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 چکيده

معماری و نور مانند جسم و روح به هم وابسته هستند. نور و تأثیرات بسیار آن در زندگی بشر از گذشته 

تا به امروز بارها مورد بررسی قرار گرفته است. حال با بکار گیری تکنیک های صحیح در طراحی می 

مند شود. کیفیت  هره تری بتوان نور سالم و مناسب را وارد فضای مورد نظر کرد و فضا از کیفیت باال

محیطی که فرد در آن آموزش می بیند تحت تأثیر عواملی همچون رنگ، نور، صدا و میزان لذت وی از  

گذارد و  آن فضا است و همچنین محیط به صورت قابل توجه ای بر روحیه و حاالت کودکان تأثیر می

های اساسی در  هف ؤلم کی از  تواند شخصیت و رفتار آنها را شکل دهد. آنچه که مشخص است نور یمی

. بنابراین کیفیت نور مصنوعی و طبیعی از ارکان مهم  باشدتأمین کیفیت فضاهای آموزشی کودکان می

در طراحی فضا هستند. باید با علم و آگاهی کامل به هر فضا و متناسب با نیازها از نورکافی استفاده نمود.  

آموزان  رابطه مستقیم با میزان یادگیری دانش   ،دهد میزان نوریافته های حاصل از این پژوهش نشان می

های اساسی است که باید مورد  نور یکی از مؤلفه   ،ر نتیجه برای باال بردن بازده کالسد  .در کالس دارد

 فعالی تأثیر مستقیم دارد. توجه قرار گیرد، چرا که در میزان تمرکز و نشاط و اختالالتی مانند بیش 

 . ، صفاشهرهیدبستان دخترانه فاطمنور، فضای آموزشی، یادگیری،    :يديکل  واژگان
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 مقدمه 
 و پیشرفت یادگیری، همچنین و بشریت بقاء و هستی که است روشن  [1].یادگیری گویای نوعی تغییر در داشته هاست

 نبود نور اگر قطعاً  .باشد می همانا نور دیدن، الزمه و است دیدن و کردن نگاه گرو در ها انسان اکثر زندگیِ کیفیت مداوم ارتقاء

 موضوعاتی معماری نور و  [2].داد انسان به را زمین روی در حیات  که توفیق بود 1نورخواست  پدیدۀ و آمد نمی وجود به هم هستی

 برای روش هایی هوشمندانه و اند دریافته  را معماری در  نور اهمیت معماران گذشته، های زمان  طول  در .اند پیوسته هم به

 مختلف های صورت به بلکه نشده؛ استفاده واحد روش یک به نور ایرانی معماری در .اند  کرده ابدا  ها در ساختمان نور از استفاده

 به آموزشی، های محیط در    .است مهم  بسیار معماری فضاهای در طراحی روشنایی و نور توجه   [3].است شده  گرفته کار به

 طبیعی روشنایی خصوص به نور و به توجه شود، می روز انجام طول در موارد اکثر در که بصری های فعالیت باالی میزان دلیل

 فیزیکی مشکالتی آمدن وجود به باعث مدت دراز در روز، روشنایی فاقد و تاریک های کالس در فعالیت   .دارد بیشتری اهمیت

 دهه به  آموزشی های محیط طراحی در طبیعی روشنایی مسئله شدن مطرح سابقه شود می آموزشی فضاهای کاربران روانی در و

 به اسالم ورود از پیش .ایرانی است باور در قدیمی ای پیشینه دارای نور تمثیل [4].رسید می در کالیفرنیا 1960 اواتر تا 1950

 . [5] اند کرده استفاده خود تعالیم کردن روشن برای نور تمثیل از میترایی و مانوی زرتشتی، مانند ادیانی ایران

 

 نور ماهيت

 تصویرذهنی  ،ادراك  ،احساس ،فضا کیفیت در زیادی بسیار تأثیر شهری، منظر غیرکالبدی عناصر از یکی عنوان به شهر، در نور

 از را خود پیرامون محیط از  اطالعات بیشترین و اولین بشر  .دارد انسانها  روانی و جسمی حتی سالمتی و رفتار محیط، از ادیراد

 80 حدود که است حسی اندام  مهمترین انسان چشم  .دیداری است جهان او اطراف محیط  .کند می کسب چشمهایش طریق

 بینایی ادراك برای تنها نور، ارزش  . بود نخواهد ممکن کار این نور بدون کند، می  دریافت طریق این از را محیطی اطالعات درصد

تأثیر   و هاست زمینه ی  همه در انسان زندگی عوامل  مهمترین از یکی آن روانشناختی بار بلکه .نیست فیزیکی ضرورت یک و

 [6].دارد شبانه روز طول در ما سالمت و رفتار احساسات، حاالت، روی بسزایی

 و ها سایه طریق از سطح روشنایی میان تفاوتهای با عمق و ابعاد ،سطوح میان رابطه   .کنیم تجربه را فضا قادریم  نور با ما

که  نوری بدون فرم برعکس، ...و نیست ادراك قابل  فرم بدون نور "است: نوشته 2میلتکه   طور همان .شود می دیده ها بازتاب

 نور .است فضایی تجربه و ادارك برای مهمترین کیفیت نور انتشار که گفت می توان ".نیست ادراك قابل کند، آشکار را آن

   [7] .دارد وجود اندازه همان به نیز تاریکی که داشت توجه باید و می شود اضافه فضا به که است فاکتوری

 

 نورپردازي

 بستگی شناختی زیبایی و فرمال جنبه های به که فضا یا بنا یک نور هنرمندانه و کیفی طراحی  از است عبارت ،3نورپردازی 

 انواع از ای پیچیده حیطه های و ایده ها و مفاهیم  با که رشته ای میان است از مفهومی اندازه ها. و استانداردها تا دارد بیشتری

 روشنایی، .دارد نزدیکی رابطه 4 روشنایی اصطالح رهگذر این » نورپردازی « با نورپردازی و دارد کار و  سر انسانی علوم های رشته

 .است گیری اندازه و  محاسبه قابل و می پردازد فضا یک استاندارد و کاربردی کردن  روشن  به که کمی مفهومی از  است  عبارت

 شهر، حتی یا کشور هر فرهنگ و جامعه هر اجتماعی شناسی روان به آن بستگی و استاندارد بودن نسبی از نظر صرف

   [8].است شده تدوین و  وضع فضاها انواع برای لوکس حسب بر روشنایی، مختلف توسط انجمن های روشنایی استانداردهای
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 نور طراحی اساسی اصول

 سطوح در تضاد موجب آن، بازشوهای و اتاق  گیری جهت اگر .است طراحی عناصر دیگر با نیازمند دقیق آن نور با طراحی

 اتاق  طبیعی نور کیفیت با باید  هم رنگی پالتهای همچنین .شود متعادل مصنوعی نور با به دقت باید اتاق  روشنایی شود، روشنایی

 اتاق هایی که اما است مناسب تر خنثی پالت می کند، تغییرزمان   طول در که مستقیم طبیعی نور با اتاقهای در شوند؛ هماهنگ

 می خورد؛ چشم به بومی نیز معماری در آن نمودهای که دارند نیاز بیشتری رنگهای برخوردارند، شمال پراکنده نور با  روشنایی از

هستند.   سفید رنگ به اسپانیا و یونان سنتی خانه های که حالی در است رنگی شدت به اسکاندیناوی سنتی معماری مثال برای

 :باشد می زیر شرح به نور طراحی اساسی اصول

 .است متفاوت طبیعی روشنایی با آفتاب مستقیم تابش .1

 فضا. در روز نور یکنواخت پخش .2

 امکان. حد تا سطوح روی نور درخشندگی و بازتاب از جلوگیری .3

 فضا. در نور کمیت کنترل .4

 .است ضروری مختلف کاربری های با فضاها صحیح جایابی طبیعی روشنایی از بهینه استفاده برای .5

 [9].محیطی عوامل سایر با روز روشنایی تلفیق .6
 

   نور منابع انواع

  ضعیفی   نتایج  معموالً  دار   جهت  نور  منبع  یک  می کند  تغییر  تیمی  و  شخصی  نشستن  ترتیب  که  پذیر  انعطاف   های  کالس  اغلب

 پردازی   آید. نور  فراهم  شودمی  منعکس  سقف  از  که  زیادی  مستقیم  غیر  رسانی  نور  که  است  آن  عمومی  حل  کند. راهمی  ایجاد  را

 یکنواخت  صورت به خیرگی ایجاد بدون را نور که کند می تأمین سقف پردازی نور  وسیله به را نور  باالتر کیفیت یک  مستقیم غیر

 [11].باشد سطح تراز تاریک برابر 3 آن ترین تاریک و برابر 10 حداکثر باید کالس سطح  ترین روشن . [10]  کندمی پخش
 

 ضرورت روشنایی منایب فضاي آموزشی 

ثیرات روانی این پدیده فیزیکی در انسان ها متفاوت  أ مین آسایش بصری فضا می باشد که تأ نور یکی از اصول معماری در ت

مناسب ترین نور استفاده از نور طبیعی خورشید از طریق پنجره ها  محیط آموزشی باید از نور مناسب برخوردار باشد که   .است

ثیر دارد، از دید کودکان این فضاها دوستانه  أ تحقیقات ثابت کرده است که نور طبیعی و شفاف بر روی حواس کودکان ت.می باشد

ان افزایش یابد دقت عمل و  شود که میل و رغبت کودک نور کافی و نورپردازی مناسب در فضاها موجب می  . و با نشاط هستند

همچنین باعث    . و سالمتی چشم و قدرت بینایی محفوظ مانده و از خستگی اعصاب جلوگیری می کند  . تمرکز حواس افزایش یابد

از آنجا که کودکان در پذیرش تنش و خستگی تحمل کمتری دارند، از نورپردازی های دارای    .کید فضایی می شودأ ایجاد تنوع و ت

در نتیجه   . چه به صورت مصنوعی و چه به صورت طبیعی که باعث ایجاد خستگی و تنش می شود باید پرهیز کرد  تضاد شدید،

کید  أ البته به جز در مواردی که با تنوع در نورپردازی در ت  .نور مالیم و یکنواخت در مورد فضاهای کودکان مطلوب به نظر می رسد

 .  [12]فضایی داریم

روشنایی مناسب منجر به سالمتی چشم  و    .روشنایی طبیعی منجر به ارتقای کیفیت یادگیری می شوداستفاده مناسب از  

روشنایی مناسب منجر به افزایش تمرکز در کالس،کاهش سر و صدا و باالرفتن  و همچنین  .[13]کاهش خستگی اعصاب میشود

 .ی نور بر یادگیری را نشان داده استمقایسه تأثیرات مثبت و منف-1جدول در  .راندمان آموزش در مدارس میشود

 : مقایسه تأثيرات مثبت و منفی نور بر یادگيري 1جدول 

 ثیرات منفی نور بر یادگیریأ ت ثیرات مثبت نور بر یادگیریأ ت
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 ارتقای کیفیت یادگیری

 سالمتی چشم و کاهش خستگی 

 افزایش تمرکز

 باال رفتن راندمان آموزش در مدارس

 شود. تضاد شدید باعث ایجادخستگی و تنش مینورپردازی دارای  .1

 کاهد.  ثیر گذاری اطالعات در مغز می أ نور ضعیف از میزان  ت .2

 

 :ی آموزش يها تيفعال بر نور راتيتأث
  یفضا  د ی جد  تیترب  و  م یدرتعل.  است  یآموزش  ی فضا  یمعمار   نحوه  ، دیجد   پرورش  و  آموزش  در  ی تیترب  موثر  عوامل  از  یکی

  ی چگونگ  یستمیس  نگاه  کیدر .شودیم  محسوب  مدارس  در  یآموزش  تیفعال  تیفیک  در  ا یپو  یعامل   مدرسه  و  ها   کالس  یکیزیف

  شکل  و  اندازه  یوحت  فضاها  و  لیوسا  ابعاد  ،مختلف  زاتیتجه  ،صدا  نور،  ،رنگ:  مانند  آن  دهنده  لیتشک  عناصر  و  مدارس  یمعمار

 طور به.دارد فضا  آن در ماندن  یباق   به عالقه یحت و توجه ،یریفراگ زانیم یرو بر میمستق ریغ   و  میمستق ریتأث یدارا یهمگ  آنها

  چشم   یسالمت  ،حواس  تمرکز  و  دقت  شیافزا  رغبت،   و   ل یم  شی افزا  باعث   یآموزش  یفضا  در  مناسب  یپرداز  نور  و   ی کاف  نور  ی کل

  کی  رنگ .  [14]  فضا  در   دی کأت  و   یی فضا   تنوع  جادیا  طور  نیهم   و   شودیم  کمتر  اعصاب   یخستگ  و   مانده   محفوظ  یی نا یب  وقدرت

  هرقدر  .بود  نخواهد  یکی  فرد  به  منحصر  نمونه  کی  رنگ  با  هرگز  کنندیم  منعکس  را  نور  که  یوارهاید  وجود  علت  به  اتاق   در  یش

  جذب  ها   وارید   لهیوس  به  ییروشنا  شتریب  قسمت  رایز  کرد  شتریب  را  یی روشنا  مقدار  اندازه   همان  به   د یبا   باشد   تر   رهیت  وارهاید  رنگ

 [15].بود خواهد  کم یلیخ نور  انعکاس و  شود یم
 

 :آموزشی  يفضاها از آموزاندانش يرضایتمند بر موثر  طی يمح عوامل
  را   منفی   ی هااندیشهکند،  می  ایجاد   مثبت  احساس  نهایت  در  و   دهد   می   کاهش   را  استرس  ، یبصر  لذت   یک   ایجاد   با   عتیطب

  یفضاها  سایر  از  ستفادها  ،یوارهاد  و  هاکف  پوشش  یبرا  جذاب  و  مناسب  یالگوها  و  ،ها افتب  ،ها رنگ  از  استفاده  ،کند می  محدود

 :... و وتریکامپ مرکز و قیی موس یاجرا محل سرگرمی،  و  یباز وسایل  با  ده یسرپوش یفضاها  مانند آموزشی
  

 محيطی:  ادراک

  زم ال  ی ها  داده  انسان  آن  طریق  از  که  است  یفرایند  طییمح  ادراك.است  طیمح  تیفیک  از  یرضایتمند  اساس  طی،یمح  ادراك

  کاهش   را  مگییسراس  رندهیدربرگ،طِیمح  یک  شناخت  و  فضایی  راكاد  .گزیند  برمی  خود  رامونیپ   طیمح   از  ازشین  اساس  بر  را

 .میدهد افزایش کاربران در  را راحتی احساس ،خوانایی و  فضایی   ادراك .باشد یرییادگ یها تجربه مشوق  تواند می  و دهد یم

  نیمأ ت  ط،یمح  یدلپذیر  شرایط  از  .میگردد  آموزان  دانش  آرامش  باعث  مدرسه  در  آموزشی  و  یادار  بخش  کیتفک  و  یبندعرصه 

 .گرددیم مدرسه تیمحبوب و شتریب  آسایش سبب سواره و ادهیپ  صورت به مراجعان یبرا سانآ  دسترسی .است خوانایی و وضوح

  

  فضایی  تداوم

 یریگ  بهره  با  و  ادراکی  رهیزنج  با  که  است  یدهندها  وندیپ   عامل  انسان،  و  ندارد  ارتباطی  فضا  بزرگی  و  کوچکی  بهتداوم فضایی  

  یاه دریافتهی  نهای  حوزه  در  را  آن  پراکنده  گوناگون  عناصر  سپس  و  داده  قرار  توجه  مورد  را  دهیچیپ   یامجموعه   ،یفطر  تیحساس  از

 . یابدمی در را آن مستتر ام یپ  و  فضایی درك  نهایتاً و آورده جمع خویش
 

  روانی امنيت

:  میگوید نچیل  کوین .آیدت میبدس  طیمح  فعال  یهامؤلفه   از  که   میشود  قلمداد   درونی   آسایش  و   آرامش   احساس  نوعی  تیامن

  ن یچن را طیمح از روشن تصویر داشتن از غرض نیهمچن یو.  میدهد تیامن احساس نوعی شخص به طیمح از شایسته یتصویر

  واقع،  در.  دهد  ارتباط  وستهی پ   هم   به  قالبی  در  خود،  ذهن  در  را  آنها  و  بشناسد  را  طیمح  یاجزا  آسانی  به  بتواند  فرد  که  میکند  عنوان

 از  ویژگیهایی به توجه. میکند ایجاد طی مح در را یدلپذیر احساس که است فرایند دو این از حاصل روانی تیامن و یافتگی سامان
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  . است  داخلی  یمعمار  فییک  یویژگیها  با  مرتبط  موضوعات   زمره  از  میشود  بچه  در  تیامن  حس  رفتن  ال با  موجب  که  داخلی  طراحی

 بوجود  خارج  جهان   و  خود  نیب  موزون  ی ها  رابط  میتواند  او .  میدهد  تیامن  احساس  و   آرامش   نوعی  کودك  به  طیمح  از  خوب  تصویر

 جنبه  دفاع،  قابل  یفضا  و  مراتب  سلسله.دهد  او  به  جهت،  و  راه  کردن  گم  هنگام  که  است  ترسی  احساس   فالخ  بر  درست  این.  آورد

 ت یامن  احساس  به  منجر  که  میدهند  را  بودن  محافظت  تحت  احساس  یک  کاربر  به  آرام  آرام  هم  با  دو  این.  دارند  حمایتی   و  بانییپشت

 [16].شودمی  است، اتییح اریبس رشد نیسن در که آرامشی و
 

 ایرانی:  معماري در نور تأثير

 سنتی معماری .رود می شمار به ایران سنتی معماری بخصوص معماری طراحی در اساسی و مهم موضوعات از یکی نور

 قرار استفاده مورد محیط کارآمد البته  و مناسب  نکردن روش برای خوبی به روز  نور  آن  در که است هایی نمونه از سرشار  ایران

 .دانست ایران معاصر معماری و سنتی معماری شناسی زیبایی از بخشی را مهم این توان، می دلیل همین به  .[17]است گرفته

 فضاهای به شهروندان تعلق حس چنین هم و مکان حس ارتقای در نور  معماری و نورپردازی تأثیرگذاری های جنبه بر تاکید

 از نمودی .[19]ایران معاصر معماری آثار از مخاطب برداشت در تحلیل بخصوص زیبایی احساس در نور نقش یا  و .[18]شهری

 وجود دلیل به ایران در نور از  گیری بهره  .آید می  شمار به مخاطب معماری و ارتباط بخصوص معماری، آثار درك در نور نقش

 به کنترل وادار را سنتی معمار نور، شدت خشک، و  گرم اقلیم در که آنجا  .طلبد می را متفاوتی برخوردهای متفاوت، های اقلیم

 ایوان ها، پنجره آجر، و کاشی با متخلخل و مشبک تزئینات ایجاد  بازشوها، اندازه کردن محدود آن پی در است، کرده  نور دریافت

 آن کمتر شدت و مایل تابش دلیل به شمالی مرطوب و معتدل اقلیم در موضوع همین اما   .آمده است وجود به ها رواق  و ها

 .است شده و رطوبت موضوع تهویه یافتن اهمیت دلیل به ها پنجره ابعاد افزایش سبب
 

 موقعيت جغرافيائی صفاشهر:
  از   شهر  این.  است  خشک  و   سرد   هوای  و  آب  دارای  صفاشهر[20]. می باشد  کیلومتر  1۷5  شیراز  کالنشهر  تا   صفاشهر  فاصله

  صفاشهر .  نامندمی  فارس  بام  را  آن  و  است  فارس  شهر  بلندترین  است. صفاشهر  شده  تشکیل  دهبید  و  خرمبید  روستای  دو  ادغام

  به  غرب  از  و   بوانات  شهرستان  به  شرق  از  آباده  و   ابرکوه  شهرستان  به  شمال  از  شهرستان  این.  است  ایران  مرتفع  شهر  پنجمین

  8٬036)  نفر  26٬933  شهر  این  جمعیت  1395  سال  در  مسکن  و  نفوس  عمومی  سرشماری  پایه  است. بر  متصل  اقلید  شهرستان

 .موقعیت جغرافیایی شهرستان صفاشهر در استان فارس نشان داده شده است  ،1در تصویر شماره  است.بوده ( خانوار

 موقعيت جغرافيایی شهرستان صفاشهر   -1تصویر
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 دبستان دخترانه فاطميه:  
نفر است و تنها کالس دوم    314در این مدرسه    آموزان محصلدوره ابتدایی را داراست. تعداد دانش  6مدرسه ابتدایی فاطمیه  

متربربع به حیاط  2000متر مربع است که  3000آن دو شعبه هست و بقیه کالس ها تک شعبه هستند. مساحت زمین این مدرسه  

مربع  متر  18کالس  8متر مربع به ساختمان مدرسه اختصاص یافته است. این مدرسه به جز اتاق دفتر و آبدارخانه دارای  250و 

 تصویر هوایی از مدرسه موقعیت مدرسه فاطمیه نشان داده شده است.،2در تصویر شماره    است و یک نمازخانه در حیاط قرار دارد.

 

 : تصویر هوایی از مدرسه موقعيت مدرسه فاطميه 2شکل 

از این جهت در هر کالس شش مهتابی در سقف نصب شده است؛ از مزایای    ،بعضی از کالسها از نور کافی برخوردار نیستند

این مهتابی ها این است که می تواند در ساعاتی که کالسها تاریک می شوند نور کافی تأمین کند. و هر کالس دارای دو پنجره  

ود می آید و از معایب آن نداشتن از مزایای دو پنجره در هر کالس این است که روشنایی طبیعی بوج  ، نسبتاً بزرگ می باشند

پنجره های    ،3در تصویر شماره    .حفاظ است و ممکن است دانش آموزان و یا وسایل دانش آموزان از پنجره به بیرون پرتاب شود

 نورپردازی کالس نشان داده شده است.  ،4کالس و در تصویر شماره 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نور پردازي کالس  4: پنجره هاي کالس                            تصویر شماره 3  تصویرشماره

 

پایه پنجم و پایه ششم در سمت  ،های پایه سومکالس های پایه دوم و پایه چهارم در سمت شرق ساختمان مدرسه و کالس

 قعیت کالس های درس نشان داده شده است.نمایی از ساختمان مدرسه و مو ،5تصویر شماره   .غرب ساختمان مدرسه قرار دارند

http://www.racj.ir/


 23 - 31  ، ص 1401، بهار 24مهندسی عمران و معماری ایران، شماره در  پژوهش
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : نماي ساختمان مدرسه و موقعيت کالسها  5تصویر شماره 

سمت غرب در طول صبح    هایهای سمت حیاط سمت شرق در طول صبح دارای نور طبیعی مطلوبی است اما کالسکالس

از نور طبیعی مناسبی برخوردار نیست. از مزایای کالسهای سمت شرق ساختمان مدرسه نور و روشنایی کافی کالسها است که  

از معایب کالسهای سمت غرب ساختمان مدرسه نور کم در  .باعث می شود بر یادگیری و تمرکز دانش آموزان تأثیر مثبت بگذارد 

می شود دانش آموزان به راحتی تخته سیاه و متن کتاب را نبینند و همین امر باعث می شود که تمرکز کالس است که باعث  

دانش آموزان کم شود و دانش آموزان دچار فشار عصبی شوند و بر بینایی آنها نیز اثر منفی دارد در نتیجه یادگیری کاهش می  

، نور در کالسهای سمت  ۷تصویر شماره    .درسه نشان داده شده استنور در کالسهای سمت شرق ساختمان م  ،6یابد.تصویر شماره  

 . غرب ساختمان مدرسه نشان داده شده است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نور در کالسهاي سمت غرب ساختمان    -7: نور در کالسهاي سمت شرق ساختمان              تصویر شماره   6تصویر شماره

 

های سمت غرب به  ها برای عبور نور کافی مناسب است اما کالسها و سایز آنهمانطور که از تصاویر پیداست تعداد پنجره

ها در این زمان روشن است  های این کالسنور طبیعی الزم را ندارند از این رو المپ 11:00ها از صبح تا ساعتدلیل جهت پنجره

المپ قرار دارد که به دلیل قدیمی بودن   1المپ،    2رد بودن مهتابی ها )در هر مهتابی به جای  اما متاسفانه به دلیل غیر استاندا

های به  ها همچنان از میزان نور و روشنایی کافی برخوردار نیستند و با توجه به دادهها کم شده است(، این کالسمیزان نور آن 

از مقایسه از دانشی کل کالسدست آمده  های بی  های سمت غرب قرار دارند دارای نشانهانی که در کالسآموزها، آن دسته 

تر هستند.  تر و پرنشاطآموزان فعالهای سمت شرق دارای دانشحوصلگی و خواب آلودگی هستند در صورتی که کالسقراری، کم

اغلآموزان کالسدهد دانشهای درسی نشان میداده ب نمرات درسی آنها در  های سمت غرب تمرکز کافی و الزم را ندارند و 

های کالس پنجم  تر است و میانگین نمرات کالسی نیز گویای همین امر است.در ادامه دادههای سمت شرق پایینمقایسه با کالس

 ایم. و چهارم را با هم مقایسه کرده
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ا نور طبیعی نامناسب(  آموزان کالس چهارم)با نور طبیعی مناسب( و کالس پنجم)ب های انجام گرفته بر روی دانشبا بررسی

 .نشان داده شده است ، 2به نتایج زیر دست یافتیم که در جدول شماره 

 : مقایسه نور کالس پایه چهارم و پنجم 2جدول 

 پایه پنجم پایه چهارم 

 آموزان بیشتر است.انرژی دانش
اموزان از نگ دوم به بعد بچه ها بی نظم و پر  دانش

 شوند. حرف می

 آموزان زنگ دوم به بعد احساس کالفگی دارند. دانش اموزان در کالس درس آرامش بیشتری دارند.دانش

 ها تمرکز کافی را ندارند. آموزان روی درس دانش اموزان در کالس درس منطم هستند. دانش

نفر در سطح خیلی خوب و  15اموز نفر دانش 28از 

 نفر در سطح خوب قرار دارند. 10

نفر   10نفر در سطح خوب و  8آموز نفر دانش 30از 

 .در سزح خوب قرار دارند

 

 گيري نتيجه 
ثیرات نور و روشنایی فضای آموزشی بر یادگیری دانش آموزان را مشخص سازیم  أ ت این داشتیم که  در این پژوهش سعی بر  

بررسی موردی انتخاب کردیم و با توجه به داده های به  به این منظور دبستان دخترانه فاطمیه واقع در شهرستان صفاشهر را برای  

دانش    ،نتایج دست یافتیم: کالس هایی که از منبع نور طبیعی و کافی برخوردار بودنداین  ی آزمایشی، به    دست آمده از نمونه

ر و روشنایی کافی وجود  اما کالس هایی که منبع نو  ،داشتندتر، پر انرژی و نمرات درسی بهتر    با تمرکز باالتر، شادابآموزان  

متاسفانه  شد.    آموزان خسته و بی قرار، معلم شاکی از عدم توجه کافی و مواردی از اختالل بیش فعالی دیده می   نداشت، دانش 

 .کنند نمی توجه نکته این به مدارس مسئوالن دلیل همین  به. گیرند  می کم دست را یادگیری برای نور اهمیت اغلب مردم
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