آوري همه جانبه اطالعات 

از آنها استفاده شده، اشاره گرديده است.
ويژگي هاي  بيان  و  توصيف  به  سوم  فصل 
پرسشنامه هايي كه به تفكيك در مورد  دانش آموزان، 
فضاي  و  معماري  ويژگي هاي  مدرسه،  مسئولين 
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چگونگي  تشريح  به  و  پرداخته  مي باشد،  آموزشي 
سه  از  نمونه  جمعيت  انتخاب  در  نمونه گيري  شيوه 

بخش فوق، پرداخته شده است.
فصل چهارم به تجزيه و تحليل يافته هاي به دست 
در  نهايتاً  و  پيدا كرده  اختصاص  قبل  از فصل  آمده 
اين داده ها كه در مورد  از  نتيجه گيري  فصل پنجم 

استان تهران مي باشد ارائه شده است.
در كتاب دوم با شيوه  اي مشابه در پنج فصل به 
با  ارائه مطالب پرداخته شده است كه در فصل اول 
مقدمه اي كوتاه به كشوري بودن اين سطح از پژوهش 
اشاره كرده و در ادامه به توضيح شيوه نمونه گيري و 
انتخاب نمونه ها در اين سطح پرداخته است. در فصل 
دوم به تشريح و توضيح و تجزيه و تحليل اطالعات 
حاصل، پيرامون نقد فضاها از ديدگاه دانش آموزان 

با توجه به اقليم هاي آنان پرداخته است.
فصل سوم به تجزيه و تحليل اطالعات حاصل، 
پيرامون نقد فضاهاي آموزشي از ديدگاه مسئولين و 
با توجه به اقليم هاي آنان اختصاص داده شده و فصل 
چهارم به تجزيه و تحليل اطالعات حاصل از بررسي 
اقليم  تفكيك  به  معماري فضاهاي آموزشي  شرايط 

پرداخته است.
از  حاصل  نتيجه هاي  پنجم  فصل  در  نهايت  در 
ارائه  بررسي ها در سه فصل قبلي در سطح كشوري 

شده است.

روش تحقيق:
همان طور كه در قبل نيز اشاره شد، اين تحقيق 
در دو سطح، يكي در سطح استان تهران و ديگري 
در سطح كشوري انجام شده است. بدين صورت كه 
اهداف و  به  با توجه  و  پيمايشي  از روش   استفاده  با 
فرضيات تحقيق، به وسيله طرح پرسشنامه به تفكيك 
و  مدرسه  مسئولين  آموزان،  دانش  سطح  سه  در 
معماري  ـ  فيزيكي  و  نمادي  ويژگي هاي  بررسي 
نوع  تا سه  پرداخته  اطالعات  به جمع آوري  مدارس 

اطالعات زير تهيه شوند:
رفتاري  ـ  رواني  شرايط  درباره  اطالعات  الف) 
دانش آموزان و نگرش هاي آنان به تحصيل و شرايط 

فيزيكي ـ معماري فضاهاي آموزشي
و  رفتاري  ـ  رواني  درباره شرايط  اطالعات  ب) 

رضايت شغلي مسئولين و نگرش هاي آنان به شرايط 
فيزيكي ـ معماري فضاهاي آموزشي

معماري  ـ  فيزيكي  شرايط  درباره  اطالعات  ج) 
فضاهاي آموزشي

و  تجزيه  به    spss افزار  نرم  از  استفاده  با  سپس 
سطح  سه  اين  در  آمده  دست  به  اطالعات  تحليل 
پرداخته و در نهايت نتايج خود را در سه بخش ارائه 

داده است: 
1ـ گزارش مربوط به استان تهران؛

در  واقع  استان  چهارده  به  مربوط  گزارش  2ـ 
نمونه؛

3ـ گزارش در سطح كشور به تفكيك اقليم ها.

خالصه نتايج:
فرآيندهاي رفتاري هر قرارگاه تربيتي از عوامل 
ـ  فيزيكي  سازماني،  نمادي،  عوامل  چون  متعدد 
عوامل  تاثير  مي شود.  متاثر  روانشناختي  و  معماري 
موثر، ساده و مستقيم نيست؛ بلكه آنها  به طور متقابل 

تاثير همديگر را تعديل و تشديد مي كنند.
از  تربيتي  قرارگاه  شرايط  اگر  مثال  عنوان  به 
مطلوب  كامًال   ... و  معماري  فيزيكي  نمادي،  نظر 
مانند  خاص  تربيتي  روش  اعمال  با  معلم  ولي  باشد 
مشاركت دادن دانش آموز، هر چند جزو اصول و 
اهداف سازماني محسوب مي شود، موافق نباشد و يا 
به بيان ديگر ارزش و اهميت تمرين اين مهارت در 
معلم دروني نشده باشد، تمرين «مشاركت » محتمل 
به نظر نمي رسد. حالت عكس اين است كه معلم به 
اهميت يادگيري اين مهارت آگاه باشد ولي نامناسب 
ثابت  و  فضا  بودن  (كوچك  آموزشي  فضاي  بودن 
و  حركت  از  مانع   (... و  نيمكت ها  بودن  موازي  و 
مشاركت دانش آموز شود. در اين صورت با تامين 
فضاهاي باز و انعطاف پذير، شرايط بهينه براي تمرين 

مهارت مورد نظر ايجاد خواهد شد.
ساختمان  اغلب مدارس متناسب چنين موسسه اي 
نيست و كمبودهاي كمي و كيفي آن مانع و مزاحم 
اجراي صحيح برنامه هاي آموزشي و پرورشي است. 
كه  آنچه  نگهداري  و  حفظ  و  كمبودها  رفع  لذا 
قرار  توجه  مورد  بايد  است  استفاده  قابل  و  موجود 
گيرد. در رسيدن به اين هدف و براي احتراز از باال 
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دانش آموزان دختر احساس 
ازدحام بيشتري از پسران مي كنند 
خانواده هاي  اقتصادي  وشرايط 
آموزان  دانش  از  بهتر  دختران 

پسر است



هر  رفتاري  فرآيندهاي 
متعدد  عوامل  از  تربيتي  قرارگاه 
سازماني،  نمادي،  عوامل  چون 
روانشناختي  و  معماري  ـ  فيزيكي 
موثر،  عوامل  تاثير  مي شود.  متاثر 
آنها   بلكه  نيست  مستقيم  و  ساده 
را  همديگر  تاثير  متقابل  طور  به 

تعديل و تشديد مي كنند
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رفتن هزينه ها، ابتدا بايد تمامي تاسيسات و تجهيزات 
و  شود  يكنواخت  و  استاندارد  تدريج  به  مدارس 
بديهي است كه در طراحي و ساخت مدارس جديد 
نيز اين هماهنگي و استانداردها بايد رعايت شود. اين 
نگهداري  و  ارزان شدن حفظ  و  باعث سهولت  امر 
مي تواند  اين صورت  در  تاسيسات خواهد شد.  اين 
تشكيالتي در آموزش و پرورش با كادر متخصص 
و  تاسيسات  نگهداري  و  حفظ  كه  آيد  وجود  به 
و  شود  عهده دار  را  مدارس  ساختمان  و  تجهيزات 
با شركت هاي خصوصي واجد شرايط  نهايت  يا در 

قراداد بسته شود.

نقد فضاهاي آموزشي استان تهران (كتاب اول)
استان  پاسخگر  آموزان  دانش  نظر  به طور كلي 

تهران اين است كه:
1ـ وضعيت دستشويي ها بد و ميزان نظافت آنها و 
وسائل خنك كننده كم است . پله ها نسبتاً خطرناك 
معماري ساختمان  و  ديوارها  رنگ  هستند. مجموعاً 

نسبتاً  بد است.
فضاهاي  و  سبز  فضاي  آزمايشگاه ها،  فضاي  2ـ 

ورزشي كم است.
3ـ نظر دانش آموزان با اتفاق نظر نسبتاً زياد اين 
است كه آزادي عمل آنان در محيط هاي آموزشي، 

همچنين تجهيزات آزمايشگاهي كم است.
4ـ دانش آموزان متفق القول اظهار مي دارند كه 
تحصيل و مدرسه را زياد دوست دارند و مقاوم كردن 

ساختمان مدرسه در مقابل زلزله اهميت زياد دارد.
5ـ دانش آموزان دختر احساس ازدحام بيشتري 
خانواده هاي  اقتصادي  وشرايط  مي كنند  پسران  از 

دختران بهتر از دانش آموزان پسر است.
شده اند،  مردود  تاكنون  كه  آموزاني  دانش  6ـ 
دارند.  تعلق  پائين تري  اجتماعي  اقتصادي  به طبقات 
آنان در مقايسه با دانش آموزاني كه مردود نشده اند 
نگرش منفي تري نسبت به تحصيل و مدرسه داشته، 
مي كنند  ارزيابي  و  ادراك  بدتر  را  آموزشي  فضاي 
و واكنش هاي عصبي بيشتري (مقياس روان نژندي) 

بروز مي دهند.
گسترده  خانواده هاي  در  كه  آموزاني  دانش  7ـ 
زندگي مي كنند نسبت به آنهائي كه در خانواده هاي 

هسته اي زندگي مي كنند عالئم روان نژندي كمتري 
بروز مي دهند.

8ـ فرزندان گروه 1 ( بيكار، بازنشسته، خدمتگزار، 
استاد،  معلم و  متوفي) و 2(كسبه كارمند،  كارگر و 
طور  به  را  آموزشي  فضاهاي  نظامي)  روحاني، 
معني دار بهتر از فرزندان گروه 3 ( مهندس و دكتر) 
ادراك و ارزيابي مي كنند. علت اين تفاوت مي تواند 

مربوط به سطح توقع پائين تر گروه 1 و 2 باشد.
آزمايشگاه،  تجهيز  ترتيب،  به  آموزان  دانش  9ـ 
مجدد  كاشي كاري  زدن،  (رنگ  دستشوئي ها  تعمير 
وسائل  نظر  از  مدرسه  تجهيز  و  شيرآالت)  تعمير  و 
ورزشي  را در اولويت هاي اول تا سوم قرار مي دهند. 
تعمير ميز و نيمكت ها و تخته سياه در اولويت چهارم 
و ايجاد فضاي سبز در حياط مدرسه در اولويت پنجم 

قرار مي گيرد.
به  آموز،  دانش  دختران  به  نسبت  پسران  10ـ 
تجهيز مدرسه از نظر وسائل ورزشي، ساختمان سالن 
ورزشي سرپوشيده و تعمير ساختمان و مقاوم كردن 
آن در مقابل زلزله به طور معني داري اولويت بيشتر 
مي دهند و در مقابل دختران به تجهيز كتابخانه، و ايجاد 
فضاي سبز در حياط مدرسه، ساختن كتابخانه مجهز، 
كالس هاي  ساختن  و  برنامه  فوق  براي  فضا  ساختن 

بزرگ تر بيش از پسران اولويت مي دهند.
با  11ـ دانش آموزان دوره راهنمايي در مقايسه 
دانش آموزان دبيرستان به تعمير و تجهيز نمازخانه، 
مطلوب،  نمازخانه  ساختن  و  دستشويي ها  تعمير 
ساختن اتاق نهارخوري، ساختن دستشويي اضافي و 

بهداشتي اولويت بيشتر مي دهند.
امكانات  بودن  ناكافي  مورد  در  مسئولين  12ـ 
نداشتن  و  مزايا  و  حقوق  از  رضايت  عدم  رفاهي، 

تمركز كافي، شكايت دارند.
كمتري  شغلي  رضايت  كه  مسئوليني  13ـ 
بالعكس كساني  يا  بيشتر و  پاسخ هاي عصبي  دارند، 
بروز  كمتري  شغلي  رضايت  هستند،  عصبي تر  كه 
بروز  بيشتري  شغلي  رضايت  كه  افرادي  مي دهند. 
توصيف  كساني  از  بهتر  را  مدرسه  فضاي  مي دهند، 

مي كنند كه رضايت شغلي كمتري دارند.
بروز  بيشتري  شغلي  رضايت  كه  كساني  14ـ 
مي دهند، احساس ازدحام كمتر و مدرسه را مطلوب تر 
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توصيف مي كنند.
مثبت تر  توصيف  با  ازدحام  عدم  احساس  15ـ 
فضاها و با ارزيابي مثبت تر شاخص مدرسه مطلوب 
در ارتباط است و هر چه احساس ازدحام كمتر باشد 

شاخص مدرسه مطلوب مثبت تر ارزيابي مي شود.
درجه  در  مسئولين  ديدگاه  از  فضا  ادراك  16ـ 
دوم  درجه  در  و  ازدحام  احساس  عدم  از  نخست 
تاثير  آنان  مرتضوي)  مقياس  (با  شغلي  رضايت  از 

مي پذيرد.
17ـ مسئولين مجموعاً مدارسي را مطلوب تر (به 
به اهداف آموزشي)  نيل  بيان ديگر مناسب تر براي 
معماري  ـ  فيزيكي  شرايط  كه  مي كنند  ارزيابي 
(ادراك فضا) آنها بهتر باشد، ضمناً احساس ازدحام 

نكرده از شغل خود رضايت بيشتري بروز دهند.
18ـ با توجه به يافته هاي فوق و به تقارن منفي و 
قابل توجه بين رضايت شغلي و روان نژندي از يكسو 
كه  اين  بيان  در  مسئولين  توجه  قابل  نظر  اتفاق  و 
ناكافي است، توصيه مي شود  مزاياي آنان  حقوق و 
از طريق  مسئولين  افزايش رضايت شغلي  در جهت 
و حقوق  امنيت شغلي  افزايش  بهبود شرايط شغلي، 

و مزايا اقدام شود.
را  خود  آموزشي  محيط هاي  زن،  مسئولين  19ـ 
پرورش(مدرسه  و  آموزش  اهداف  به  نيل  نظر  از 
توصيف  مطلوب تر  مرد،  مسئولين  از  مطلوب) 
از مونث عالئم روان  بيش  مي كنند. مسئولين مذكر 
روان  اين كه شاخص  به  نظر  نشان مي دهند.  نژندي 
نژندي ضريب همبستگي منفي و معني دار با رضايت 
شغلي دارد، پيش بيني مي شود پاسخ هاي نوروتيك 
مسئولين مذكر با رضايت شغلي كم آنان در ارتباط 

باشد.
ميزان  بررسي،  مورد  آموزشي  فضاهاي  در  20ـ 
دارد  اختصاص  گياه  و  كاشتن گل  به  كه  فضاهائي 

كم است و بايد مورد توجه مسئولين قرار گيرد.
21ـ ميانگين دانش آموزان كالس ها 35/36 نفر 
(با انحراف معيار مساوي 6/99) است و مي تواند به 

تراكم زايد منجر شود.
محيط كالس ها،  دلپذيرتر كردن  منظور  به  22ـ 
تزئين  و  ديوار  و  در  رنگ  شرايط  به  است  الزم 

كالس ها بيشتر توجه شود.

كن  پاك  تخته  گيري  كار  به  امكان  عدم  23ـ 
حساسيت هاي  و  ريوي  امراض  مي تواند  مرطوب 

مختلف را ايجاد و تشديد نمايد.
به  نسبت  مدارس  اكثر  بهداشتي  شرايط  24ـ 
طور  به  زيرا  است.  نامطلوب  موجود  استانداردهاي 
متوسط، از هر آبخوري 19 نفر و از هر توالت 73 نفر 
و از هر دستشويي 111 دانش آموز استفاده مي كنند.

با توجه به اين يافته ها، پيش بيني مي شود دانش 
آموزان نتوانند به طور صحيح از نمازخانه هاي موجود 
(حدود 75٪ مدارس) براي نمازخواندن كه شرط آن 

طهارت و وضو است، استفاده كنند. 
25- برخالف انتظار كه پيش بيني مي شد هر چه 
بهداشت،  و  ايمني  نظر  از  باشد،  جديدتر  ساختمان  
مجهز  دروني)،  (معماري  كالس ها  بودن  مطلوب 
بودن به وسائل، وضعيت رنگ كالس ها و ساختمان 
مطلوب  معماري  ويژگي هاي  نظر  از  نهايت  در  و 
از موارد، ضريب همبستگي  تر است، در هيچ يك 
اين  بيانگر  مشاهده  اين  نيامد.  دست  به  معني داري 
است كه به منظور بهبود شرايط آموزشي الزم است 
در تهيه ساختمان هاي نوين، بيش از پيش به عوامل 

مهمي چون شاخص هاي محاسبه شده توجه شود.
كالس،  داخل  معماري  ايمني،  شرايط  26ـ 
وضعيت رنگ كالس ها و راهروهاي در ساختمان هاي 
قديم  ساختمان هاي  از  داري  معني  طور  به  جديد تر 
(حجم  كالس  حجم  تراكم  نظر  از  ولي  است  بهتر 
كالس تقسيم بر تعداد دانش آموز) شرايط مدارس 
با توجه به اين كه سقف  قديم بهتر از جديد است. 
فضاهاي قديم را بلندتر مي ساختند، در ساختمان هاي 
قديم فضا و هواي بيشتري به هر دانش آموز مي رسد. 
لذا در كالس هاي مدارس جديد كه تراكم حجم و 
سطح آنها زياد است، هوا زودتر آلوده شده، دانش 

آموزان زودتر خواب آلود و خسته مي شوند.
بين  استاندارد هاي  در  سريع  تحول  به  نظر  27ـ 
مدارس  تجهيز  و  بهداشتي  شرايط  نظر  از  المللي 
عواقب  و   ... ورزشي  و  آموزشي  كمك  وسائل  به 
از  نخست  درجه  در  كه  ازدحام  احساس  نامطلوب 
تهيه  در  مي شود  توصيه  مي پذيرد،  تاثير  زياد  تراكم 
نقشه هاي جديد، به اين زمينه ها نيز توجه بيشتر مبذول 

شود.

بر  بررسي  از  بخش  اين 
آبخوري ها،  تراكم  كاهش  لزوم 
اشاره  نيز  توالت ها  و  روشوئي ها 
وسيله  اين  به  كه  ويژه  به  دارد. 
جهت  در  موثري  قدم هاي  
فردي  بهداشت  حفظ  و  آموزش 
وظائف  انجام  و  آموزان  دانش 

شرعي برداشته مي شود



گيري  كار  به  امكان  عدم 
تخته پاك كن مرطوب مي تواند 
حساسيت هاي  و  ريوي  امراض 

مختلف را ايجاد و تشديد نمايد

254

چنين  مناسب  مدارس  اغلب  ساختمان  28ـ 
آن  كيفي  و  كمي  كمبودهاي  و  نيست  موسسه اي 
برنامه هاي آموزشي و  مانع و مزاحم اجراي صحيح 
نگهداري  و  حفظ  و  كمبودها  رفع  است.  پرورشي 
مورد  بايد  است  استفاده  قابل  و  موجود  كه  آنچه 

توجه قرار گيرد.
29ـ نگرش به تحصيل و مدرسه موثرترين عامل 
در ادراك فضا مي باشد و احساس عدم ازدحام در 

درجه دوم اهميت قرار مي گيرد.
به   ) مدرسه  و  تحصيل  به  نگرش  تاثير  30ـ 
(ميزان  تراكم كالس   و  روانشناختي)  متغيري  عنوان 
به  مربوط  متغيري  و  درس  كالس  در  فضا  سرانه 
فضا،  ادراك  روي  فضاها)  معماري  ـ  فيزيكي  ابعاد 
موثر  متغيرهاي  تاثير  بودن  تنيده  درهم  و  پيچيدگي 
در رفتار دانش آموزان را مشخص تر مي كند. با توجه 
اقدام  گرفت  نتيجه  مي توان  يافته ها  از  بخش  اين  به 
روابط  و  تحصيلي  شرايط  بهبود  مانند  جانبه  يك 
انساني حاكم بر محيط هاي آموزشي بدون توجه به 
شرايط فيزيكي ـ معماري آنها و يا بالعكس، به دليل 
نخواهد  بخش  ثمر  چندان  آنها،  بودن  تنيده  هم  در 
بود و براي بهبود شرايط الزم است در سطح كالن 
و  شناختي  جامعه  روانشناختي،  اطالعات  تلفيق  با  و 
اصول علوم تربيتي از يك سو و اصول علم معماري 
اهداف  به  نيل  منظور  به  ديگر،  از سوي  مهندسي  و 

آموزشي كشور، قدم هاي موثر برداشته شود.
نيز بر اهميت تراكم كالس  31ـ در اين بررسي 
و بهداشت ( به عنوان عوامل فيزيكي ـ معماري) در 
ازدحام  عدم  احساس  شاخص هاي  با  متقابل  تاثير 
متغيرهاي  كه  شغلي  رضايت  و  نژندي  روان  و 

روانشناختي فردي هستند، اشاره مي شود.
32ـ در مورد مسئولين، احساس ازدحام به ترتيب 
«تراكم  كالس،  حجم  تراكم  كالس،  تراكم  از 

آبخوري ها» و تراكم روشوئي ها تاثير مي پذيرد.
ترتيب  به  آموزان  دانش  ازدحام  احساس  33ـ 
تراكم  و  كالس  تراكم  آبخوري ،  تراكم  از  اهميت 

توالت تاثير مي پذيرد.
بر اساس اين مشاهدات و با توجه به نقش و اهميت 
احساس عدم ازدحام در تعادل رواني توصيه مي شود 
همزمان با كاهش تراكم كالس ها در ساختمان هاي 

كالس ها،  حجم  تراكم  كاهش  منظور  به  نوساز، 
اقدامات موثر به عمل آيد (افزايش ارتفاع كالس ها) 
تا در صورت افزايش ناخواسته تعداد دانش آموزان، 
پيشرفت  از  مانع  ازدحام  احساس  و  اكسيژن  كمبود 

دانش آموزان و موجب خستگي نشود.
تراكم  كاهش  لزوم  بر  بررسي  از  بخش  اين 
دارد.  اشاره  نيز  توالت ها  و  روشوئي ها  آبخوري ها، 
اين وسيله قدم هاي  موثري در جهت  به  به ويژه كه 
و  آموزان  دانش  فردي  بهداشت  حفظ  و  آموزش 

انجام وظائف شرعي برداشته مي شود.
نقد فضاهاي آموزشي به تفكيك اقليم ها (كتاب 

دوم)
سواالت  به  دانش آموزان  پاسخ هاي  بررسي 

مطرح شده بيانگر اين است كه:
1ـ درصد دانش آموزان مردود اقليم هاي 1 و 2 و 

3 از بقيه كمتر و اقليم 7 از همه بيشتر است
2ـ درصد دانش آموزان مردود در همه استان ها 
قابل توجه است. توصيه مي شود به منظور پيشگيري 
پذيري  آسيب  و  ملي  سرمايه هاي  رفتن  هدر  به  از 

دانش آموزان ريشه يابي هاي الزم به عمل آيد.
 2 اقليم  آموزان  دانش  برادر  و  خواهر  تعداد  3ـ 
 (6/14)  7 و   (6/52)  5 و   (M=4/13) كمتر  همه  از 
از بقيه بيشتر است. با توجه به اهميت كنترل جمعيت 
برادر  و  خواهر  تعداد  بودن  باال  و  توسعه  به  نيل  در 
واقع در نمونه، الزم است در همه استان ها آگاهي ها 

و آموزش هاي الزم براي كنترل جمعيت داده شود.
اقتصادي  نظر  از  سه  و  هفت  پنج،  اقليم هاي  4ـ 
تفاوت  (با   2 و   1 اقليم هاي  به  نسبت  اجتماعي  ـ 
معني دار) وضعيت بدتري دارند. اقليم هاي 5 و 7 از 
بدترين شرايط اجتماعي ـ اقتصادي برخوردار است.

5ـ دانش آموزان اقليم 7 فضاهاي آموزشي خود 
مي كنند.  توصيف  بهتر  همه  از   5 و  بدتر  همه  از  را 
توصيف مثبت دانش آموزان اقليم 5 نسبتاً غير منتظره 

است.
از  ترتيب  به   3 و   5 اقليم هاي  آموزان  دانش  6ـ 
همه كمتر و اقليم يك و هفت به ترتيب از همه بيشتر 

احساس ازدحام مي كنند.
7ـ دانش آموزان اقليم هاي 3 و 2 و 1 از اقليم هاي 
نژندي  روان  احساس  دار  معني  تفاوت   با   5 و   7
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بيشتري مي كنند. اين مشاهده نيز از نظر روانشناختي 
و فرهنگي قابل توجه است. زيرا مدارس اقليم هاي 3 
و 2 و 1 نسبت به مدارس اقليم هاي 7 و 5 در شاخص 
سطح  در  و  مي آورند  بيشتر  امتياز  مطلوب  مدرسه 

اقتصادي و اجتماعي باالتري قرار دارند.
به  محروم تر  مناطق  آموزان  دانش  نگرش  8ـ 
محيط هاي آموزشي (اقليم هاي 7 و 5) از همه مثبت 
تر و نگرش هاي دانش آموزان اقليم هاي 2و 1 ( كه 
برخوردار  اجتماعي  و  اقتصادي  شرايط  بهترين  از 

هستند) از بقيه كمتر مثبت است.
9ـ در اقليم هاي يك، دو و سه ضرائب همبستگي 
كم، ولي معني دار بين تعداد خواهر و برادر از يك 
سو و روان نژندي و احساس ازدحام  از سوي ديگر 

مشاهده مي شود.
10ـ در اكثر اقليم ها هر چه ادراك فضا، نگرش 
باشد  بيشتر  ازدحام  احساس  و  تر  منفي  تحصيل  به 

روان نژندي نيز بيشتر خواهد بود و بالعكس.
نامطلوب  فضاهاي  در  دائم  احتماالً حضور  11ـ 
از نظر فيزيكي ـ معماري و احساس ازدحام همراه با 
انگيزه تحصيل كم مي تواند منجر به بروز پاسخ هاي 
اين است  بيانگر  بيشتر شود. رابطه متقابل  نوروتيك 
شرايط  هستند،  نوروتيك تر  كه  آموزاني  دانش  كه 
فيزيكيـ  معماري محيط هاي آموزشي را نامطلوب تر 
و  مي كنند  بيشتري  ازدحام  احساس  كرده،  ادراك 
نگرش منفي تري به تحصيل و درس ابراز مي دارند. 
و  فضاها  از  تر  مثبت  ادراك  با  تحصيل  به  نگرش 
احساس عدم ازدحام تقارن قابل توجه و مثبت دارد.

12ـ اين بررسي نشان مي دهد روان نژندي از يك 
با احساس ازدحام ، ادراك منفي تر از فضاهاي  سو 
آموزشي و نگرش به تحصيل منفي تر همراه است و 
از سوي ديگر، هر چه شرايط اقتصادي پائين تر باشد، 
ميزان روان نژندي بيشتر مي شود. مجموعاً نگرش به 
عدم  احساس  و  فضا  از  مثبت تر  ادراك  با  تحصيل 
اين  به  نظر  دارد.  مثبت  و  توجه  قابل  تقارن  ازدحام 
تقارن توصيه مي شود منظور بهبود شرايط محيط هاي 
موثر در سطح كشور  علمي  از شيوه هاي  آموزشي، 

استفاده شود، مانند:
ايجاد  و  مردود  آموز   دانش  درصد  كاهش  ـ 
در  مدرسه  تحصيل  به  نسبت  تر  مثبت  نگرش هاي 

دانش آموزان.
ـ احداث مدارس نوين مجهز و نزديك تر شدن 

به استانداردهاي بين المللي.
ـ كاهش تراكم به منظور كاهش احساس ازدحام 
 در دانش آموزان. زيرا اين احساس خود با  نگرش 
(ضريب  است  تضاد  در  شدت  به  تحصيل  به  مثبت 

همبستگي منفي).
13ـ در كل نمونه و در اقليم هاي 1و 2 و 3 تجهيز 
آزمايشگاه علوم، تجهيز نمازخانه و تجهيز مدرسه از 
نظر وسائل ورزشي در اولويت هاي اول تا سوم قرار 
آزمايشگاه،  تجهيز  ترتيب  به   4 اقليم  در  مي گيرند. 
اولويت هاي  تعمير دستشويي ها در  نمازخانه،  تجهيز 

اول تا سوم قرار مي گيرند.
تجهيز  ترتيب  به   5 اقليم  اولويت هاي  14ـ 
دستشوئي ها  تعمير  ديوارها،  زدن  رنگ  آزمايشگاه، 
است. اولويت هاي اقليم 7 به ترتيب تعمير نمازخانه، 
وسائل  نظر  از  مدرسه  تجهيز  آزمايشگاه،  تجهيز 

ورزشي است.
15ـ از نظر ايجاد امكانات جديد در كل و نيز در 
بقيه اقليم ها، ساختن نمازخانه، ساختن سالن ورزش، 
در اولويت هاي اول تا سوم قرار  آزمايشگاه معموالً 
مي گيرند و به ساختن كتابخانه نيز اهميت زياد داده 

مي شود.
پسر،  و  دختر  آموزان  دانش  اول  اولويت  16ـ 
دوم  اولويت   (... و  وسائل  (تهيه  آزمايشگاه  تجهيز 
از  مدرسه  تجهيز  پسران  و  نمازخانه  تجهيز  دخترها 
نظر وسائل ورزشي است و اولويت سوم هر دو گروه 

تعمير دستشويي ها است.
17ـ از نظر ايجاد امكانات جديد، دختران ساخت 
ورزش  سالن  ساختن  پسران  و  مطلوب  نمازخانه 
سرپوشيده را در اولويت اول قرار مي دهند. اولويت 
دوم هر دو گروه ساختن آزمايشگاه علوم وسيع است 
و  سرپوشيده  ورزش  سالن  دختران  سوم  اولويت  و 

پسران نمازخانه مطلوب  است.
و  شهري  آموزان  دانش  اولويت هاي  بين  18ـ 
مشاهده  تفاوتي  تعمير  و  تجهيز  نظر  از  روستائي 
نمي شود و اولويت هاي اول، دوم و سوم هر دو گروه 
به ترتيب عبارتند از تجهيز آزمايشگاه، تعمير و تجهيز 

كتابخانه و تجهيز مدرسه از نظر وسائل ورزشي.

كامل  (مقياس  شغلي  رضايت 
مالي،  رضايت  شامل  مرتضوي 
همه  شغل)  از  رضايت  و  امنيت 
دفتردارها  از  شغلي  گروه هاي 
تربيتي  امور  مسئولين  از  و  بيشتر 

كمتر است
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اول  اولويت  جديد  امكانات  ايجاد  نظر  از  19ـ 
و  مطلوب  نمازخانه  ساختن  شهري  آموزان  دانش 
اولويت  است.  سرپوشيده  ورزش  سالن  روستائي 
وسيع  علوم  آزمايشگاه  ساختن  گروه  دو  هر  دوم 
ساختن  شهري  آموزان  دانش  سوم  اولويت  و   است 
سالن ورزش سرپوشيده و روستايي نمازخانه مطلوب 

است.
نقد فضاها از ديدگاه مسئولين

بررسي پاسخ هاي مسئولين به سواالت بيانگر اين 
است كه:

دارند  دوست  زياد   را  خود  شغل  مسئولين  1ـ 
ولي امكانات رفاهي و حقوق و مزاياي خود را كم 

توصيف مي كنند.
2ـ آنان با اتفاق نظر قابل توجه، اعتماد به نفس 
و  و كم  تمركز  از  و  مي كنند  توصيف  را كم  خود 
نشاط نسبتاً كم شكايت دارند. عقيده مسئولين بر اين 
است كه نظارت بر رفتار دانش آموزان زياد و فضاي 

الزم براي كاردستي كم است.
در  كه  است  اين  بر  همچنين  آنان  عقيده  3ـ 
مي شود.  رعايت  زياد  عمًال  اسالمي  اخالق  مدارس 
پيشنهاد  است.  زياد  نظر  اتفاق  فوق   موارد  همه  در 
مسئولين  مزاياي  و  حقوق  ترميم  جهت  در  مي شود 
مدارس به ويژه به منظور كاهش مشكالت مالي آنان 
كاردستي  براي  مناسب  فضاهاي  ايجاد  همچنين  و 

اقدام شود.
و  فضا  ادراك  شاخص هاي  متاهل  مسئولين  4ـ 
مدرسه مطلوب را مثبت تر از مسئولين مجرد ارزيابي 

مي كنند.
از  شغلي  گروه هاي  همه  شغلي  رضايت  5ـ 

رضايت شغلي دفتردار ها بيشتر است.
6ـ مديران از حقوق و مزاياي خود به ترتيب از 
معاونين، معلمين و دفتردارها رضايت بيشتري دارند.

با  مقايسه  معلمين در  و  تربيتي  امور  مسئولين  7ـ 
مديران با تفاوت معني دار امنيت شغلي بيشتري ابراز 

مي دارند.
مرتضوي  كامل  (مقياس  شغلي  رضايت  8ـ 
شامل رضايت مالي، امنيت و رضايت از شغل) همه 
مسئولين  از  و  بيشتر  دفتردارها  از  شغلي  گروه هاي 
امور تربيتي كمتر است. مقياس لينكلن نيز بيانگر اين 

است كه كم ترين رضايت شغلي را در دفتردارها و 
بيشترين را معلمين ابراز مي دارند.

در  ترتيب  به  نژندي  روان  ميزان  بيشترين  9ـ 
دفتردارها و معاونين ابراز شده است.

شغلي  گروه هاي  بقيه  از  را  فضاها  معلمين  10ـ 
نداشتن  دليل  به  (احتماالً  دفتردارها  و  تر  نامطلوب 
توصيف  مطلوب تر  همه  از  آنها)  از  استفاده  به  نياز 

مي كنند.
11ـ مديران احتماالً به دليل داشتن اتاق مخصوص 
به خود از همه كمتر و مسئولين امور تربيتي به دليل 
احساس  همه  از  بيش  فضاها  همه  در  حضور  لزوم 

ازدحام مي كنند.
دليل  (به  تربيتي  امور  مسئولين  و  معلمين  12ـ 
شاخص  به  ترتيب  به  اجرائي)  مسئوليت  نداشتن 
امتياز  شغلي  گروه هاي  بقيه  از  مطلوب»  «مدرسه 

كمترى مي دهند.
مرتضوي  شغلي  رضايت  شاخص هاي  بين  13ـ 
و  امنيت  مزايا،  و  حقوق  از  رضايت  بعد  سه  كه   )
(كه  لينكن  و  گيرد)  مي  بر  در  را  شغل  از  رضايت 
رضايت شغلي كلي را مي سنجد)،  ضريب همبستگي 
قابل توجه (r=٪56) مشاهده مي شود كه نشان دهنده 

اعتبار مالكي مقياس مرتضوي است.
ازدحام  احساس  و  نژندي  روان  بين  14ـ 
نژندي  روان  بين  و  مثبت  و  كم  همبستگي  ضريب 
مدرسه  و  سو  يك  از  فضا  ادراك  شاخص هاي  و 
معني دار  از سوي ديگر ضريب همسبتگي  مطلوب  

منفي و كم مشاهده مي شود.
بين سه شاخص ادراك  15ـ ضرائب همبستگي 
قابل  مطلوب  مدرسه  و  ازدحام  عدم  احساس  فضا،  
جهت  در  است  الزم  كه  است  اين  بيانگر  و  توجه 
كاهش  فضاها،  معماري  (بهبود  جنبه  سه  هر  بهبود 
تراكم در محيط هاي آموزشي و اقدام در جهت نيل 

به اهداف رسمي آموزش و پرورش) كوشش شود.
16ـ با توجه به ضرائب همبستگي مثبت رضايت 
شغلي با ادراك فضا، احساس عدم ازدحام و مدرسه 
توصيه  نژندي،  روان  با  آن  منفي  و ضريب  مطلوب 
مسئولين  شغلي  رضايت  افزايش  جهت  در  مي شود 

اقدام شود.
17ـ ضرائب همبستگي به تفكيك اقليم ها بيانگر 

فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط
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اين است كه در همه اقليم ها بين مقياس هاي لينكلن 
مشاهده  توجه  قابل  همبستگي  ضرائب  مرتضوي  و 
مقياس  دروني)  ـ  (مالكي  اعتبار  بيانگر  كه  مي شود 

كامل رضايت شغلي مرتضوي است.
18ـ در همه اقليم ها بين رضايت شغلي و شاخص، 
استثناء  (به  معني دار  و  مثبت  تقارن  مطلوب  مدرسه 

اقليم4) مشاهده مي شود.
19ـ در اقليم هاي 1،2،3،4،7 بين رضايت شغلي 
و احساس عدم ازدحام از يك سو و ادراك فضا از 
مشاهده  توجه  قابل  همبستگي  ديگر،  ضرائب  سوي 
معماري  فيزيكي  شرايط  بهبود  با  احتماالً  مي شود. 
به  بتوان  تراكم ها  كاهش  و  آموزشي  فضاهاي 
آموزشي  محيط هاي  مسئولين  بيشتر  شغلي  رضايت 
زيرا  يافت.  دست  آنها  نژندي  روان  كاهش  حتي  و 
نژندي  روان  و  شغلي  رضايت  بين  اقليم ها  همه  در 

ضرائب قابل توجه منفي مشاهده مي شود.
بين  همبستگي  ضرائب  اقليم ها،  همه  در  20ـ 
احساس عدم ازدحام، ادراك فضا، مدرسه مطلوب 
 قابل توجه است. به بيان ديگر احساس عدم ازدحام، 
ادراك مثبت تر از فضاهاي آموزشي و نيل به اهداف 
رسمي آموزش و پرورش تابع و وابسته به همديگر 
توصيه مي شود در  رابطه  اين  در  توصيف مي شوند. 
دار  معني  همبستگي  كه   ) تراكم ها  كاهش  جهت 
شرايط  بهبود  همچنين  و  دارند)  ازدحام  احساس  با 
برداشته  موثر  قدم هاي  مدارس،  معماري  فيزيكي 

شود.
مرتضوي  مقياس  در  هم  مونث  مسئولين  21ـ 
مسئولين  از  بيشتري  شغلي  رضايت  لينكلن  هم  و 
مذكر ابراز مي دارند. دليل اين پديده را مي توان در 
مسئوليت هاي مالي كمتر مسئولين زن و نگرش ها و 

شرايط فرهنگي جستجو كرد.
22ـ ميانگين مسئولين مرد در شاخص روان نژندي 
بيشتر از مسئولين زن است و مسئولين مونث شاخص 
مدرسه مطلوب  را مثبت تر از مسئولين مذكر ارزيابي 
مي كنند. با توجه به ضريب همبستگي منفي رضايت 
شغلي با روان نژندي و رضايت كمتر مسئولين مرد از 
از شغل  بيني مي شود رضايت كم  شغل خود، پيش 
كمك  نوروتيك  پاسخ هاي  بروز  به  درازمدت  در 

كرده باشد.

23ـ در اقليم هاي يك، سه و پنج رضايت شغلي 
مرد  مسئولين  از  مقياس  دو  هر  در  مونث  مسئولين 
به  محدود  تفاوت  اين  پنج  اقليم  در  و  است  بيشتر 

مقياس مرتضوي مي شود.
را  مطلوب  مدرسه  مونث شاخص  مسئولين  24ـ 
و شاخص  توصيف مي كنند  مسئولين مذكر  از  بهتر 
از  بهتر  سه  اقليم  در  مونث  مسئولين  را  فضا  ادراك 

مسئولين مذكر توصيف مي كنند.
25ـ در اقليم پنج مسئولين مذكر در شاخص  روان 
مدرسه  شاخص  كرده،  كسب  بيشتر  امتياز  نژندي 
مطلوب را بهتر از مسئولين مونث توصيف مي كنند. 
مشاهده اخير با مشاهدات پيشين(وجود ضريب منفي 
بين روان نژندي و شاخص مدرسه مطلوب) اختالف 

قابل توجه دارد.
در  جنس  دو  مسئولين  پاسخ هاي  بين  26ـ 
اقليم هاي دو، چهار و هفت در هيچ كدام شاخص ها 

تفاوت معني دار مشاهد نمي شود.
27ـ بين رضايت شغلي (مقياس كوتاه مرتضوي) 
مسئولين به تفكيك اقليم ها تفاوت معني دار مشاهده 

نمي شود.
از   3 اقليم  مسئولين  درآمد  از  رضايت  28ـ 
مسئولين اقليم هاي يك و دو به طور معني دار بيشتر 
است (دليل اين پديده مي تواند پائين تر بودن سطح 

انتظار و يا مديريت بهتر باشد)
امنيت  احساس  بيشترين   3 اقليم  مسئولين  29ـ 
به   3 اقليم  امنيت  احساس  مي دارند.  ابراز  را  شغلي 

طور معني دار از اقليم 4 بيشتر است.
مرتضوي)  كامل  (مقياس  شغلي  رضايت  30ـ 
بيشتر  دار  معني  طور  به   2 اقليم  از   3 اقليم  مسئولين 
است ولي با مقياس لينكلن تفاوت معني دار مشاهده 

نمي شود.
نيز  ازدحام  احساس  و  نژندي  روان  نظر  از  31ـ 
مختلف  اقليم هاي  مسئولين  بين  معني دار  تفاوت 

مشاهده نمي شود.
32ـ مسئولين اقليم هاي 1 و 2 فضاهاي آموزشي 
بهتر   3 اقليم  مسئولين  از  دار  معني  طور  به  را  خود 

توصيف مي كنند.
اقليم هاي يك و دو مدارس خود  33ـ مسئولين 
را از نظر شاخص «مدرسه مطلوب» بهتر از مسئولين 

ضريب همبستگي بين وضعيت 
رنگ و سال ساخت مدرسه از بقيه 
موارد بيشتر است. به بيان ديگر هر 
چه مدرسه جديد تر باشد، وضعيت 

رنگ آن بهتر است



مسئولين مونث هم در مقياس 
رضايت  لينكلن  هم  و  مرتضوي 
مذكر  مسئولين  از  بيشتري  شغلي 
پديده  اين  دليل  مي دارند.  ابراز 
را مي توان در مسئوليت هاي مالي 
و  نگرش ها  و  زن  مسئولين  كمتر 

شرايط فرهنگي جستجو كرد
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اقليم سه توصيف مي كنند.
گيالن  و  هرمزگان  استان هاي  مسئولين  34ـ 
رضايت  مقياس  در  استان ها،  ديگر  با  مقايسه  در 
مسئولين  و  كمترين  كوتاه)  (نسخه  مرتضوي  شغلي 
بيشترين  كردستان  و  شرقي  آذربايجان  استان هاي 
ميزان  تفاوت  و  مي دارند  ابراز  را  شغلي  رضايت 
طور  به  شرقي  آذربايجان  مسئولين  شغلي  رضايت 

معني دار از مسئولين هرمزگان بيشتر است.
و  كردستان  مسئولين  درآمد  از  رضايت  35ـ 
معني  طور  به  مازندران  و  گيالن  مسئولين  از  فارس 
داري بيشتر است . رضايت از درآمد مسئولين گيالن 
معني دار  اختالف  با  غربي  آذربايجان  مسئولين  از 

كمتر است.
36ـ مسئولين لرستان به طور معني دار از مسئولين 
و  خراسان  چهارمحال،  گيالن،  اصفهان،  مازندران، 

فارس احساس امنيت شغلي بيشتري ابراز مي دارند.
مرتضوي  شغلي  رضايت  كامل  مقياس  در  37ـ 
امنيت شغلي و رضايت از  (كه از رضايت از شغل، 
مسئولين  شغلي  رضايت  مي شود)،  تشكيل  درآمد 
گيالن و مازندران به طور معني دار از مسئولين لرستان 

و كردستان كمتر است.
مسئولين  شغلي  رضايت  لينكلن  مقياس  در  38ـ 
اصفهان،  مسئولين  از  دار  معني  طور  به  كردستان 

گيالن، خراسان و آذربايجان غربي بيشتر است.
39ـ مسئولين چهار محال بختياري به طور معني 
اظهار  بيشتري  نژندي  روان  گيالن،  مسئولين  از  دار 

مي دارند.
معني  طور  به  لرستان  و  هرمزگان  مسئولين  40ـ 
دار از بقيه استان ها اظهار رضايت كمتري از شرايط 
مسئولين  مي كنند.  خود  مدارس  معماري  ـ  فيزيكي 
اردبيل و اصفهان و گيالن به ترتيب بيشترين رضايت 

را از اين نظر ابراز مي دارند.
مسئولين  از  بيشتر  استان ها،  اكثر  مسئولين  41ـ 
مي كنند.  ازدحام  احساس  اظهار  هرمزگان  استان 
گيالن،  در  ترتيب  به  ازدحام  احساس  بيشترين 
مشاهده  اصفهان  و  شرقي  آذربايجان  كردستان، 

مي شود.
هرمزگان،  فارس،  استان هاي  مسئولين  42ـ 
از  خود  مدارس  به  زنجان  و  بختياري  چهارمحال 

نظر شاخص«مدرسه مطلوب» به طور معني دار امتياز 
كمتري از مسئولين استان هاي ديگر مي دهند. گيالن 
و اردبيل از اين نظر بيشترين امتياز را به مدارس خود 

مي دهند.
نقد فضاها از نظر شرايط معماري

چه  هر  كه  است  اين  بيانگر  موجود  داده هاي 
زمين،  هاي  «سرانه»  باشد  مدرسه جديد تر  ساختمان 
كالس، فضاي باز مدرسه، «ايمني» و همچنين تراكم 
از  اين بخش  توالت و آبخوري  كاهش مي يابد. در 
محاسبات به ويژه كاهش شاخص «ايمني» قابل توجه 
ساختمان هاي  احداث  در  مي شود،  پيشنهاد  است. 
ساختمان هاي  ايمني  «مالك هاي  به  جديد 

آموزشي» توجه خاص شود.
كاهش «سرانه هاي زمين» و «فضاي باز مدرسه»  با 
افزايش جمعيت در كل و جمعيت دانش آموزي در 
سطح كشور متقارن است. با توجه به نقش و اهميت 
پائين  از  محيطي» (اكولوژيك)  زيست  «آموزش 
مي شود  پيش بيني  پرورش،  و  آموزش   ترين سطوح 
توجه  با  رابطه،  اين  در  ملي  سرمايه گذاري  نوع  هر 
به آسيب هاي محتمل زيست محيطي كه هم اكنون 
شروع شده است، در دراز مدت، سودمند واقع شود.

هر چه ساختمان مدرسه جديد تر باشد كالس ها 
از نظر تجهيزات و مدرسه از نظر شاخص «معماري 
مطلوب» امتياز بيشتر مي آورد. نظر به اين كه ضرائب 
است،  معني دار  «كم» ولي  شده  مشاهده  همبستگي 
آموزشي  ساختمان هاي  احداث  در  مي شود  توصيه 

جديد، بيش از پيش به استانداردها توجه شود.
سال  و  رنگ  وضعيت  بين  همبستگي  ضريب 
ساخت مدرسه از بقيه موارد بيشتر است. به بيان ديگر 
هر چه مدرسه جديد تر باشد، وضعيت رنگ آن بهتر 

است.
تراكم  شاخص هاي  و  مدرسه  احداث  سال  بين 
روشوئي، تراكم حجم، تجهيز مدرسه، تراكم كالس 
به  توجه  با  نمي شود.  مدرسه  مشاهده  زمين  سرانه  و 
اهميت تراكم روشوئي در تامين بهداشت و به ويژه 
در   (... و  (زمين، كالس، حجم  تراكم ها  و  سرانه ها 
نژندي  توصيه  روان  با  خود  ازدحام كه  احساس 
مي شود، به منظور كاهش احساس ازدحام در دانش 
آموزان و تبعات منفي آن، در برنامه ريزيهاي نوين در 

فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط
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جهت كاهش تراكم  ها قدم هاي موثر برداشته شود.
تجهيزات  شاخص  و  مدرسه  احداث  سال  بين 
و  كارگاه  ورزش،  زمين  (مانند  مدرسه  سطح  در 
با  نمي شود.  مشاهده  تقارني  نيز   (... و  آزمايشگاه 
در  تجهيزات  گونه  اين  اهميت  و  نقش  به  توجه 
پيشبرد اهداف آموزشي و به ويژه پرورشي، توصيه 
مي شود در احداث و تجهيز مدارس نوين، تجهيزات 
الزم (مانند زمين ورزش، اتاق كامپيوتر و ...) نيز تهيه 

شود.
مدارس در دو گروه جديد (سال ساخت از 1370 
به اين سو) و قديم (قبل از سال 1370) تفكيك شد.

كه  است  اين  بيانگر  بررسي ها  از  بخش  اين 
از  قديم  مدارس  از  معني دار  طور  به  مدارس جديد 
«معماري  شاخص  و  كالس  تجهيز  بهداشت ،  نظر 
مطلوب  شرايط بهتري دارند، ولي از نظر تراكم زمين 
به وسيله ضرائب  باز، همانگونه كه  تراكم فضاي  و 
همبستگي  نيز نشان داده شد،  شرايط بدتري دارند».

در مورد شاخص هاي ايمني ، تجهيزات مدرسه، 
كالس  حجم  و  سطح  تراكم  مدرسه،  زمين  تراكم 
بين  معني دار  تفاوت  زيربنا،  يا  ساختمان  تراكم  و 
كالس جديد و قديم مشاهده نمي شود. در اين رابطه 

شاخص ايمني اهميت ويژه دارد.
شاخص  در  معني دار  طور  به  پسرانه  مدارس 
مدارس  از   (t=3/96  ،p=0/000) «مطلوب «معماري 
نقش  به  توجه  با  مي آورند.  بيشتر  امتياز  دخترانه 
تربيت  در  دختران  پرورش  و  آموزش  اهميت  و 
به ويژه در توسعه، الزم است در  بعدي و  نسل هاي 
جهت بهبود شرايط مدارس دخترانه اقدامات موثر، 
اين  در  حاكم  نگرش هاي  دگرگوني   جهت  در  چه 
و  معماري  بهتر  شرايط  ايجاد  نظر  از  چه  و  زمينه 

آموزشي، اقدام شود.
اقليم هاي 2 و  ميانگين دانش آموزان كالسهاي 
اقليم  با  شده  مشاهده  تفاوت  است.  بيشتر  بقيه  از   5
7 معني دار است. ميانگين دانش آموزان اقليم دو از 
اقليم هاي 3 و 1 نيز به صورت معني دار بيشتر است. 
پيش بيني مي شود كاهش تراكم كالس هاي اقليم هاي 

2 و 5 در بهبود شرايط آموزشي موثر واقع شود.
تراكم آبخوري در اقليم هاي 5 و 7 (مناطق گرم 
و كم آب) از بقيه اقليم هاي مورد مطالعه (با اختالف 

در جهت  توصيه مي شود  لذا  است.  بيشتر  معني دار) 
جبران اين كمبود نيز اقدام شود. بين اقليم ها از نظر 

تراكم توالت ها تفاوت معني دار مشاهده نمي شود.
از  معني دار  طور  به   2 اقليم  در  روشوئي  تراكم 
اقليم هاي 7، 1 و 3 بيشتر است در حالي كه در مورد 
تراكم  و  است  معكوس  تراكم ها  توزيع  آبخوري 
مشاهدات  در  است.  بيشتر  بقيه  از   7 و   5 اقليم هاي 
برخي  در  مي رسد  نظر  به  نيز  مدارس  در  حضوري 
تفكيك  قابل  آبخوري ها  و  دستشويي ها  موارد، 
نيستند. با توجه به غير بهداشتي بودن آبخوري ها و يا 
روشوئي هاي سرباز و عدم تفكيك آنها، كه معموالً 
به صورت رديف و نزديك توالت ها ساخته مي شود، 
اقدامات،  ديگر  با  همزمان  ساختمان هاي جديد،  در 
بين آبخوري ها و توالت ها در نظر  فاصله اي مناسب 
دستشوئي ها  از  مشخصاً   آبخوريها  و  شود  گرفته 
نيز  ساختمان  ايمني  شاخص  نظر  از  شود.  تفكيك 
بين اقليم هاي مورد بررسي تفاوت معني دار مشاهده 
تشخيص  قابل  موارد  بين  تفاوت هاي  ولي  مي شود 

نيست.
اقليم ها  بقيه  از   1 و  اقليم هاي 2  در  تراكم زمين 

بيشتر است.
تراكم ساختمان (زيربنا) نيز در اقليم 2 بيشتر از 

بقيه است
تراكم فضاي ساخته نشده در اقليم هاي 7 و 1 به 

طور معني دار از اقليم 3 بيشتر است
تراكم  شاخص  نظر  از  بررسي  مورد  اقليم هاي 
همديگر  با  معني دار  طور  به  ولي  كم  بسيار  كالس 
آماري  نظر  از  آنها  دو  به  دو  مقايسه  دارند.  تفاوت 

امكان پذير نيست.
بين اقليم ها از نظر تراكم حجم تفاوت معني دار 

مشاهده نمي شود.
شاخص  با  رابطه  در   7 و   1،2،3 اقليم هاي  فقط 
اقليم  بودند و مدارس  مقايسه  معماري مطلوب  قابل 
مطلوب  معماري  شاخص  در  دار  معني  طور  به   1
امتياز بيشتر آوردند. به بيان ديگر احتماالً در احداث 
فضاهاي  استانداردهاي   ،1 اقليم  در  جديد  مدارس 

آموزشي بيشتر ملحوظ شده است.
كالس هاي اقليم 5، 2 و 1 به ترتيب در شاخص 
تجهيزكالس امتياز بيشتر مي آورند و امتياز اقليم 7 از 

مورد  نمونه هاي  ميان  از 
كالس ها  پرجمعيت ترين  بررسي، 
در گيالن و كم جمعيت ترين آنها 

در هرمزگان قرار مي گيرند
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اين نظر از بقيه كمتر است.
بقيه  از   1 و   2 اقليم هاي  مدارس  رنگ  وضعيت 
بهتر است و تفاوت ها فقط بين اين دو اقليم اخير از 

يكسو و بين اقليم 7 از سوي ديگر، معني دار است.
جديد  و  قديم  ساختمان هاي  مقايسه  منظور  به 
اقليم،  اقليم ها، به طور جداگانه براي هر  به تفكيك 
معماري  نظر شاخص  از  قديم و جديد  مدارس  بين 
مطلوب، آزمون t استيودنت مستقل محاسبه شد. اين 
يك  اقليم هاي  مدارس جديد  مي دهد  نشان  بررسي 
به طور معني دار در شاخص معماري مطلوب  و سه 
امتياز بيشتر مي آورند. در اقليم 2 نيز مدارس جديد 
بيشتر مي آورند.  مطلوب  امتياز  معماري  در شاخص 
ولي تفاوت ها معني دار نيست. در اقليم 7 رابطه بدون 
است.  معكوس  باشند  دار  معني  تفاوت ها  كه  اين 
مطلوب  معماري  شاخص  در  قديم  مدارس  يعني 
امتياز بيشتر مي آورند. توصيه مي شود هنگام احداث 
نوين  استانداردهاي  و  مالك ها  به  جديد  مدارس 

فضاهاي آموزشي توجه بيشتر مبذول شود.
بهداشت  و  شاخص هاي  نظر  از  استان ها  بين 
كافي  ايمني  تنوع  مدرسه  و  تجهيز  كالس،  تجهيز 

براي مقايسه مشاهده نمي شود.
بيشترين امتياز را از نظر شاخص معماري مطلوب 
كسب  لرستان  را  كمترين  و  شرقي  آذربايجان 

مي كند.
از ميان نمونه هاي مورد بررسي، پرجمعيت ترين 
در  آنها  جمعيت ترين  كم  و  گيالن  در  كالس ها 

هرمزگان قرار مي گيرند.
قد ترين  كوتاه  ميانگين  بررسي،  مورد  نمونه  در 
دانش آموزان استان سيستان نسبت به ديگر استان ها از 

همه كمتر و استان كردستان از بقيه بيشتر است.
آذربايجان  آموزان  دانش  بلندترين  قد  ميانگين 
شرقي از بقيه استان ها بيشتر و فارس از ديگر استان ها 

كمتر است.
تراكم توالت ها در استان چهار محال و بختياري 
از همه استان ها كمتر و فارس از همه استان ها بيشتر 

است.
از نظر تراكم روشوئي ها بين استان ها تفاوت هاي 
از  برخي  در  احتماالً  مي شود،  مشاهده  توجه  قابل 
ممكن  روشوئي ها  از  آبخوري ها  تفكيك  نمونه ها 

نبوده است.
كمترين تراكم از نظر آبخوري ها در چهار محال 
و بختياري و بيشترين تراكم در سيستان و بلوچستان 

و در هرمزگان مشاهده مي شود.
كمترين تراكم كالس در سيستان و بلوچستان (به 
هر دانش آموز در كالس درس به طور متوسط 1/44 
چهارمحال  در  تراكم  بيشترين  و  مي رسد)  فضا  متر 

بختياري مشاهده مي شود.
توصيه ها

پرورشي  و  آموزشي  قرارگاه هاي  عملكرد  در 
عوامل متعددي نقش تعيين كننده دارند. مانند شرايط 
و   (... رطوبت  برودت،  گرما،  (ميزان  محيط  اقليمي 
شرايط اقتصادي، شرايط معماري فضاهاي آموزشي، 
قوانين و دستورالعمل هاي فرهنگي و رسمي آموزش 
ويژه  به  اسالمي  حجاب  رعايت  (مانند  پرورش  و 
تربيتي  علوم  اصول  و  دختر)  دانش آموزان  سوي  از 
اصولي  اهداف  به  نيل  منظور  به  كه  روانشناسي  و 

قرارگاه هاي تربيتي و آموزشي رعايت مي شود.
در  موثر  عوامل  توجه  قابل  تعداد  به  توجه  با 
قرار  متقابل  تاثير  در  خود  كه  تربيتي  قرارگاه هاي 

دارند و تنوع شرايط در كشور ما، پيشنهاد مي شود:
1ـ با استفاده از دانش تخصصي (معماري، علوم 
كميته هاي  تشكيل  با  و   (... و  روانشناسي  تربيتي، 
تخصصي به تعريف دقيق تر معماري مطلوب ، ايمني 
بهداشت، تجهيزات مدرسه و كالس ها  و تراكم ها و 
واقع  آموزشي  ساختمان هاي  در  مطلوب  سرانه هاي 
مختلف  اجتماعي  ـ  اقتصادي  شرايط  و  اقليم ها  در 

اقدام شود.
ايمني  حداقل  تامين  براي  الاقل  مي شود  توصيه 
ساختمان هاي آموزشي جديد با همكاري متخصصين 

رشته هاي مختلف، مالكهاي مشخص تعيين شود.
با توجه به اهميت بهداشت در سالمت تن و روان 
توصيه مي شود مالك هاي مشخص تري از نظر تامين 
بهداشت مدارس مانند تراكم توالت ها و دستشوئي ها 
آبخوري ها  از  دستشوئي ها  جداسازي  و  يكسو  از 

اقدام شود.
كن  پاك  تخته  از  استفاده  عدم  كه  اين  به  نظر 
خشك  محيط هاي  در  ويژه  به  مي توان  مرطوب 
امراض ريوي و حساسيت ها را تشديد كند، توصيه 

فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط
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اسالمي  جمهوري  پرورش  و  آموزش  نظام  كليات  1ـ 

ايران.
2ـ مصوبه شور اول ـ شوراي تغيير بنيادي نظام آموزش و 

پرورش. آذرماه 1366.
3ـ مرتضي كسمائيـ  پهنه بندي اقليمي ايرانـ  ساختمان هاي 
آموزشي، ناشر: سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور 

ـ سال 1373.
4ـ بهرام قاضي زاده ـ اصول و معيارهاي طراحي فضاهاي 

آموزشي و پرورشي

مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازي،  سازمان  انتشارات  5ـ 
كشور، سال انتشار ندارد.

6ـ شهرناز مرتضوي ـ آشنائي با روانشناسي بين فرهنگي ـ 
انتشارات شهيد بهشتي ـ 1370.

رفتاري  ـ  رواني  وضعيت  بررسي  ـ   مرتضوي  شهرناز  7ـ 
فرزندان شبانه روزي هاي سازمان بهزيستي استان تهران، سازمان 

بهزيستي، گروه پژوهشهاي اجتماعي 1373.
8ـ مهدي نويد ادهم ـ پيام مدرسه، انتشارات مدرسه 1374 

تهران.
بررسي  تحقيقاتي  طرح  چكيده  تحقيقاتي:  گزارش  9ـ 
كيفيت مدارس در مراكز استانهاي كشور. معاونت برنامه ريزي 

مي شود در اين زمينه اقدام شود.
با توجه به اين كه كشور ما روي خط زلزله قرار 
مدارس  ساختمان  سازي  مقاوم  به  است  دارد، الزم 

اقدام شود.
با توجه به لزوم آموزش زيست محيطي از پائين 
مي تواند  كه  موثري  (روش  آموزشي  سطوح  ترين 
پيشنهاد  شود).  كشور  طبيعي  منابع  تخريب  از  مانع 
(مسئولين  نظري  آموزش  جهت  در  هم  مي شود، 
محيط هاي آموزشي و دانش آموزان) و هم آموزش 
محيط هاي  در  سبز  فضاهاي  (ايجاد  آنان  عملي 

آموزشي) اقدام شود.
با توجه به لزوم رعايت حجاب اسالمي به ويژه 
در مدارس دخترانه و مشرف بودن اكثر ساختمان هاي 
اهميت  و  يكسو  از  ديگر  ساختمان هاي  به  مدارس 
توصيه  براي دختران  ويژه  به  بدني  تربيت  و  ورزش 
دخترانه  آموزشي  جديد  ساختمان هاي  در  مي شود 

سالن هاي ورزش سرپوشيده پيش بيني شود.
تاثير  تحت  ازدحام  احساس  كه  اين  به  توجه  با 
ميزان تراكم دانش آموز از يك سو و شرايط اقليم از 
سوي ديگر قرار مي گيرد و خود با روان نژندي تقارن 
قابل توجه دارد، الزم است براي حفظ سالمت رواني 
مختلف  اقليم هاي  در  تراكم ها  براي  آموزان  دانش 

معيارهائي مشخص شود.
با توجه به تعداد قابل توجه تعداد خواهر و برادران 
قابل  تاثير  و  مختلف  استان هاي  در  آموزان  دانش 
آموزشي،  كيفيت  كاهش  در  جمعيت  ازدياد  توجه 
پيشنهاد مي شود  براي دگرگوني نگرشها در اين زمينه 
به منظور  استان ها  تهيه و در همه  طرح هاي گسترده 

ايجاد آگاهي هاي الزم اجرا شود. 

با توجه به رابطه مستقيم رضايت شغلي مسئولين 
با شرايط رواني و نگرشهاي آنان، پيشنهادي مي  شود 
اقدام  مسئولين  شغلي  رضايت  افزايش  جهت  در 

شود.
پيشنهاد مي شود در جهت ترميم حقوق و مزاياي 
مسئولين مدارس به ويژه به منظور كاهش مشكالت 

مالي آنان اقدام شود.
توصيه مي شود در تجهيز ساختمان هاي آموزشي 
جنسيت  تفكيك  به  دانش آموزان  اولويت هاي  به 

شهري روستائي و حتي استان توجه شود.
با توجه به درصد باالي مردودين در همه استان ها 
و رابطه مستقيم آن با روان نژندي  و نگرش به تحصيل 
و مدرسه توصيه مي شود به منظور پيشگيري از به هدر 
رفتن سرمايه هاي ملي و آسيب پذيري دانش آموزان 

ريشه يابي هاي الزم به عمل آيد.
پيشبرد  در  تجهيزات  اهميت  و  نقش  به  توجه  با 
اهداف آموزشي و به ويژه پرورشي، توصيه مي شود 
در احداث و تجهيز مدارس نوين، تجهيرات (مانند 
سالن و زمين ورزش، اتاق كامپيوتر، فضاي كاردستي 

و ...) الزم نيز تامين شود.
در برخي استانها، احتماالً تحت تاثير نگرشهاي 
حاكم، مدارس پسرانه در شاخص معماري مطلوب 
مورد استفاده در اين پژوهش امتياز بيشتر مي آورند. 
با توجه به نقش و اهميت آموزش و پرورش دختران 
توسعه،  امر  در  ويژه  به  و  بعدي  نسل هاي  تربيت  در 
بهبود شرايط و معماري مدارس  توصيه مي شود در 

دخترانه اقدامات موثر به عمل آيد.



طراحى مدارس خاص دختران با توجه به اشراف، محرميت و آسايش262

و امور مشاركت ـ دفتر برنامه ريزي و بودجه، بهمن ماه 1373 ـ 
سازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس كشور.

فضاهاي  بهره وري  «بررسي  تحقيقاتي:  گزارش   -10
آموزشي احداثي توسط ادارات نوسازي مدارس استاها در سال 
1372». معاونت برنامه ريزي و امور مشاركت ـ دفتر برنامه ريزي 
كشور.  مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازي،  سازمان  بودجه.  و 

بهمن ماه 1373.
انطباق  در  تحقيق  و  «بررسي  سلجوقي:  خسرو   -11
مدارس  تجهيز  و  توسعه  نوسازي،  سازمان  احداثي  پروژه هاي 
ارشد.  كارشناسي  پايان نامه  شده».  تعيين  معيارهاي  با  كشور 

دانشگاه تهران. دي ماه 1373.
12- MC. Andrew, F.T. (1993) Environ-

mental Psychology, Wadworth Inc. Belmont, 
Calif.

13- Barker, R,G. (1968) Ecological Psy-
chology. Stanford.

14- Barker, R,G. and Gump. P. (1972) big 
school, small school

15- Barry, H, child. I and Bacon, M. 
(1959) Relation of child Training to subsis-
tence economy. American Anthropologist. 
61.p.51-63.

16- Berry, J.W. (1971) Ecological and 
gultural factors n spatial perceptual devel-
opment. Canadian J. of Behavioral science. 
324 – 326

17- Bichman. L, Teger, A, Gabriele, T & 
Me Lowghlin, C. (1973) Dormitory Density 
and helping Behavior. Environment and Be-
havior, vol. 5, number 4, Des. P. 465-490. 
Sage. London.

18- Dean, L. M. & pugh, W.M, & Gun-
derson, E,K,E.(1978) the behavioraleffects 
of Crowding . Definitions and Methods. In: 
Environment and Behavior. September Vol. 
10, no. 3 p. 419 – 431.

19- Galle, O.R. , Gove, W.R. and mc 
pherson. J. M . (1972) Population Density 
and pathology. What are the relations for 
man? Science 179, p: 23 – 30

20- Garabino, J. (1980) Some thoughts 
on school size and its effects ad ad dolescent 
development . Journal of Jouth and Adoles-
cence, 9,19 – 31.

21- Gerst, M.& Sweetwood, H, (1973) 
Correlates of Dormitory social climate. En-
vironment and Behavior, vol. 5, Number 4, 

Dec. P. 440 – 464 – Sage. London.
22- Glass, G.V. CAHEN, L. S, smith, 

M.L, & Fillby, N.N. (1982) School class size: 
Research and policy . Beverly Hills, sage.

23- Gump, p.v, (1987) school environ-
ment in I. Altman & J.F. Wohlwill (eds), 
Children and the Environment, New york, 
Plenum.

24- Hale, M. (1995) Ecology in educa-
tion cambridge university press. U. K, New 
York.

Hall, E.T. (1966) the Hidden Dimension, 
New York, Doubleday.

25- Lewis, C.E. (1940) Equipping the 
classroom as a learning and Teaching labo-
ratory. The American schoolborard Journal, 
Cl. P.29.

26- Lincoln, J.R.& Kaleberg, A.L. (1985) 
Work organization and workforce commit-
ment: A Study of Plants and employees in 
the U.S. and Japan. American Sociological 
Reviw, vol,50, 738 – 760.

27- Myers, D.G, (1988) Social psychol-
ogy. Mc – Graw

Hill International Ed. Second Edition. 
New York.

28- Osmond, H, (1970) Functions as the 
basis of psychiatric word design. 1957 in 
proshansky et al. (Eds). Environmental psy-
chology Man and his physical setting. Holt 
Rinehart, P. 500-569.

29- Sommer, R, (1969) personal space 
– the behavioral basis of design. Prentice – 
Hill, Inc. N.J.

30- Thornbury, R. (1978). The changing 
Urban school. METHUEN & co LTD, Lon-
don.

31- Triandis, H.C.Brislin, R & Hui, 
C.H.(1988) Cross – Cultural Training Across 
the Individualism – Collectivism Divide. In-
ternational. J. of Intercultural Relations. Vol 
12, p.129 – 289.

32- Open space schools (1971) (Forest 
Conner). 

American Association of school Admin-
istrators, Library of congress catalog card 
umber: 77 – 175629.


