
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


  79-84ص ص:                                                         13/12/92پذیرش:                                                        19/10/91دریافت:

 

  تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنیمیزان (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشی مدارس بر  عناصرمعماري تاثیر

  2فرزاد غفوريدکتر ، 1ز قاسمیانفرحنا

  :چکیده

و استفاده از شاخص هاي عملکردي، اصول و مبانی زیباشناسی در طراحی فضاهاي کالبدي  یکیزیف يطراحی مناسب فضاها ::هدفو  مقدمه

ي(رنگ و بافت ومصالح) عناصرمعمار تاثیربررسی  انجام این پژوهش هدف از .استآموزشی پاسخ گویی به نیازهاي روحی و جسمی دانش آموزان 

   است.تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی میزان فضاي ورزشی مدارس بر 

به روش نمونه گیري تصادفی  شهرساري،مدرسه مقطع متوسطه  10در از دانش آموزانپسر) 211 و دختر189(تن  400بر روي  :روش شناسی

برفعالیت بدنی دانش  معماري مدرسهتاثیر گذار شناسایی عناصر قق ساخت که در آن به محپرسشنامه با استفاده از  ابزارتحقیق. شداي انجام خوشه 

دانشگاهی (تربیت بدنی  از استادانتن  15 از سويو تدوین شد و نیز روایی محتوایی  طراحی)، 2008وهمکاران(پرسشنامه پیتررادکمک آموزان با 

جهت تحلیل داده ها از . و به دست آمد درصد80با احتمال  آلفاي کرونباخروش  با ی پرسشنامهومعماري)مورد ارزیابی و تائید قرار گرفت. ضریب پایای

  . استفاده شد همبستگی آزمونروش 

(رنگ و بافت ومصالح)  فضاي ورزشی مدرسه  بر پایه یافته هاي پژوهش هر چه دانش آموز دیدگاه مثبت تري در مورد عناصر معماري :یافته ها

  .ان نسبت تمایل وي به فعالیت بدنی افزایش می یابدداشته باشد به هم

بستري براي فعالیت هاي ورزشی و  ،معماريعناصرمدارس، به عنوان  رنگ و بافت ومصالح فضاي ورزشیاز پس می توان  :بحث و نتیجه گیري

   .کرداستفاده به این امر  دانش آموزانترغیب 
 

  فعالیت بدنیمصالح، تمایل به رنگ، بافت و مدرسه، عناصر معماري، واژه کلیدي:
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80 94نامۀ مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی/ سال یازدهم/ شماره بیست و دوم/ پاییز و زمستان پژوهش 
  مقدمه:

 مدیریت درسی، مواد تدریس، شیوه آموز، دانش معلم، یکی از عوامل موثر تربیتی در آموزش و پرورش نوین، چگونگی فضاي معماري مدرسه است.

قرار  ند و مورد بررسی و جستجودار آموزشی رآیندف و یادگیري در ییسزا به تاثیر کهغیره از جمله عواملی هستند  و اجتماعی محیط خانواده، آموزشی،

 کیفیت نمودن پربارتر روند در فعالی نقش گرنمایان که تربیت و تعلیم جدید نظام در مدرسه، فیزیکی فضاي که ی استلاین در حا می گیرند.

  ). 1(قرارگرفته است  توجه مورد کمتر است، پرورشی و آموزشی هايفعالیت

 حیطه در بلکه حرکتی، روانی حیطه در تنها نه که است مدارس بدنی تربیت درس تربیت، و تعلیم اهداف به دستیابی براي ها راه بهترین از یکی     

 به دختر و پسر آموزان دانش يعالقه میزان ،انجام شده تحقیقات بر اساس. )2(درو می شمار به تربیتی ابزارهاي ترین قوي از نیز عاطفی و شناختی

 در توانند یمن بدنی تیترب درس و مربی تنها پس د.دارن رغبت بدنی فعالیتهاي اجراي به کمتر بدنی تربیت سهايکال در نهاآ ولی است، زیاد ورزش

این امر نیازمند محیطی است که  .بیاید دو این کمک به تواند یم هک دارد وجود امکاناتی و تجهیزات بلکه باشند، مفید ورزش به آموزان دانش ترغیب

  .)3(عالقمندي آنها شود زمینه ساز گسترش و

داشتن فضاي ورزشی ، استوزش و داشتن فضاي ورزشی مناسب بدنی وابسته به شیوه صحیح آمکیفیت مطلوب آموزش تربیتکه  ییاز آنجا     

 ، روابط صحیح فضاها وام مورد نیازاجس موقعیت کاربردي، بررسی فضاها و سایی اجزا ونحوه خلق فضایی متناسب با نیازها، مستلزم شنا مطلوب و

 ).5(یکدیگرند ملزوم و الزم کدام هر که ،رنگ و فرم ،است شده تشکیل تجسمی مهم عنصر دو از اطراف دنیاي). 4ترکیب هوشمندانه آنها است(

 احساسات کردن منتقل درو  است آن عهده به بصري تعادل و جهت مکان، رنگ، شکل، ادراك که ايگونه به است؛ بصري ادراك الزمه بینایی يهقو

 ن،انسا پیرامون فضاهاي و محیط جمله از بسیاري عوامل و عناصر ،انتقال و نقل این در د.دار بسزایی نقش انسان مغز به گوناگون ادراکات و مختلف

 جمله ازو  است جوامع و افراد به صخا روانی حاالت القاي و هدایت جهت مهم ابزاري، رنگ .)6(است برخوردار خاص اهمیت از رنگنقش  ویژه به

 در بیننده که چیزي اولین موارد بیشتر در د.شناسان می ما به را آن فضا، یا حجم شیئی،  هر بافت و جنسیت ابعاد، شکل، کنار در که است خصوصیاتی

از عنصر فرم . کندنمی تحمیل کننده استفاده و سازنده به را خاصی هزینه معموالً از آن استفاده که ،1است آن رنگ کند، می شناسایی شکل یک مورد

 دارند روانشناختى تاثیرات برانسان و معناي ویژه اي را القا می کند گرافیک قرار گرفتن هر شکل و فرم،در علم طراحی و. 2طریق رنگ معنا می یابد

 ترین مهم از و است ورزشکاران پایداري و جذب مهم واملع از یکی ها ورزشگاه زیبایی عنوان مثالبه  .باشند موثر یادگیرى در توانند مى که

  ).6سا( ورزشها کیفی و کمی تقویت هايزمینه

 اولین عنوان به است که معماري فرم ياجزا از جزئی ،سازه اي از یک شی است که با لمس کردن یا دیدن به چشم می آید ومشخصه ،بافت     

 زنده بشررا شناختو تجارب ها ساختمان اگر .)7(افزایش می دهد را معماري فضاي کیفیت که است اتیصف واجدو  مطرح فضا سازي پا بر مهم لۀامس

 انسان دست ساخته محیط اینکه براي .ساخت خواهند رها را انسانها آنها ،هنیاورد وجود به را انسان مورد عالقه فضاي آنها هاي سازه نسازند، وغنی

   ).6(باشند برانگیزنده نظراحساسی ازو مفید اي سازه به طور ها سازه دبای باشد احساس براي اي گیزهان و یادگیري براي پایانی بی منبع

 در تنها نه طبیعی مصالح و عناصرت. اس طبیعی مصالح و عناصر از استفاده د،ده انجام انسانی نهاد به پاسخدر  تواند می معمار که اقدامی ترین کم     

 ادراکی روند و ذهنی ساختار با کامل هماهنگی در که 3برخالی ساختار و الگوها کهن به آنها تعلق دلیل به بلکه است مفید انسان جسمانی سالمت حفظ

 تفریحی و ورزشی هاي مجتمع .)7(ندشو می روانی التیام و خالقیت شدن بهینه ادراکی، سطح يارتقا امنیت و ی،آشنای حس موجب تولید دارند، مغز

  .4باشند می صرفه به مقرون و اقتصادي سریع ساز و مهیج و ساخت و جسور نمایانگر معماري ،شوند می ساخته و شیشه چوب کاربرد با که

 روانی و متناسب باید به گونه اي باشد که از هر لحاظ به نیازهاي جسمی، ساخت آن با تمهیدات الزم ونحوه معماري و مدرسه، ورزشی فضاي     

 ، فضاي ورزشی، معماري نشده است و مساله ورزش در مدارس با قرار دادن چند میز پینگایران در مدارس .)8د(اسخ دهموزان پاجتماعی دانش آ

  ).9(ه دهد) حل شده استاگر زیر بناي مدرسه اجاز(پنگ یا یک زمین والیبال و بسکتبال و فوتبال که معموال در هم تداخل دارند

عناصر  نقش ،دقصد دار تحقیقاین انجام نشده، لذا و مطالعاتی  تحقیقاتورزشی مدارس در کشور  در حیطه معماري فضايکه  ییاز آنجا     

یک چارچوب و راهکار براي افزایش انگیزه و  به طوري کهد. بررسی کن آموزان به فعالیت بدنی در تمایل دانش رامدارس معماري فضاي ورزشی 

تجهیزات  و ، توسعهاختیار مدیران نوسازيدر ، در این تحقیق رویکرد جدیدي در ارزیابی به عالوه .به وجود آید تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی

 به طوري که مدیران، ،موجود را نشان دهد وضعیت ايتواند تا اندازهنتایج تحقیق حاضر می هرحالبه  است. آموزش و پرورش ارائه شدهومدارس 

  و رفع مشکالت به کارگیرند.  راي بهبودب به طور بهینهمنابع خود را 

  

  

1 http:// www.faraznet.net /doc/coloring.pdf. 
2 http:// www. Bastami.ir/civilbooks.blogfa.com 

  خالص بودن مصالح وعدم استفاده مواد مصنوع در ساخت آن می باشد.منظور از ساختار برخالی، 3

4 http:// www.germantimber.com/ info@ HOLZABSATZFONDS 2007 
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  81 به فعالیت بدنیتاثیر عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان 

  نظري: چهارچوب

باید در برابر خصوصیات جغرافیایی و اقلیمی بتواند شرایط مساعدي براي پاسخگویی به هر فضاي معماري، به خصوص فضاي معماري مدارس، 

از نظر روانشناسی  .)8 (یک جانبه نداشته اندعوامل اقلیمی در شکلگیري فضاي کالبدي مدارس همواره تاثیري قاطع و  .نیازهاي انسانی فراهم آورد

بوم شناختی، زیبایی شناسی محیط بر مبناي لذت بخشی محیط شکل می گیرد که آن نیز ریشه در ارزش هاي حسی و ارضاي حواس پنجگانه 

هاي کالبدي و نظام هاي معنایی  انسان دارد و معناي محیط نیز امري آموختنی است که فرد در بطن فرهنگی جامعه می آموزد و باید میان نظام

 را عمق یادگیري مطلوب، محیط و است تاثیرگذار بدنی تربیت اهداف پیشبرد براي ورزشی تجهیزات و امکانات منابع، ). وجود9پیوند برقرار کرد(

 مدرسه محیط به نسبت آنان خاطر و تعلق آرامش احساس مدرسه، محیط به نسبت آموزان دانش مثبت احساسات افزایش باعث و بخشد می افزایش

طراحی به دارد. تاثیر ارتباطات اجتماعی ، تسهیلافراد یا رفتار ، طرح ریزي بر دانش، نگرشیکادرا ، فعالیتطراحی ارتباطات بصري ).10( گردد می

نشان ) 2012( 1کا و مارکوسکارولینسهمچنین مطالعات  ).11(استپاسخگو موقعیت ها براي کاربران هر  و استمفهوم استدالل لفظی در دسترس 

می  کاربران فضادر  انهخالقایجاد تفکر  منجربهویژگی هاي پیکربندي فضایی ساختمان هاي دانشگاهی از که انعطاف پذیري و سازگاري دهد می

  ).12نماید (

 احساس و اعتماد (کسب اجتماعی )،خدمات تولیدات، فروش( اقتصادي آثار ،خاص هاي رنگ که، می دهدنشان  )1389( غالمیاننتایج تحقیق      

 و تعلیمی افسردگی)، یا خوشحالی( روانی مخالف)، جنس جذب یا تحریک(جنسی دیگر)، موارد بسیاري و مردم هاي توده تشویق و تحریک یا رضایت،

ایجاد  عوامل ترین مهم از یکیکه،  می دهدنشان ) 1388( مشعلابراهیمی و. نتایج مطالعه هستندرا دارا  دیگر چندي و کودکان) براي ویژه (به تربیتی

 و رسانده حداکثر به را کارایی تواند می ها رنگ از صحیح استفاده .بخشد می زندگی به را کافی زیبایی و لطافت تنوع که است رنگ عنصر زیبایی،

 تصاویر و در متون یادگیري که درصد استه ) در مطالعه خود بر این عقید1388باشد. شایگان ( بخش آرامش و برساند حداقل به را چشم خستگی

 2استنويآورد. نتایج مطالعه  می یاد به و کند می ذخیره بهتر را چیزهاي رنگی ،مغز ،عبارتی است. به سفید و سیاه تصاویر و متون از بیشتر رنگی

 سریعتر بازیابی روانی، و جسمی آرامش فکر، دلتعا و سالمتی رب يمفید آثار تواند می خاص هاي رنگ از دقیق استفاده کهمی دهد) نشان 2003(

 پژوهشی معاونت ازسويهمچنین نتایج تحقیق انجام شده  و دنباش داشته هوش کم کودکان مثبت تشویق یا تحریک و نقاهت دوران در تندرستی

 تفکیک عنصر عنوان بهمدرسه،  در رنگ ربردکا از دانش آموزان تأثیرپذیري اهمیت به توجه که می دهد) نشان 1382( تهران واحد دانشگاهی جهاد

 عاطفی و حاالت روانی و دارد ها ساختمان و فضاها کاربران رفتار و روحیه بر فراوانی تاثیر، ایجاد زیبایی عوامل ترین مهم از یکیو  معماري ناپذیر

   .)14،13،1،15،16(دهد یم قرار تاثیر تحت شدیداً را آنان

شکاف،  و درز ریزه، سنگ نداشتن که مواردي مانند صاف بودن زمین، می دهدنشان  ارومیه شهر مدارسدر  )1390ور (نتایج مطالعه حسین پ     

ورزشی در  زمین هاي داخل ایمنی و غیره به عنوان مؤلفه هاي نداشتن چاله و برآمدگی، شیب مناسب مجاور، سطوح جنس مناسب، هم سطح بودن با

دلیل  استفاده از موزاییک یا بتن به عنوان کفسازي حیاط مدرسه یا آسفالت با کیفیت کم به. بدنی موثر خواهد بودتمایل دانش آموزان به فعالیت 

همچنین  .شود میو کاهش تمایل آنها به فعالیت بدنی  وجود شن و خاك کنده شده از آن باعث لغزیدن دانش آموزان هنگام فعالیت هاي ورزشی

ندارد.  قبولی قابل وضعیت مدارس اکثر در و است آموزان دانش بازي محل رس عمدتاًامد که حیاط می دهند) نشان 1388پور وهمکاران ( نتایج قربان

نتایج  .کند می ایجاد آموزان دانش براي را اي حادثه نوع هر احتمال لغزندگی این که دارند لغزنده بتنی بقیه خاکی وشنی و محوطه یا بیشتر آسفالت

مصالح  ساده تمهیدات بستن کار به با. است مفید طبیعی عناصر و مصالح از استفاده فضایی نوع هر، در می دهد) نشان 1389( افتخار زاده تحقیق

 تضمین افکار، تنظیم ادراکی، سطح يارتقا امنیت، حس دنرب باال ،تخالقی پرورش براي فضاي آموزشی در توجه درخور پتانسیلی ندتوان می وبافت

، پیرامون محیط و بافت ی بینهماهنگکه، می دهد) نشان 1388وهمکاران (نژاد  مهدويایند. نتایج مطالعه نم ایجاد روانی شآرام و روحی سالمت

 محمودى. نتایج تحقیق نشود آشفتگی و اخالل دچار محیط بصري شرایط تا ایی یاري خواهد کردگر هویت فرهنگ بومی و به دستیابی در را معماران

 فرم از استفاده. ند موثر اي آموزشیفض مخاطبان حسی ادراکات ویادگیرى بر  و هستند مفهوم و شکل داراى همواره ها فرم، می دهد) نشان 1384(

. بگذارد تاثیرمثبتى آنان حسى ادراکات در تواند مى ایجاد شود، آنها در خانه جذابیت احساسان به طوري که مخاطب با منطقی ارتباط ایجادو  آشنا هاى

از نظر ساختاري مناسب وکه فرم هاي مربع، مستطیل، مکعب و غیره داراي ابعاد صاف و موازي هستند می دهد) نشان 1389العه شجاعی (نتایج مط

تهویه مناسب و جلوگیري از آلودگی و جلو باعث ایجاد سایه و به بیننده احساس آرامش و جذابیت خاصی می بخشند و فرم هاي عقب و  هستند

  ).20، 21، 22، 4، 19( گردندصوتی می

  

  

1 Koch, Bergström, and Marcus 
2 Stenvy 
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  :تحقیق روش شناسی

 با بررسی منابع و انبه دلیل نبود پرسشنامه استاندارد، محقق و به روش همبستگی انجام شده است. پیمایشی _پژوهش حاضر از نوع توصیفی

تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی را مورد شناسایی برعناصر معماري فضاي ورزشی مدارس  ،2008همکاران در سال  و1 پرسشنامه پیتر راد

 شاخص ها، تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنیمیزان بر فضاي ورزشی مدارس  )بافت ومصالح (رنگ و عناصرمعماري تاثیر با هدف، نددادقرار

دانشگاهی (تربیت بدنی  تادانتن اس 15توایی به روایی مح در مرحله دوم پرسشنامه طراحی شده جهت تایید استخراج گردید. )سواالت پرسشنامه(

با روش  تن از دانش آموزان صورت گرفت. پس از تایید ضریب پایایی پرسشنامه 30ومعماري) داده شد و سپس اجراي مقدماتی سواالت بر روي 

مدارس  146از مدرسه  10طع متوسطه ومق دانش آموز 28009از پسر) 211دخترو189(تن  400روي  ، اجراي نهایی آن بر)80/0( آلفاي کرونباخ

پس از هماهنگی الزم با سازمان . انجام شد (شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز)ايبه روش نمونه گیري تصادفی خوشه  مقطع متوسطه شهر ساري

ش آموزان گردید و با هماهنگی ، تحویل دانالزمتوضیحات  با مراجعه حضوري و و پرسشنامه ها به تعداد الزم تکثیرپروش شهر ساري،  آموزش و

در این تحقیق چون محقق در تمام مکان هاي مورد بررسی حضور فعال  در زمان خاص با مراجعه مجدد همه پرسشنامه ها جمع آوري شد. مدارس و

عملیات میدانی و جمع آوري  بیان نماید تا مشکالت موجود در اجراي براي نمونه هاي تحقیق را به طور واضح ابهامات موجودداشت، لذا توانست 

در تجزیه و تحلیل داده هاي تحقیق در سطح آمار توصیفی، براي مشخصات افراد جامعه ي آماري داده ها تا حداقل ممکن کاهش یابد. سرانجام 

استفاده )نس و انحراف معیاردامنه تغییرات، واریا( شاخص هاي پراکندگی و مانند سن، جنسیت، از شاخص هاي گرایش مرکزي (نما، میانه و میانگین)

عناصر تاثیر بررسی  (به منظوره اي اسپیرمن رتب همبستگیآماري  روشهاي این تحقیق در سطح آمار استنباطی، از داده در راستاي تحلیل شد.

   .داستفاده ش )معماري فضاي ورزشی مدرسه با تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی

   :ه هایافت

، سنهاي مرتبط با یافتهبر اساس د از نمونه ها را تشکیل می دادند. درص31» هسال 17« د  ودرص40» هسال 16«، درصد 29»هسال 15«دانش آموزان 

) وضعیت جنسیت نمونه هارا نشان می دهد. 2شکل شماره( .) )1ساله باالترین درصد از نمونه ها را تشکیل می دهند (شکل شماره( 16دانش آموزان 

  .است بیشتر پسر نسبت بهنش آموزان دختر دابراساس شکل فوق 

   

۵٣%

۴٧%

دختر پسر

٢٩%

۴٠%

٣١%

سال١۵ سال١۶ سال١٧

  
  ت:توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسی2شکل  : توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن1شکل 

 
ر مورد رنگ فضاي ورزشی مدرسه و تمایل به فعالیت همبستگی مثبت و معنی داري بین دیدگاه دانش آموز د ،نشان می دهد )1ه(دول شمارج -

). این بدان معناست که هر چه دانش آموز دیدگاه مثبت تري در مورد رنگ فضاي ورزشی مدرسه داشته باشد به =01/0p= 367/0r(بدنی وجود دارد

  همان نسبت تمایل به فعالیت بدنی افزایش می یابد.

بافت ومصالح  همبستگی مثبت و معنی داري بین دیدگاه دانش آموز در مورد ون همبستگی اسپیرمن،و نتایج آزم )1(با توجه به جدول شماره  -

این بدان معناست که هر چه دانش آموز دیدگاه مثبت تري در  .)=01/0p= 424/0r( فضاي ورزشی مدرسه وتمایل به فعالیت بدنی وجود دارد

  ان نسبت تمایل به فعالیت بدنی افزایش می یابد.موردبافت ومصالح فضاي ورزشی مدرسه داشته باشد به هم

در مورد عناصر معماري معنی داري بین دیدگاه دانش آموز  همبستگی مثبت و و نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن، )1(شماره با توجه به جدول  -

وز دیدگاه مثبت تري در مورد هر چه دانش آماین بدان معناست که  .)=01/0p= 472/0r( فضاي ورزشی مدرسه و تمایل به فعالیت بدنی وجود دارد

 به فعالیت بدنی افزایش می یابد.ه داشته باشد به همان نسبت تمایل وي عناصر معماري فضاي ورزشی مدرس

  
  

1 Peter Rudd ؛ Frances Reed & Paula Smith 
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  83 به فعالیت بدنیتاثیر عناصرمعماري (رنگ و بافت ومصالح) فضاي ورزشی مدارس بر میزان تمایل دانش آموزان 

  »تمایل به فعالیت بدنی «با» عناصر معماري فضاي ورزشی« ): بررسی رابطه 1(شماره جدول

 rمقدار  متغیر وابسته  متغیر مستقل

    رنگ

  یل به فعالیت بدنیتما

  

**367/0  

  424/0**  بافت ومصالح

  472/0**  عناصر معماري

**01/0  P_≤             

  

    :بحث ونتیجه گیري

)؛ 1389( غالمیان با نتایج مطالعات یافته، این .معناداري دارد بطه ي مثبت وبا تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی را رنگ فضاي ورزشی مدارس

 ) و استنوي1380( صدر سید)؛ 1380( سینیونح؛ )1382( تهران واحد دانشگاهی جهاد پژوهشی معاونت)؛ 1388( ؛ شایگان)1388( مشعلوابراهیمی 

بدون  ي واسطهبه کارگرفته شده در نما و درون ساختمان است که  بافت و مصالح معماري، طرح یک اجراي مرحله آخرین .هم خوانی دارد )2003(

و  کند می برقرار ارتباط ،نانسا آگاهی با بافت ومصالح جزییات ترین کوچک طریق از معماري. به شمار می روند بنا کاربران و ندگانساز فاصله بین

تحقیقات بافت ومصالح فضاي ورزشی مدارس رابطه مثبت و معنی داري با تمایل دانش آموزان به فعالیت بدنی دارند. بنابراین می توان گفت با نتایج 

هم  )1390) و حسین پور (1389؛ شجاعی ()1389( افتخار زاده )؛1388همکاران (پور و )؛ قربان1388همکاران (ونژاد  مهدوي؛ )1384( ودىمحم

  خوانی دارد.

 آنهایت کیف سطح بردن باال در تاثیرگذار و مهم عوامل از کیفی هاي شاخص و استانداردها رعایت و اي آموزشیفضاه مناسب طراحیبنابراین      

 روحی نیازهاي به گویی آموزشی پاسخ کالبدي فضاهاي طراحی در زیباشناسی مبانی و اصول ،عملکردي هاي شاخص از استفادهو د نشو می محسوب

 زانآمو دانش تربیتی و آموزشی فعالیتهاي در انجام پویا و زنده عامل یک بعنوان فیزیکی می باشد. همچنین معماري فضاي آموزان دانش جسمی و

 اصلی و رفتاردانش آموزان نقش ادراك در محیط هاي گردد و با توجه به اینکه قابلیت می پسر تلقی و دختر دانش آموزان ورزشی وتامین نیازهاي

یقتر خواهد یقیناً نتایج به دست آمده با افزایش آمار و اطالعات و انجام بیشتر مطالعات مشابه به خصوص انجام آن طی چند دوره متوالی دقدارند، 

در جهت رشد و افزایش تمایل دانش آموزان به فعالیت  لذا ،را نشان دهد اي شرایط موجودتواند تا اندازهبود. با این وجود نتایج تحقیق حاضر نیز می

 دانش و ورزشی حصیلیت پیشرفت بر اگر حتیمعماري در محوطه سازي مدارس  شده از فراموش این بعد مزایاي از استفادهگردد، بدنی پیشنهاد می

  د.گیر قرار توجه مورد آنان روانی امنیت و بهداشت سالمت، حفظ خاطر به باید د،نباش نداشته تأثیري نیز هیچ انآموز
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