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 چکیده:

رو، ضرورت توجه آموزان است. ازاینطراحی مدرسه ابتدایی مبتنی بر تأثیر فضای سبز بر عملکرد تحصیلی و رفتاری دانش هدف: 

روانی _شناختی، آموزشی و همچنین نقش آن در رشد پرورشیهای فضای سبزِ مدارس در کارکردهای اکولوژیکی، روانبه ویژگی

های آموزشی و اهمیت آن است. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی کارکردهای فضای سبز در محیط توجهقابلآموزان دانش

 .پردازدیمملکرد تحصیلی و رفتاری دانش آموزان مدارس ابتدایی بر ع

شههر  2همبستگی بوده و جامعه آماری آن، شامل تمامی مدارس منطقهه _روش تحقیقِ پژوهش، توصیفی شناسی پژوهش:روش

بها توجهه بهه  نفهر، 291هها بوده است که از بهین آن آنو دانش آموزان شاغل به تحصیل در  1397-98اردبیل در سال تحصیلی 

ی اسهتانداردِ عملکهردِ تحصهیلی فهام و تیلهور، راتهر و هاپرسشهنامهی موردنیاز با اسهتفاده از هاداده جدول مورگان انتخاب شدند.

گانه تحلیل آوری و با ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندی محقق ساختِ کارکردهای فضای سبز جمعپرسشنامه

 شد.

 دانش آموزانی فضای سبز با عملکرد تحصیلی و اختالالت رفتاری کارکردهاداری بین معنی یرابطهها نشان داد یافته :هایافته

 08/0فضای سبز،  یکارکردها با توجه به ضرایب بتا، ی حاصل از رگرسیون نیز نشان دادهاافتهوجود دارد. ی مقطع ابتدایی

 .ندنکیمی نیبشیپعملکرد تحصیلی را  45/0اختالالت رفتاری و 
آن در رشد  نقشسبب بهآموزشی  شناختی،روان های فضای سبزِ مدارس در کارکردهای اکولوژیکی،ویژگی گیری:نتیجه

کاهش اختالالت عملکرد تحصیلی و فضای سبزِ مدارس در افزایش  ، که تاتیرگذاریاست توجهقابلآموزان روانی دانش_پرورشی

 سازد.را آشکار میرفتاری دانش آموزان 

 آموزان، عملکرد تحصیلی، اختالالت رفتاریرسه ابتدایی، فضای سبز، دانشمد های کلیدی:واژه

 
 



 مقدمه و هدف -1

 

 بیان مسأله -1-1

گیرد و شخصیت شکل می کودکان تربیت و تعلیم آن در کهیطوربهو تربیتی است  آموزشی تحوالت کانون مدرسه

 به موجود مدارس یهاساختمان از یتوجهقابلتعداد  متأسفانه ایران . درردیگیم شکل  ها در ابعاد روانی و اجتماعیآن

 که فضای مدارسی چنین در دارند، تناسب دانش کم و علم با نشاط محیط با اند وقرار گرفته بیآسمورد  دالیل مختلف

 ،شودیمآموزان تمرکز در دانش و برهم زدن ینظمیب خستگی، باعث افراد، روان و بر روح حاکم محیط و مدرسه فیزیکی

 نیازهای ستیبایمرو، (. ازاین1394است )محمدزاده و همکاران،  روبرو جدی با مشکل آموزشی و تربیتی اهداف تحقق

(. 1395ی و همکاران، بودیمکرد ) تأمین را هاآن و سالمت بهداشت ژهیوبه آموزاندانش روانی-روحی و مختلف جسمی

 ،شودیممدرسه  حضور آنان در بیشترِ رغبت باعث مدارس در نشاط ایجاد و آموزاندانش روانی سالمتاینکه،  به توجه

ته سبا اهمیت دان نیز، مدرسه موردتوجه یهاارزش بلکه دارد، همراه به را تحصیلی امور در بیشتر تیموفّق تنهانه امر این

شود. بر مبنای این دیدگاه، مدرسه تنها یک ساختمان می تقویت جامعه و مدرسه در احترام با توأم و روابطی شوندمی

در  زندهسم و معلم، ولی، مدیر، برنامه آموزشی و درسی، عناصر یک ارگانی آموزدانشنیست بلکه محیط کالس،  روحیب

 بهتر، که محیط آموزشی است رکدقابل د.دهنیمفضای مدرسه هستند که در ارتباط با یکدیگر عمل تربیتی را شکل 

مدارس،  برنامه آموزشی و سیستم توسعه موازاتبه به همین منظور داشت. پی خواهد در را ترمطلوب وپرورشآموزش

به بافت اجتماعی جامعه در  چراکهباید کامل گردد. فضای سبز در مدرسه باید تقویت شود  نیز مدارس محیطی الگوی

در این محیط  توانندیمدر مدرسه هستند،  آموزاندانشی که زمان درابعاد مختلف جسمی و روانی کمک خواهد کرد. 

 بپردازند. به بازی و یادگیری

 سالمت جسمانی و روانی نیتأم و کارایی عالوه بر تولید، زانآمودانشتحصیلی  در عملکردرسیدن به پیشرفت  برای

 شادابی و روانی جسمی، سالمت از حمایت بر یگرلیتسه رویکرد با و اولیاء و آموزگاران ،آموزاندانش مشارکت افراد، با

ساخت  (.1396)صدیقی و طالب،  شودیمو باعث بهبود ساختار و شرایط محیطی مدارس  شده دیتأک آموزاندانش

به بهبود  تواندیمیی با باغ و فضای سبز برای بازی کودکان در مدرسه، هااطیحی شهری مانند هاطیمحطبیعت در 

ی در افزایش یادگیری و جلوگیری از اختالالت اعمدهی شناختی، خالقیت و نقش هامهارتسالمت فیزیکی و ذهنی، 

 رفتاری و اضطرابی دانش آموزان دارند.

 

   و اهمیت پژوهشضرورت  -2-1

 از .است مؤثر نوجوانان و کودکان یادگیری میزان بر شدتبه سال 12 تا 7 بین سنین در خصوصبه محیطی شرایط

 پایداری و مانند تفکراتی و جمعیت رشد همچنین و آمده وجودبه تکنولوژیکی و علمی تحوالت و اجتماعی شرایط طرفی

ارتقا کیفیت  منظوربه آموزشی مناسب یهاطیمح یریگشکل چگونگی در امکانات از بهتره چهر یبرداربهره به نیاز

 (.1384 ی،محمودداشت ) خواهند یفراوان راتیتأث هاآن بازدهی و استفاده
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بازسازی تمرکز ذهنی به عمل آمده است، مشخص گردیده است که تمرکز و  پردازانهینظربر پایه تحقیقاتی که از 

توجه مداوم مانند مطالعه و نشستن پشت یک میز، ذهن را دچار فرسودگی کرده و به خستگی یا بهم ریختن تمرکز 

و کاهش ی حوصلگیبی، خلقکجی، پرتحواسی، زودرنجو به  دهدیم، خطای ذهنی فرد را افزایش شودیمذهنی منجر 

ی طبیعی و فضای سبز بهبود بخشید، که هاطیمحبه کمک  توانیمشود. این خستگی ذهن را کارایی کارامد منجر می

که کودکانی که اکثر  دهدیم(. تحقیقات نشان 1390)شرقی،  شودیمرفع این موارد باعث افزایش میزان یادگیری 

چنان که محوطه سبز مدارس نیز کمتری از بیماری دارند. آنی هانشانه گذرانندیماوقات خود را در فضاهای سبز 

 (.1388)مظفر و همکاران،  شودیمباعث افزایش عملکرد علمی کودکان 

شبکیه بر سیستم  عالوه بری بصری آن ژهیوی متنوع طبیعت و عناصر هارنگ، ثابت کرد که 1976کولر در سال 

 ریتأثکند که حاالت، وضعیت ذهنی و سطح انرژی انسان را تحت می یی ترشحهاهورمونو  گذاردیم ریتأثاعصاب نیز 

یی از )حیات( در حیاط فضای هابازتابذهنی و یا  راتیتأث، رونیازا(. 1389)مردمی و طاهر سیما،  دهدیمقرار 

ی حسی و فکری، با انتقال حیات و نشاط به افراد، نقش آشکاری در پایداری تعامل روانی هاشناختبر  ریتأثآموزشی، با 

( و موجب رشد و خالقیت و 1378بوده )عارف نیا،  مؤثری ذهنی هاتیفعال، که تعامل روانی در فرآیند ندینمایمایفا 

 .گرددیمافزایش یادگیری 

آن، مغز او  تبعبهکه حواس انسان و  دهدیمطلوب، زمانی رخ کارشناسان بر این باور هستند که آموزش مناسب و م

ی بینایی نسبت به دیگر حواس، بهتر قوهبه تعامل واداشته شده و بتواند در ارتباط با موضوع مور نظر متمرکز شود. 

المسه از طریق  %6از طریق شنوایی و  %13یادگیری از طریق بینایی،  %75باشد.  مؤثردر شناخت محیط  تواندیم

. گرددیم گانهپنجی حواس ریکارگبهتعامل با طبیعت و فضای باز موجب  دهدیمنشان  هایبررس. ردیگیمصورت 

 (.1394)معینی و دهقانی فرد،  بخشدیمی مختلف ارتقا هانهیزمدریافت مطالب و تمرکز افراد در فرآیند یادگیری، در 

 و آموزاندانش یسازریدرگ با خودیخودبه مدارس آموزشی فضاهای سبز محیط و هاساختماندر همین راستا 

ی آنان، ارتباط متقابل محیط و فرد، راهی در جهت افزایش یادگیری است و پیشرفت در عملکرد تحصیلی بخشالهام

که وجود فضای  گردندیمداشت. ضمن آنکه باعث کاهش اختالالت رفتاری و اضطرابی  را در پی خواهد آموزاندانش

 .شودیمدر مدارس امری ضروری تلقی  سبز

 

 ی( پژوهشهاسؤالسؤال ) -3-1

آموزان، اختالالت رفتاری مدرسه ابتدایی در میزان یادگیری، عملکرد تحصیلی دانشفضای سبز  اثربخشی طراحی -

 آموزان چگونه است؟و اضطراب دانش

 ؟گذار استتأثیر آموزانبر عملکرد تحصیلی و اختالالت رفتاری و اضطرابی دانشچه عواملی  -

 

   ی( پژوهشهاهیفرضفرضیه ) -4-1

مدارسِ ابتدایی نقش اثربخشی در میزان یادگیری، عملکرد تحصیلی  طراحی مبتنی بر فضای سبز رسدیمبه نظر  -

 آموزان داشته باشد.ی دانشاضطرابو کاهش اختالالت رفتاری و 



 3 مقدمه و هدف

 

   هدف )اهداف( پژوهش -5-1

 هدف اصلی

میزان یادگیری و عملکرد تحصیلی جهت تاثیرگذاری بر افزایش به  مدرسه ابتدایی مبتنی بر فضای سبز طراحی -

 آموزاندانشاختالالت رفتاری و اضطراب  کاهش و آموزاندانش

 اهداف فرعی

 عملکرد تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی بر مؤثر عوامل شناخت -

 رفتاری و اضطرابی دانش آموزان مقطع ابتداییبر اختالالت  مؤثر عوامل شناخت -

 

   روش پژوهش -6-1

 و بازدید ایکتابخانه اسنادی، مطالعات آن براساس تئوریک باشد. مبانیهمبستگی می -توصیفی حاضر تحقیق روش

 معماری هایشاخص سعی در بررسی نقش است که گرفته انجام مربوطه هایارگان و هاسازمان به مراجعه و میدانی

ابتدایی داشته، تا زمینه اصالح  مقطع آموزاندانش عملکرد تحصیلی و رفتاری بینیپیش در مدارس فضای سبز

دست آمده در پروژه های آتی مورد بهره برداری و مالک عمل قرار گیرد. اشتباهات طراحی فراهم شود و تجارب به

ی و اصول بکار گرفته شده درنشریه سازمان نوسازی، طراح شاخص های مورد استفاده در پژوهش از مطالعه ضوابط

 به بررسی که را تحقیقاتی هایپروژه و مقاالت اول گام در منظور اینبه است. شده انتخاب توسعه و تجهیز مدارس کشور

 اند، پرداخته تحقیق اهداف براساس دانش آموزان  درفضای سبز مدارس موثر بر عملکرد تحصیلی و رفتاری مؤثر عوامل

در رابطه با موضوع و هدف پژوهش داشته اند، مورد  بیشتری انطباق که مشترکی معیارهای و گرفته قرار بررسی مورد

بررسی و سنجش قرار داده شدند. برای ارزیابی پس از انتخاب مدارس، از روش پیمایشی مبتنی بر پرسشنامه استفاده 

 شد. 

ت رفتاری راتر، فرم معلم با محوریت بررسی سلوک و نوروتیک )دارای در پژوهش حاضر، پرسشنامه استاندارد اختالال

فعالی، اضطراب و افسردگی، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضداجتماعی ی همچون: پرخاشگری و پیشهااسیمقخرده 

تحصیلی فام و ی استاندارد عملکرد آموزان توسط معلمان پر شده است و پرسشنامه، در دانشکمبود توجه و اختالل

-ریزی، انگیزش(، توسط دانشهای: خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، فقدان کنترل پیامد، برنامهتیلور، )بررسی مولفه

گذار به بررسی فاکتورهای تاثیر وآموزان تکمیل گردیده است. پرسشنامه محقق ساخت که توسط پژوهشگر ارائه شده 

 آموزان تکمیل گردید.توسط دانش که پردازدی میعملکرد تحصیلی و روانشناختبر فضای سبز 

ه باشد کشهر اردبیل می 2ناحیه  مدرسه( 8)با تعداد  یدخترانه و پسرانه نمونه مورد آزمون از بین کلیه مدارس

آوری اطالعات، بین ها جهت جمعابتدایی با استفاده از جدول مورگان، انتخاب و پرسشنامه ششمآموز اول تا دانش 291

صورت کنترل شده توسط محقق در محل انجام گرفت. بدین ترتیب پس از نان توزیع شد. فرآیند اخذ اطالعات بهآ

، مبنای پیمایش و سنجش 23Spss افزارها با  استفاده از نرمها، سنجش دادهآوری اطالعات و تهیه پرسشنامهجمع

 آمارها قرار گرفت. 

 

 



 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2

 

 مقدمه -1-2

 عالوه بر نیز زندگی الزم برای یهامهارت و اخالق پرورش نمود. تصور پرورش و آموزش گروه دو در توانیم را مدرسه

ضمن ارائه دروس  ستیبایمو ضروری است، محیط آموزشی مدرسه  تیبااهم آموزاندانش برای علمی دروس آموزش

، در جهت آرامش و سالمت روان و پرورش خالقیت، کارگروهی، رفتار اجتماعی، اخالق، آموزاندانشعلمی و عملی به 

 ی و ... نقش داشته باشد.ریپذتیمسئول

 

 وپرورشآموزش -2-2

هدف است و  کی یریادگیدارند.  ی جهات، وجوه مشترک یهستند که در برخ یمیمفاه یریادگیآموزش، پرورش و 

رشد  تیهدف آن هدا نظم است که یمستمر و دارا یانیپرورش جر است.به آن هدف  دنیرس لهیوپرورش وسآموزش

نظام  کی. آموزش برخالف پرورش باشدیشدن استعدادها م فاشکو تیو درنها یاجتماع ،یاخالق ،یشناخت ،یجسمان

را  یریادگیاست که امر  ییهااست که هدف آن فراهم آوردن فرصت شدهیدار و از قبل طراحهدف یتیبلکه فعال ست،ین

و  یپرورش است )خسروجردجهت رسیدن به اهداف  یالهیآموزش وس نیبنابرا د؛ینما لیتسه یدر درون نظام پرورش

 (.1391 مکرم دوست،

 

 آموزش -1-2-2

 گردد. ها اشاره میکه؛ به تعدادی از آن اندداده ارائه آموزش برای تعاریف متعددی پرورشی روانشناسان

 بگیرد. یاد فرد اینکه یی است برایهافرصت آوردن آموزش، فراهم -

 و دانش ساختن افراد مورد آموزش برای ازیموردن یهاتیفعال آن در که یادگیری یهاطیمح خلقِ عنوان به آموزش -

 .شودیم تعریف ،رسدیم حداکثر به تفکر توانایی کسب

 اگر دارد. بنابراین، جنبه بیرونی یادگیری به نسبت آموزش و است فرد مورد آموزش فرآیند درونی یک یادگیری -

ی زیرطرح پیش از یبرنامه یا فعالیت توان این چنین گفت هرگونهمی بدهیم، آموزش ارائه از جامعی تعریف بخواهیم

 (.1392گویند )سیف، است را آموزش می یادگیرندگان در یادگیری آسان کردن هدف آن، که یاشده

 

 یادگیری -1-1-2-2

 یکلمهبه جهت طراحی محیط یادگیری، باید در ابتدا درک واضح و روشنی از مفهوم یادگیری حاصل شود. 



 

 

، اطالعات هامهارت به دست آوردنیادگیری را  اکثراًمدرسه، کالس درس و معلم است. که  یخاطرهیادگیری همراه با 

. در این مفاهیم، معلم نقش دانندیمانتقال مفاهیم علمی از فردی به فردی دیگر  آن رای نیز اعده. دانندیمو معلومات 

 نقش پذیرندگی اطالعات را. آموزدانشدارد و  آموزدانشو مفاهیم را به  هاامیپ یدهندهانتقال

 تعاریف متعددی در باب یادگیری آمده است نظیر:

 حالنیدرع و امروز روانشناسی ی موردنظر درهانهیزم نیترمهم از یکی یادگیری «:اندکردههرگنهان و السون بیان 

 (.1392 )سیف، «است تعریف کردن مفاهیم برای نیترمشکل از یکی

 گفته تجربه است حاصل رفتاری که توان یا رفتار در پایدار نسبتاً  تغییرِ ایجاد فرآیند ؛ یادگیری،اندگفتههمچنین 

 شودایجاد می داروها مصرف یا خستگی بیماری، براثر آنچه مانند بدن موقتی یهاحالت به را آن توانینم. و شودیم

 .داد نسبت

 

 پرورش )رفتار( -2-2-2

 یا روانی، و جسمانی رشد هدایت آن، هدف که شودیم گفته یاوستهیپ و منظم فرآیند یا جریان به پرورش

 و مدنظر بشری معارف درک و کسب جهت در ،ابندگانی پرورش شخصیت یجانبههمه رشد هدایت یطورکلبه

 .باشدیمآنان  استعدادهای شکوفا شدن به کمک نیز و جامعه رشیموردپذ هنجارهای

 اثر بر که است تغییراتی بیان پرورش، اما ،وندریکاربرده مبه هم یجابه اغلب که، هستند یاکلمه دو پرورش و رشد

انسان  روانی و رفتاری یهاجنبه در تغییر پرورش عبارتی، به. شودیم ایجاد انسان، در محیطی عوامل راتیتأثو  آموزش

 یک به پرورش و رشد تغییرات لزوماً. باشدمی روان و جسم بر کیفی و کمی تغییرات رشد، از هدف کهی. درصورتاست

پرورش ش و آموز از بتواند تا باشد، طبیعی یهاییتوانا دارای باید انسان که است واضح مسئله این اما. اندازه نیستند

 همین به ،ردیگیم انجام همموازات به وباهم  و پرورش رشد عموماً. شوند واقعمؤثر تغییرات  او در و برخوردار گردد

 (.1374 جمالی، بنی احدی و) شوندیکاربرده مبه هم یجابه کلمه دو این که گاها است جهت

. شودیمشامل  را جسمانی اجتماعی، روانی، ابعاد تمامی که است کلی تغییرات و پرورش رشد از هدف یطورکلبه

 کیفیت افزایش برای امکانات کردن فراهممنظور به کودک، رشد مختلف ابعاد هدف، شناخت این به توجه با بنابراین

 .است ضروریها آن پرورش

 

 رشد -1-2-2-2

 فرد در مرگ هنگام تا نطفه شدنهبست یظهلح از که است یاسازگارانهو  منظم تغییرات ،تحول یا رشد از منظور

 (.2004 وولفلک، از نقل به )سیفدهد رخ می

 را توارث و بعضی محیط هاآن از بعضی دارد. وجود نظراختالف روانشناسان بین رشد یکنندهنییتع عامل مورد در

 توارث که و معتقدند دارند عقیده محیط و توارث متقابل ریتأث به روانشناسان بیشتر امروزه .دانندیم رشد اصلی عامل

 حد در محیط تا کوشید بنابراین باید .دهدپرورش می را استعدادها این محیط و دهدیم یابالقوه استعدادهای انسان به

 .بنماید استعدادهای خود از را استفاده حداکثر بتواند کودک تا باشد مناسب امکان

 قیافه، رنگ مو، رنگ مانند یخصوصیات از بعضیچرا که  نمود مجزا هم از کامالً توانینم را محیط و توارث عامل دو

اجتماعی،  رفتار نوع ماننددیگر   خصوصیات از بعضی و ،هستند توارث از متأثر بیشتر قبیل این از خصوصیاتی و چشم

 (.1385م، مقد (گیردطی است که فرد در آن قرار میمحی از متأثر  ...و لهجه

آموزان دانش تا کندیم کمک معلم به کودک رشد یهاجنبه شناخت واند باهم مرتبط پرورش و رشد کهییازآنجا
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 .باشد داشته بهتری عملکرد وپرورشآموزش امر در و شناخته بهتر را خود

 عمومی جنبه که تغییراتی شناخت: کرد اشارهبه این موارد  توانیم رشد روانشناسی یمطالعه اهداف از ی،طورکلبه

 کودکان. رفتار در محیط و موقعیت ریتأث شناخت نیز و کودکان فردی یهاتفاوت حشر دارند،

 

 روانشناسی رشد -1-1-2-2-2

 در را فرد اجتماعی عملکرد و عاطفی ذهنی، جسمی، تغییرات و تحوالت جریان که است علمی رشد روانشناسی

 مشخص رشد در مراحل را تجربه و محیط راتیتأث روانی، متغیرهای شدن دگرگون و کندمی مطالعهفرد  طول عمر

 انسان زندگی تمام مراحل به رشد روانشناسی. دهدیم توضیح راها رفتن آن نیب از و یریگشکل چگونگی نیز و ساخته

 باشد.می نوجوانی و کودکی یدوره به آن توجه بیشترین ولی ؛شودیم مربوط

 (1374جمالی، )احدی و بنی سال 7-12کودکان ویژگی های سنی  -1-2جدول 

 سالگی 7 سالگی 8 سالگی 9 سالگی 10 سالگی 11

 

 حساس و زودرنج
آسانی اطاعت به

 کردن

کاهش پرشوری دوران 

 قبل، دارای آرامش

توجه به دنیای بیرون از خود 

و احساس توانمند بودن در 

 هرکاری

آکنده از لحظات 

 پرجوش و خروش

 نیازمند استقالل

صمیمیت و محبت 

تر نسبت به بیش

 دیگران

مند به انجام عالقه

 های بدنیفعالیت

جوش، وپیوسته پر جنب

سرگرم و فعال در انجام 

 کارهای تازه

شدن حس کامل

 تعادل و توازن

 
نرمش و انعطاف 

 بیشتر در رفتار خود

افزایش عالقه به خواندن 

 کتاب

مند به ایجاد رابطه با عالفه

 دیگران

مند به نوشتن عالقه

 و خواندن

 

 ات ایجاد هویت در فرد بر اختالالت رفتاری و اضطرابیریتأث -3-2-2-2

 از یادگیری یهاطیمح در معماری که: کیفیت اندکردهخود گزارش  اتمطالع( در 1393خسروجردی و محمودی )

است که  شدهاشارهی دیگر به این نتیجه امطالعهاست. در  نوینپرورش و  آموزش در تربیتی بسیار مؤثر عوامل

دارد که این  هاآنافراد، سالمت و رفاه  روزمرهی مستقیمی بر زندگی شناختروان راتیتأثی معماری دارای هاطیمح

و  روشکینی صحیح به روح مکان یک محیط شکل خواهد گرفت )دهپاسخمهم با ایجاد حس مکان یا 

ی حس مکان در کودکان عنوان پژوهشی است که توسط مستغنی و ریگشکل(. چگونگی 1393ی، چانیسیقاسم

دوران کودکی که بر روی  در فرد هر هویت مهمی از ( انجام شد و به این نتیجه دست یافتند که بخش1392اعتمادی )

 و روحیات بسیاری از سازنهیزمو  گرفتهشکل، گرددیم یزیرهیپا وی مکانی و جمعی ذهنی، خاطرات تصاویر

 افراد و ... در جمعی، تعاملی روحیه ،نفسعزت به دستیابی اضطراب، کاهش همچون اجتماعی، و فردی یهایژگیو

ِی حیاط و فضای سبزِ مدارس، تقویت جمعارتباطآن را در فضاهای گوناگونی نظیر فضاهای  توانیمکه  داندیم جامعه

، جهت سالمتی اجتماعی، روحی و جسمی دهدیمی فیزیکی که در بازی کودکان رخ هاتیفعال مثالعنوانبهکرد. 

ی شماریبی شناختی هامهارتحواس را تحریک کند و  تواندیمکودکان بسیار مهم است. بازی کردن در محیط بیرون 



 

 

بر کودکان  مؤثروامل ، متخصصان و کارشناسان ضرورت مشارکت کودکان در شناسایی نیازها و عرونیازارا ایجاد کند. 

 (.2012، 1)عزیز، سید دندانیم تیبااهمدر خارج از منزل را 

 

 محیط آموزشی و پرورشی )مدرسه( -3-2

 مقدمه -1-3-2

ل و مشکالت آموزشی و پرورشی اجتماع باید بتواند در جهت حل مسائسیستم تأثیرگذار در  عنوانبهمدرسه 

 مؤثر آموزاندانش روان و بر روح آن حاکم محیط و فیزیکی که فضای مدارسیکودکان و نوجوانان برآید. لزوم توجه به 

 )حسینی شودیآموزان مدانشی و ایجاد اختالالتی در تمرکز یب ی،نظمیب خستگی، باعث آنی به توجهیببوده و 

 ی در جهت اهداف آموزشی و تربیتی شکل گیرد.خانه مثابهبه تواندیم(، 1392نسب و همکاران، 

 عنوانبهکه محیط کالبدی در کنار معلم و کیفیت برنامه آموزشی،  است شدهگزارش گونهنیادر پژوهش دیگری 

و محافظت،  عوامل امنیت کهینحوبهاست.  شدهفیتوصعاملی مهم در رشد شناختی، اجتماعی، جسمانی دانش آموزان 

 افزایش و روانی شرایط بهبود و ... باعث وآمدرفت ،دسترسی و نظافت، نحوه فضای مصنوع، بهداشت با فضای سبز رابطه

اجتماعی  یهامهارتمحیط و افزایش  ی بهریپذتیمسئول احساس تحرک، افزایش برای فرصت شدن، ایجاد اجتماعی

است.  مؤثردر تقویت احساس آرامش و عدم وجود استرس در افراد  ؛ که(1396اصفهانی،  گمینی و )فالحی شوندیم

 2هرتز برگرکه  اندپرداختهبه بیان نقش فضاهای مختلف در یادگیری  پژوهشگران شدهعنوانبا مطالب  راستاهم

استفاده از مفاهیم  "مدارس برای قرن بیست و یکم: طراحی مدرسه و تحول آموزشی"(، در کتابی تحت عنوان 2008)

تغییر در نحوه ارائه آموزش  ی وطراح وینِن یهاحلاز راهرا  و شفافیت یریپذباز بودن، انعطافو مدرن ، محبوب

 .داندیم

 

 روانشناسی محیط -4-2

ی گوناگون رفتار اجتماعی در ارتباط با محیط کالبدی است. هاراه گیرد. لذاشکل نمی خألرفتار اجتماعی در 

و از طرفی انعکاس همین رفتارها به جهان کالبدی  ردیگیمتعامالت اجتماعی در بطن محیط طبیعی و مصنوعی قرار 

متقابل و پیوسته به نام  ریتأث. انسان به علت زندگی در محیطی از همنوعان و اشیاء، با محیطی در معرض گرددیبازم

ی فضایی محیط و معماری رفتار از عوامل و شرایط فیزیکی ریرپذیتأثتعامل است. در این میان، روانشناسی محیط بر 

محققان نامداری چون  60ی دههبعد از  خصوصاًدارد. این شاخه از روانشناسی را وول ویل طرح کرد که بعدها  دیأکت

ی مختلف در رفتارهای فرد تجلی هامکانی فیزیکی هاجنبهیی که از رهایتأثبارکر، لوین، سامر و... توجه خود را به 

 ، پرداختند.ابدییمراد و مکانی که او خود را در میان فضا ی روابط میان افمطالعهمعطوف ساختند و به  شودیم

و تنوع زیادی است. شاید در بسیاری از این  هایدگیچیپدر علوم رفتاری دارای  شدهمطرحموضوعات  کهییازآنجا

 نظربه ی علمی به ادبیات طراحی معماری مشکل و دور از ذهن هادادهمطالعات، پیدا نمودن فرآیند طراحی و تبدیل 

ی در جهت خط سیر کارآمد و جدید در فرآیند مؤثرگام  تواندیمپیوند و ارتباط میان این دو  وجود نیا بابرسد. اما 

 طراحی معماری باشد.

                                                                                                                                                                        
1 Nor Fadzila Aziz and Ismail Said 
2 Hermen Hertzberger  
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 روانشناسی محیط آموزشی -1-4-2

رفتار  کهییازآنجاو  دیآیم حساببهانسان همواره در تعامل با محیطی است که در آن قرار دارد و خود جزئی از آن 

 موردنظرو تعاملی  ی رفت و برگشتیرابطهیک  صورتبهی انسان و محیط رابطهاجتماعی نیازمند بستری است بنابراین 

قرار  افتهیرییتغمحیط  ریتأثو تحت  دهدیمی خود محیط را تغییر هاارزشاست. انسان با توجه به نیازها، هدف و 

 .ردیگیم

به را دارا است( مهم آموزان دانشی هامهارت)که وظیفه آموزش و باال بردن  ی درسهاکالس تنهانهدر مدرسه، 

ی مانند رنگ، اتییجزی استراحت و حتی هااتاق، هااطیح، راهروها؛ بلکه تمامی فضاهای مدارس مانند روندیم شمار

ی هاطیمحها جهت طراحی دستورالعمل نیترقیدقی که اگونهبه(. 1395)کامل نیا،  باشندیممصالح و ... نیز مهم 

ی کالبدی )فضا، نور، رنگ، مصالح و...( در هامؤلفهعناصر خاِص کیفیت فضایی و  ریتأثآموزشی، بررسِی چگونگی 

الگوهای رفتاری  بامطالعه(. محققان روانشناسی محیط، 2011)بریس و میلر،  دارند دیتأکپیشرفت و یادگیری فراگیران 

ی هر جزء از هایژگیوبه مواردی مؤثر از قبیل اندازه و ابعاد، نورپردازی، رنگ و دیگر ی آموزشی هاطیمحکودکان در 

آموزان دارند، پرداختند. ی در افزایش یادگیری و جلوگیری از اختالالت رفتاری و اضطرابی دانشاعمدهفضاها که نقش 

 در شرکت ازاکثراً  نوجوانان و کودکان اساساًی محیط آموزشی است. هایژگیو ریتأثتحت  آموزاندانشرفتار  بررسی

فرد منحصربه نیازهای به توجه محیط با ستیبایمکه اند شدهگذاشته کنار خود محیطی و اجتماعی یزیربرنامه فرآیند

در جهت  شانیهادهیاو  را بررسی هاآنبایست نیازهای یم، رونیازا(. 2008، 3گردد )فرانک ک تحول و طراحی آنان

 (.1397ی گردد )کرامتی و وزیری، دهسازمانو در طراحی،  ثبت یآموزشی محیطِ هایژگیوبهبود 

 

 آموزاندانشبر  رگذاریتأثهویت بنا عاملی  -2-4-2

یی چون هارمجموعهیز، دارای خودپندار، عامل کنندیم( در پژوهش خود بیان 1395پور )مهبودی، بهبهانی و دانش

ی اجتماعی، رشد شخصیت، خودمختاری، تسلط بر محیط، گسترش مرکز توجه کودکان بوده است هامهارت، نفسعزت

که  کندیم( در هندبوک روانشناسی محیط، مطرح 2002) 4کارپالی آموزشی است. هاطیمحی در مؤثرو دارای نقش 

که شناخت  شوندیمروحی و روانی امری بسیار مهم تلقی  راتیتأثوجود هویت در بنا به سبب  "محیط کودکان"در 

در طراحی فضاهای آموزشی  رگذاریتأثعامل  نیترمهم عنوانبهخود و هویت فضا در ایجاد آرامش و کاهش استرس، 

و  یامشاهدهی هامهارت رشد برای مناسبی ، ابزارسپاردیمذهن  به و ندیبیمکودک  که نقش دارند. تصویرهایی

ی روانی هاخواسته، باعث ایجاد محیطی متناسب با هاآنوی است که توجه نمودن به  شناختی رشد جهیدرنت

ی در سیستم راتیتأث(. الزمه ایجاد چنین 1396)اسدپور، برزگر و کشاورز،  گرددیمجامعه  جهیدرنتو  آموزاندانش

است. فضاهایی که دارای شرایط  آموزاندانش، ایجاد فضاهایی مرتبط با فعالیت وپرورشآموزشآموزشی، اصالح کالبد 

. تحقق این امر از طریق طراحی جزئیات اشدمناسب و مطلوبی برای رشد فیزیکی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان ب

 در طراحی فضاهای معماری لحاظ گردد. ستیبایمکه  گرددیمفضاها با توجه به الگوهای رفتاری کودکان میسر 

 

 آموزشی معماری محیط -5-2

ی هاهیسرماعاملی زنده و پویا، بستر کالبدی رشد فکریِ و  عنوانبه درواقعی آموزشی، هاطیمحساختمانِ مدرسه و 
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عاملی مهم در رشد شناختی،  عنوانبهانسانی کشور است. محیط کالبدی در کنار معلم و کیفیت برنامه آموزشی، 

ی موجود در فضاهای آموزشی، توانایی هاتیمحدود لیبه دلاست که  شدهفیتوص آموزاندانشاجتماعی، جسمانی 

(. عدم کارایی کالبد و سیستم 1395)ترکمان، جاللیان و دژدار،  باشندیمرا دارا  کنندهکسلو  روحیبتبدیل به فضایی 

ت ی و کارایی نیروهای انسانی در بخش آموزش، یادگیری، ایجاد اختالالوربهرهآموزشی مدرسه، باعث کاهش در 

 .شودیمبخش در توسعه و رشد کشور  نیترییربنایز عنوانبه، آموزاندانشرفتاری و اضطرابی 

 است تربیت و تعلیم ضروریات از یکی آرامش، این شود. انسان آرامِش خاطرِ تقویت موجب تواندیم مدرسه فضای

داشت  خواهد همراه را به آموزاندانش یپرتحواس و و اضطراب رفته بین از ناهمگون و نامتعارف معماریِ با گاه که

 (.1393خسروجردی، )

 

 موقعیت و محیط یادگیری -1-5-2

 بیشتری نسبت ، به موفقیتاندکردهلیتحص ترتیفیباک مدارس در که کودکانی است، داده نشان تحقیقات و مطالعات

 آموزشی امری فضاهای طراحی امروزه اهمیت دست یافتند. ،اندخواندهدرس پایین تیفیباک مدارس در که کودکانی به

 (.1391میرمرادی،  و ظفرم (است واضح

بسزایی در ابعاد مختلف  هستند، تأثیر هاآن ریتحت تأثمحیطی که کودکان  رفتار و فضاها مطلوب فضایی تناسب

 استعدادها شکوفائی و رشد امکان دادن تربیت، و تعلیم بلندمدت اهداف از یکی اینکه به نظر دارد. هاآنجسمانی و روانی 

 راتیتأثی و آموزشمختلف داخل و خارج محیط  فضاهای مسلماً  است، متفاوت هوشی ضرایب با کودکان به و مسئولیت

 و مسئولیت دادن با و دهد قرار یادگیرندگان تکتک اختیار در را الزم امکانات آموزشی ،تواندیم فضای سبز بر افراد

 نمایند. کسب خالقیت و نوآوری برای را الزم جسارت و نفساعتمادبه آموزاندانشکه  شودیم کوشش به کودکان، آزادی

 

 آموزاندانشی معماری محیط آموزشی بر عملکرد تحصیلی و رفتاری هاشاخصنقش  -2-5-2

 نزریاستا؛ در همین راستا اندپرداختهی محیط آموزشی هاشاخصی به لزوم اهمیت هر یک از شماریبمحققین 

ی درسی را بررسی هاگروهدر کالس و تعامل در  آموزاندانشی میان مبلمان و فعالیت رابطه( در پژوهش خود، 1950)

را بیشتر مخاطب خود قرار  اندنشسته. او دریافت که افراد، کسانی را که روبرویشان نشستندیمی ارهیدا طوربهکرد که 

است. همچنین  مؤثراین عامل در تقویت ارتباط با یکدیگر  ناًیقه بودند که یتا کسانی که کنارشان نشست دادندیم

آموزان به ی، راهروهای مستقیم احساس کنترل ناخوشایندی در دانشآموزش طیمحاست که در  شدهانیب گونهنیا

 .کاهدیمبه فضای آموزشی  هاآنی مندعالقهاز  متأسفانهکه  دنآوریموجود 

بیان  نیچننیا(، 1382)شعبانخانی و عبداللهی  گرفته در مورد سیستم گرمایش و سرمایش،ی صورت هایبررسدر 

که: در مدارس روستایی استان مازندران، عدم استفاده از سیستم حرارتی مناسب و نیز آلودگی صوتی موجود  دنداریم

این شرایط نامطلوب موجب در محیط، با افزایش میزان استرس، کاهش دقت و میزان یادگیری همراه شده است. 

 ی فضاهای مدرسه نظیر راهرو،تمامبه، لزوم اهمیت رونی؛ ازا(2007، 5یشود )ازیمی و ایجاد اختالالتی در فرد تفاوتیب

 6است. در ادامه دودک مؤثر، رنگ، نور، صوت، تهویه، مصالح، شرایط حرارتی و ... در جهت سالمت کاربران اطیح

تجاری  یهاتیباال و واقع تیفیتوازن انتظارات از تغییرات آموزشی، ادراکات طراحی باککه:  داردیم( بیان 2005)
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 راتیتأثنیز به بیان  ادامهو به ابعاد مختلف آن توجه شود. در  قرارگرفتهباید مدنظر  ،درگیر در اجرای مدرسه

( به اثرات مثبت 2000) . دودکپردازدیمی یادگیری هاطیمحنور در  راتیتأث ازجملهی محیط آموزشی هاشاخص

را سبب استفاده از نورهای ترکیبی  ِی بسیارِ نور مصنوعیریپذانعطافو  انسانی و بیولوژیکی نور طبیعی بر شناسروان

 نیچننیا( نیز، 1999) 7شارک . در نتایج دیگرداندیمطبیعی و مصنوعی برای خلق محیطی سالم و کارا در مدارس 

، فضاهای انعطافقابل، توجه به مقیاس، مبلمان هاتیفعالبه عواملی نظیر تنوع فضاها و  ستیبایمگردد که: یمبیان 

رنگ، بافت، نور( ارتباط با محیط بیرونی و ) یشناسییبایزی افراد، آورگردهمی و متداول جهت گفتمان و ررسمیغ

که در طراحی فضاهای معماری؛ سازگاری کاربری فضاها در کنار یکدیگر  کندیمهمچنین عنوان  طبیعت توجه کرد.

بوده و کیفیت فضایی، روابط فضاها،  تیبااهمصورت نگیرد و مزاحمتی ایجاد نشود  هاآنتداخلی بین  کهیطوربه

 ت.دانسته اس باارزشرا تحریک کند را  آموزاندانشی خوانا، مسیرهای حرکتی جذاب که حس رغبت هایورود

به معنا دادن و  تیدرنهای مختلف محیط نیز پرداخته شود تا هاجنبهتقویت شود و به  ستیبایم مفاهیم در بنا

منتج شود. در این راستا به جهت ایجاد فضای آموزشی  یو اضطرابحفظ سالمت روانی و جلوگیری از اختالالت رفتاری 

 .رسدیمبه نظر  مهمسی محیط در مدارس امری ضروری و مناسب با ابعاد عملکردی محیط، توجه به ابعاد روانشنا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  فضای آموزشی آموزان درعوامل تأثیرگذار بر اختالالت رفتاری و اضطرابی دانش -1-2شکل 

 فضای سبز مدرسه -6-2

 مقدمه -1-6-2

، گیاهان و عناصر بصری آن عالوه بر شبکیه، بر هاگلهای متنوع طبیعت، کولر ثابت کرد که رنگ 1976در سال 

که حاالت، وضعیت ذهنی و سطح انرژی انسان را  کندیمهایی را ترشح گذارد و هورمونسیستم اعصاب نیز تأثیر می
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 طیمحهایی از حیات در فضای سبزِ (. تأثیرات ذهنی و یا بازتاب1389دهد )مردمی و طاهر سیما، تحت تأثیر قرار می

آموزان، با انتقال حیات و نشاط به آنان، نقش آشکاری در های حسی و فکری دانشی و حیاط، با تأثیر بر شناختآموزش

 فضای از (. استفاده1389، اینعارفهای ذهنی نیز مؤثر است )نمایند که در فرآیند فعالیتپایداری تعامل روانی ایفا می

 و نور سایه، افراد، سکوت، آرامش، بصری لذت و زیبایی حس رانگیختنب بر در مدرسه عالوه طبیعی اندازهایو چشم سبز

(. همچنین طبیعت و فضای سبز باعث 1394شفیع زاده،  و سازد )فخرجوفراهم می آموزاندانش برای را مناسب تهویه

و  پوراووشیس) گرددیمکه خود باعث کاهش استرس  شودیمی در افراد شناختییبایزی عاطفی و هاواکنشایجاد 

 (.1395همکاران، 

 و اجتماعی کودکان )رشد هایمهارت پرورش برای مدارس در طبیعی هایمحیط و طبیعت سبز های باالیقابلیت

انسان، فراوان است )مظفر و همکاران،  فیزیکی و ذهنی، روانی عاطفی، سالمت سطح رشد فیزیکی(، به جهت ارتقای

همچنین افزایش شادی، آزادی و احساس رضایت از زندگی، تقویت روابط (. 1393، فهیوظنظامو داوطلب  1388

بخشد و کاهش افسردگی به سبب حضور فعال افراد در فضاهای سبز را وری روزانه در افراد را بهبود میاجتماعی و بهره

 میان ارتباط ایجاد برای تسیبایم فرصتی هر رو، ازگذارد؛ ازاینشود و اثرات مستقیمی بر روح و روان افراد میباعث می

 .نمود بیرون استفاده طبیعی و سبز فضاهای با مدرسه درونی فضاهای

 ( به تأثیر استرس و عصبانیت اشاره دارد؛ نتایج آنان1971(، مایزلز و داسی )1969دو پژوهش از داسی و مایزلز )

حل این مسئله در (. راه1975)آلتمن،  رندیگیمحاکی از آن است که افراد تحت استرس از دیگران بیشتر فاصله 

گونه ، این"ایهای فعاِل کودکان: یک مطالعه چند نمونهای برای ایجاد محیطاقدام چندجانبه"پژوهشی تحت عنوان 

برای کودکان مشکل افزایش همکاری آنان را با دیگران در جهت  ستیزطیمح با سازگارهای آمده است: ایجاد محیط

 محیط و مناسب سبز (. قدر مسلم، فضای1391)آرت و همکاران،  کندیمز و محیط طبیعی تسهیل توجه به فضای سب

 ویژهو به سبز ی که فضایاگونهبه(. 1395کند )درویش، می ایفا را مؤثری نقش آموزانشادابی دانش ارتقای در طبیعی،

 است )حافظیان(. مؤثری یاربس روانی اثرات آموزشی، دارای اماکن در آن فصلی تغییرات سبز با رنگ

 

   هشپیشینه پژو -2-6-2

در جهت پایداری و ایجاد فضای سبز در مدارس، ضروری است که؛ تغییری در کارکرد فضای آموزشی مدارس، ضمن 

(. پژوهشگران 2018، 8توجه به عوامل محیطی در جهت پیشرفت در عملکرد مدرسه ایجاد گردد )گلدمن و همکاران

 کافی، و خوب ظاهری فضای درواقع است. محیط آموزشی، خدمات کیفیت بر تأثیرگذار عوامل از یکی: کنندیمبیان 

پاهنگ و )است  تأثیرگذار یادگیری و در آموزش جهیدرنت و شده آموزاندانش خوب احساس باعث امکانات و تجهیزات،

یک  عنوانبههستند. مدرسه  لیدخ مدارس کیفیت اثربخشی در دیگر بسیاری از عوامل و (. این عوامل1396همکاران، 

کیفیت فرایند یادگیری و همچنین  حالنیدرعی محیطی افراد برآید و هاچالشی عهدهسیستم اجتماعی باید بتواند از 

کیفیت زندگی جسمی و روانی افراد را حفظ کند. فضای سبز و محیط آموزشی مناسب، سالمت سازمانی در مدرسه، 

)رحیمیان و همکاران،  آوردیمآموزان به ارمغان ی بیشتر را جهت یادگیری و پرورش دانشنشاط، شادی و آمادگ

ی هاشاخصهی مرتبط با الگوهای کلی فضایی، هاشاخصهی کمی محیط، کیفی، نمادین، هاشاخصه(. توجه به 1396

آوردن راهکارهای طراحی مناسب در راستای  به دستی یادگیری، در هاطیمحمرتبط با اجزای فضایی، طراحی داخلی 

فراهم  هابچهی هامهارتی را برای آموزش، یادگیری و دیگر ترمناسبشرایط  تواندیمارتقا محیط آموزشی موثر بوده و 

 کنار و گوشه و زوایا از تمام بتوانند آموزاندانش که آموزشی، مطلوب است فضای (. بنابراین در1395کامل نیا، ) نماید
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بر  ی مؤثر و مطلوبینمایند تا نتیجه آمده، استفاده به وجود مدرسه و طراحی معماری که امکاناتی و کالس مدرسه،

 و تازه هوای بایست عنوان کرد افزایش(. در همین راستا می1395)حق نیا و حق نیا،  .باشد داشته هاآنی ریادگی

 بخشد. را بهبود کودکان در میزان یادگیری تواندیم دما تدریجی کاهش

ی و ودیبمگیرد ) قرار آموزشی یهایزیربرنامهدر اولویت  باید آموزشی همواره یهاطیمح در شرایط بهداشتی بهبود 

 . وجودکندیم ایفا را یمؤثر نقش آموزاندانش شادابی ارتقای در طبیعی محیط و مناسب سبز فضای (.1395همکاران، 

 (.1394)درویش،  کندیم نیتأم آموزان را نیزدانش سالمت و بهداشت سالم، غذای و آب

ی یادگیری در مدرسه ابتدایی هاباغکه  داردیمبا توجه به نمونه آورده در پژوهش خود بیان  (1387لطف عطا )

و فضاها، ویژگی یک کالس بانشاط را  اندآمدهبه وجود  هابچهجهت فراهم نمودن احساس آرامش و امنیت در یادگیری 

توان گفت یکی از موثر است. می آلودگی رساندن به حداقل و یوربهره منابع رساندن حداکثر به در ند داشتخواه

 است. )صفری و ی سبز در مدرسهفضای ژهیو اهمیت از نشان آموزان،تحصیلی دانش عملکرد فاکتورهای توجه به بهبود

 (.1390محمودی،  ملک

ی فعال برای هاطیمحی برای ایجاد اچندجانبهاقدام "( در پژوهش خود تحت عنوان 2011) 9جین آرت و همکاران

 با سازگار یهاطیمح ایجادچندجانبه باهدف  سیاست که: اقدامات کنندیم، عنوان "یانمونهکودکان: یک مطالعه چند 

 و آگاهی بردن باال با تواندیمرویکرد  ی کودکی درجریان است. ایندر طول دوره کماکان کودکان، برای ستیزطیمح

تسهیل کند. در تحقیق دیگر،  هاچالشعدم همکاری کودکان با دیگران را در جهت توجه به  مشکل مالکیت، تعیین

 آموزشی مراکز کالبدی و فیزیکی محیط داشتند عقیده والدین و شد، معلمان انجام که توسط محققان ینظرخواه طبق

طبیعی و  محیط تلفیق که کنندیم. آنان در ادامه بیان است مؤثر آموزاندانش یادگیری و پیشرفت در یفراوان صورتبه

 نسبت طبیعی یهاطیمح که دهندیم نشان است. تحقیقات آنان  با اهمیت بسیار داخل فضا محیط و خارج فضای سبز

 (.2011، 10)بریس و میلر دارند فراگیران شناختی و فیزیکی پیشرفت بر بهتری تأثیر شدهساختهی هاطیمح به

که مدرسه در فراهم آوردن زندگی پرنشاط و  دنکنیمی خود عنوان ( نیز در مقاله1382عبداللهی ) شعبانخانی و

 رفتاری : فرآیندهایکندیم( نیز بیان 1376ی )مرتضوند. کیمختارمندی ایفا ساتربیت افراد با رفتار سالم نقش بسیار 

 ریتأثگردد. می متأثری شناختروان و معماری سازمانی، فیزیکی نمادی، عوامل متعدد چون عوامل از یتیترب هر محیط

 هاآن بلکه نیست مستقیم و کار رفته در محیط(، به شکل سادههای کالبدی و فیزیکی هر عنصر بهر )ویژگیمؤث عوامل

 کنند.یم تشدید و را تعدیل یکدیگر ریتأث متقابال

محیطی و  یهایژگیو: توجه به کنندیم(، مطالبی را در خصوص فضای سبز عنوان 1395تابش ) دل وطلوع در ادامه

 .دگردیمآموزان دانش روحی و جسمی نشاط بردن باال موجب که کنندیم فراهم را محیطی سالمِ  فضای سبز، شرایطِ

 ویژگی دو این بهآموزان دانش تأمین سالمت برای مناسب طیشرا ایجاد منظوربه سبز، مدارس از بسیاری در ،رونیازا

 شدن یادگیری، نزدیک در شدن فراگیر ترفعال به یادگیری، جذابیت محیط رفتن باالتر .گرددیم جدی بسیار توجه

یادگیری، ناشی از  در حین با طبیعت تماس از ناشی آرامش و سالمت شهری، تأمین زندگی در طبیعت به بیشتر

 طبیعی، عناصرِ از محیط کالبدی سرشار که چنین گفتاین توانیم د.باشیمعناصر طبیعی  با آمیخته کالبدی محیط

 د.دهیم آموزان، آموزشدانش به را آن از محافظت و طبیعت به احترام و انس

 یوندیپهم حس و عالقه باز، امکان فضای در آموزش و مجازی آموزش تجربی، آموزشِ یهاروش انواع گیری ازبهره

مؤثر  هاآن شخصی یهازهیانگ باال بردن منظوربهمدارس  کارکنان و آموزگاران ،آموزاندانش طبیعی در ستیزطیمح با

                                                                                                                                                                        
9  Jeanne Aarts and etal 
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 (.1396است )صدیقی و طالب، 

و  اتفاقات کلیه موضوعات، از نوجوان و چرا که کودک کرد تلقی ساختمان مدرسه فقط توانینم را آموزشی فضای

 و در رفتار پذیرفته و ریتأث آموزشی و اطالعاتی منابع عنوانبه کند،یم دریافت خود حواس طریق از که مشاهداتی

 محیط در دخالت با انسان است. شدهاثبات و واضح ،امری ستیزطیمح از انسان یریرپذیتأث .باشدیم مؤثر او آینده

 به سبز (. فضای1377)غفاری،  دهدیم سامان و شکل را خود ستیزطیمح فضای مصنوع، ساخت با و طبیعی

 مدارس و نیز کیفیت کمی_کیفی . ارتقاءکندیم حمایت آموزاندانش روانی و جسمانی سالمت از مختلف یهاروش

 مؤثر عوامل باید مدارسی چنین داشتن برای .است مؤثر بسیار آموزان دانش میزان یادگیری و سالمت افزایش در هوا

 مدنظر آموزشی یهایزیربرنامه در مناسب یراهکارها و شدهیبررس آن به ی رسیدنهاراه شوند، شناسایی آن ایجاد در

 است که رونیازاهستند.  روان سالمت نظرانصاحب آموزشی و پرورشی مورد توجه یهاطیمح و گیرند. مدارس قرار

 د.شویم حساس شناخته یهاگروه عنوانبه سنی خود، یهاگروه با محیط این

 

 ی کودک و طبیعترابطه -3-6-2

 برای زیهر چ از بیشها عروسک انواع و حیوانات ،هاگل سالگی، 3تا  1 در کودکان روانشناسان، تحقیقات طی

 امروزه . اماگرددیم جلب طبیعی مناظر به بیشترشان توجه سالگی 13 تا 11 یهاسالدر  واند جذاب و کودکان زیبا

ای شده یکارچمن یامحوطه دارای تنها با کیفیت ارسمد و هستند شده آسفالتی هامحوطه دارای از مدارس بسیاری

 و کودک تحریک به منجر یسازمحوطهنوع  این شود.آموزان دیده میدانش بازی محدوده از خارج در که فقط هستند

 (.2005نخواهد شد )فنودی،  آن در زیادی صرف زمان و مدرسه در حضور برای او اشتیاق

هدایت  کمال به را کودک طبیعت زیبایی و شکوه و کندیم دعوت نظم و تنوع دوستی، به را کودک طبیعت، زیبایی

 باشد.دوستی می زیبایی حس چنین ایجاد مدارس، مناظر زیباسازی اهداف از یکی. درواقع کندیم

 :ازاند عبارت ی کودک با عناصر موجود در منظرمنظر و رابطه زیباشناختی مزایای از برخی

 یکنواختی کنند، و محیط معماری ایجاد منظر در را متنوعی یهاطرح وها بافت ،هاشکل ،هارنگ توانندیم گیاهان

 محیطی و خوشبو عطرهای خنک، یهاهیسا کنند، ایجاد جذاب بازی مناطق ببرند، بین از راها ساختمانو  روهاادهیپ

 سازند )حافظیان(. گرجلوه آشکارتر راها فصلایجاد کنند،  آرام

 برای مناسب چمن،. دارد را کودکان یهاتیفعال و هایباز از وسیعی طیفدر برگرفتن  قابلیت چمن :چمن -

 به چمن کودکان یطورکل. بهباشدیم ... و یجمعدسته یهایبازو  کردن آن، لمس روی بر دنیدراز کشنشستن، 

 .مندندعالقه

ی  و ارتباط ستیزهم آموزان حسشود دانشباعث می ها،از آن وجود درختان و نگهداری :گیاهان و درختان -

 تنومند و و برگ پرشاخ یهاگونه انتخاب. باشد اهمیت حائز برایشان درختان از حفاظت و را بیاموزند طبیعت مطلوب با

 کودکان کنند برای مقاومت خوردن لگد شن، کنده ،باال رفتن مقابل در توانندیم و کنندمی رشدسرعت به که گیاهان

 .بکار روند ی مدرسهمحوطه در نباید بلند و تیز یهاغیت با و سمی گیاهان. هستند مناسب بسیار

 مدرسه باغ درها گل به رسیدگی و کاشت در که کودکانی .هستند زیبایی و بوهای معطر از نمادیها گل ها:گل -

 شور با و شوندیم باغ از مراقبت به متعهد عمیقاً و داکردهیها پگل به نسبت مالکیت و غرور ، احساساندداشته مشارکت

 مسئولیت احساس ونفس اعتمادبه از یادرجه به منجر این و ندیبویمرا ها آن نشسته،ها گل رشد به تماشای هیجان و
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 .شد هاآن در

 توانندیها م. بوتهدارد را خیالی غار حکم و کنندیم فراهم شدن پنهان برای را ییهاها فرصتبوته ها:بوته -

 .کنندیم فراهم را امنیت احساس و خلوتها آن کنند ایجاد مدرسه حیاط در ی ارزشمندیهایژگیو

 

 مدارسدر اهمیت فضای سبز  -4-6-2

امری ضروری است. مدارسی که در  آموزاندانشوپرورش در ابعاد پرورشی و روانی توجه به اهمیت نقشِ آموزش

گردند. می آموزاندانشی در تمرکز یبنظمی و ها توجه کافی به طبیعت یا فضای سبز نشده است باعث خستگی، بیآن

امری مهم و  آموزاندانش، اهمیت به فضای سبز و تأثیرگذاری آن در سالمت روانی و بهبود عملکردِ یادگیری رونیازا

فضاهای  طراحی (. توجه به تأثیرگذاری طبیعت و فضای سبز در1381)حسینی نسب و همکاران،  دینمایمضروری 

 ردیقرار گ های مختلفی موردبررسیجنبه از ستیبایمهای ابتدایی زندگی، و پرورش کودکان در سال رشد آموزشی در

 مستقیم )با تمامی رکردنیدرگ سبز ضمن با فضای حسی است؛ ارتباط داده (. تجربه نشان1389)مظفر و همکاران، 

 مکان تعلق به حس ایجاد عواملِ که خود از شودیم شناخت آسان از مکان باعث محیط، با تجربه مدار و حواس ادراکی(

انگیزد و ارتباط با محیط را برمی کودکان در را نفسعزت و سبز، حس تملک فضایی فضای خلق در است. مشارکت

آموزان باعث اثرگذاری بر سالمت جسمی و روانی دانش درنهایتکه  (؛1396و همکاران،  پوراووشیسکند )تر میراحت

طور مستقیم بر حواس انسان اثر گذاشته و باعث تمرکز تمامی عناصر موجود در طبیعت به که گونههمانشود می

کاش و جستجو در محیط ی وافری به فضای سبز دارند و در پی کنعالقهکودکان  ازآنجاکهشود. حواس و آرامش می

با توجه به اهداف تربیتی و رشد آنان، ضمن خلق فضای سبز، فرصتِ مشارکت و همکاری با  توانیمطبیعی هستند؛ 

 و نزدیک رو، ضرورت ایجاد فضای سبز و ارتباط(. ازاین1388و حقیر،  اینکاملها فراهم ساخت )یکدیگر را برای آن

 بر ارتقاءنماید. عالوه و مثبت می آرامش آنان الزم و روانی تعادل تعالی، و رشد طبیعت، توسطِ کودکان در با ملموس

 آموزاندانش میزان یادگیری و افزایش سالمت در هوا نیز به جهتِ وجود فضای سبز، کیفیت کمی مدارس، و کیفی

های دست آن، شناسایی و راه در ایجاد عوامل مؤثر ستیبایمبرای داشتن مدارسی با این نوع ویژگی،  .مؤثر است بسیار

 این مدنظر قرار گیرد. قدر مسلم آموزشی هایریزیدر برنامه مناسب کارهاییراه شده و درنهایتنیز بررسی آن یافتن به

 روان نظران سالمتصاحب شده و به کانون توجهحساس شناخته هایعنوان گروهسنی خود، به هایگروه با نوع از محیط

 شده است.تبدیل

 
 آموزان در فضای سبزحضور دانش -2-2شکل 

 



 

 

 آموزاندانشی منظر مدارس بر شناسییبایزاهمیت  -1-4-6-2

 که محیطی و کودک نیازهای یپاسخگو منظر، بنا و طراحی برای باید که است مهمی عامل کودک یشناسییبایز

از  بیش نوجوانان و کودکان جامعه، مختلف اقشار بین در گردد. زیرا لحاظ شود،می ماندگار او ذهن در و جذاب برای او

 ، درشوندیممدرسه  وارد وقتی جهت همین به ،شوندیم مندبهره آن لطافت از و برده ی ظاهری لذتهاییبایز از سایرین

 در آرامش، شادابی و نشاطی ایجاد زیبایی باعث چراکه شده، هاییبایز جذب و گردندیم زیبایی دنبال به نیز جاآن

 زیبا رنگ که یامدرسههمچنین  .سازدیم ترآسان را ی فراگیرینهیزم خاطر، انبساط و روان آرامش و گرددیممخاطب 

 رنگارنگ یهاگل و سبز فضای با است.مدارسی که برخوردار نوجوانان و کودکان مناسب برای از معماری دارد، تمیز و

 و است یادگیری فرایند کنندهلیتسه فضایی چنین ...و  است آورنشاط و شاد رنگ که دارای کالسی است، شدهنییتز

 فراگیری، اثرگذاری مثبت دارد. میزان بر ناخودآگاه

فضای مدرسه  به نسبت کودکان بیشتر خاطرتعلق حس و روحی، طراوت فضا آرامش باعث ایجاد فضاهای سبز وجود 

فراموش گردد که سطح و خالقیت بازی کودکان نیز در اماکن دارای درخت و زمین  بایستنمیشود. همچنین می

 محیط (. تلفیق محیط طبیعی با بنای فضای آموزشی و فضای سبز1390شود )مظفر، کاری شده دو برابر میچمن

دارد )بریس و میلر،  فراگیران و شناختی فیزیکی پیشرفت بر و تأثیر بسیار شگرفی دارای اهمیت بوده و بیرون آن داخل

2011.) 

 

 ی محیط آموزشیهایآلودگنقش فضای سبز در رابطه با  -2-4-6-2

(، 1395) 697های موجود در محیط آموزشی نظیر آلودگی بصری، محیطی و صوتی، در نشریه در رابطه با آلودگی

گردد. همسو با آموزان میروانی دانش_ها باعث ناخوشایند بودن و ایجاد انزجار روحیآمده است؛ این آلودگی گونهنیا

 تواندمی دما تدریجی کاهش و تازه هوای دارند: توجه به افزایشی و همکاران بیان میبودیم ه،شدعنوانمطالب 

 ستیبایمی آموزشی هاطیمحبخشد. بنابراین در جهت ایجاد شرایط مناسب در  بهبود در مدارس را کودکان یادگیری

دهد، منظور می را کاهش اکسید کربن فضامؤثری دی طوربه در فضای مدرسه انواع درخت که اقداماتی نظیر کاشت

هوایی و  و آب طشرای ی موجود در هوا و تولید اکسیژن به بهبودهایآلودگاز طریق جذب  گردد. فضای سبز و درختان

مثابه ابزار طراحی نیز در ، بهروندیمبه شمار  طیشراعنوان ابزار تنظیم کنند؛ عالوه بر اینکه بهمی کمک محیطیزیست

 (.1389شناختی افراد مؤثر است )افهمی، محیط عمل کرده و در عملکرد یادگیری و روان

 

 آموزاندانشنقش فضای سبز بر عملکرد رفتاری  -3-4-6-2

افراد را  تأثیرات فضای سبز بر روی پژوهشگرانِ مختلفی که است آن از حاکی پژوهشی گذشته، متون بر مروری

در شهر، تعدیل دما، افزایش رطوبت  بیوکلماتیک شرایط کارکردهای اکولوژیکی )بهبود عالوه برکه  اندکردهبررسی 

 تأثیرات مثبت روانی، و روحی آرامش شناختی )ایجادرواننسبی، لطافت هوا، کاهش آلودگی صوتی و ...(، کارکردهای 

)حسینی و  اندپرداختهافراد(  بازده عملکردی و کارایی ارتقای بدنی افراد، جسمی، روحی، رفتاری و سالمتی در

 یت سرعت احساسات فرد را برانگیخته و در رفع تنش نیز مؤثر بوده، درنها(. مناظر مالیم و مطلوب، به1396همکاران، 
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Abstract 

Research Aim: Elementary school designbased on the effect of green space on students academic and 

behavioural performance. Thus, the necessity of paying attention to the features of the school green 

space in ecological, psychological, and educational functions as well as its role in the nurturing- mental 

growth of students is of great significance. In this regard, this study evaluated the functions of green 

space in educational environments and its significance on the academic and behavioral performance of 

elementary school students. 

Research method: The research method of this study was descriptive-correlational and its population 

included all schools in Distract 2 and Ardabil in the academic year 2018-2019 and the students who 

were studying in such schools. A number of 291 students were selected based on Morgan table. The 

required data were collected by Pham-Taylor- and Rotter academic performance standard questionnaire 

and a researcher-made questionnaire on green spaces functions. The obtained data were analyzed by 

Pearson correlation coefficient and multiple regression analysis. 
Findings: Findings should be written in a concise and comprehensivemanner. This includes experimental 

and theoretical findings, relations and correlations, observed impacts, etc. 
Conclusion: The presence of green spaces affects the academic and behavioral performance of students. It 

is suggested to consider the necessity of using green space in the interior and exterior spaces of 

educational environments to improve the educational-mental quality of students. 
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