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  چکیده
امروزه دانشمندان جهان بر این باورند که مهمترین سرمایه مادی و معنوی هر جامعه نیروی انسانی متخصص و تحصیل 

مناسب و به تبع آن فارغ  یآموزش یباشد نه معادن و منابع طبیعی. بنابراین گسترش فضاها کرده آن جامعه می

رو  نیشود. از هم و کیفی مقدمه ای جهت رشد و پیشرفت جامعه محسوب می  ر به لحاظ کمیمجرب در کشو النیالتحص

 نیارتباط ب جادیتجربه سپس ا نیرا در مهدکودکها به عنوان اول یمناسب آموزش یفضاها ریمقاله ابتدا تاث نیپژوهشگران ا

 نیا گرید یو بعد از آن در مقاله  یردانش آموزان در مدارس متوسطه شه یو رفتار اجتماع یکیزیف طیباز مح یفضا

و مقاالت گذشته  قاتیتحق جیدارد. نتا دیجد هینظر کی جادیدر ا یمقاله سع نیو در ا دهیسنج یارتباط را در دانشگاهها

 یو دانشگاه( طراح رستانیمهد کودک ، دب ری)نظ یمجموعه آموزش کیدر  یضرور یفضاها نیبر آن بوده که عالوه بر تام

و  اقیاحساس تعلق ، اشت جادیتواند در ا ی، گفتمان و ....(  م شستنسبز ، محل مناسب ن یمناسب ) فضا ینبج یفضاها

  . شود یجامعه م شرفتیباعث پ جهیموثر و در نت تیبروز خالق

و  هیپرسشنامه و مشاهده و تجز یها، فرمها داده یآور بوده و ابزار جمع یفیو ک یپژوهش کم نیمورد استفاده در ا روش

نفر از فارغ  08متشکل  یانجام شده است . جامعه آمار SPSS یافزار آمار پژوهش، با استفاده از نرم یکم یها داده لیتحل

هم مخاطب  یشترینفرات ب یدانیدر مصاحبه م نکهیباشد ضمن ا یم یرشاغل و به نسبت موفق رشته معما النیالتحص

 یآموزش یو فضاها النیفارغ التحص اقیو اشت تیو موفق تیخالق نیار بنشان از وجود روابط معنا د جیقرار گرفتند نتا

 مناسب دارد.

 فضاهای آموزشی، روانشناسی محیط ،افزایش خالقیت،فضاهای باز كلیدی: های واژه

 

  مقدمه.1
 النیتحصاز فارغ ال یاری، بس یباشد اما بر خالف مدارک علم یکرده م لیتحص یانسان یروین یآمار باال یکشور ما دارا

شغل مناسب، عدم  رنبودینظ یخود را ندارند . گرچه در بحث بازار کار عوامل متعدد  یلیکار در رشته تحص یعالقه و تبحر کاف

وجود  اقیآن شور و اشت النیاز فارغ التحص یاریو .... موثر است  اما در بس یاقتصاد یجوانان ، دغدغه ها یرو یگذار هیسرما

پژوهش و در ادامه  نیشده . در ا یفقط به صرف گذران و گرفتن مدرک مربوطه سپر لیت تحصتمام مد یینداشته و گو

 . ردیگ یقرار م یمورد بررس القهو ع تیخالق یی، شکوفا اقیاشت جادیمناسب در ا یآموزش طیمح تیگروه اهم نیا قاتیتحق

 نییتع مانیدهد و حاالت روان یرا شکل م نمایو بطور مداوم با ما در تماس است، رفتارها ریاجتناب ناپذ یهنر یمعمار

 یتبلور ساختار درون ی: معماردیگو یوان دروهه م سیاست.م یکالم ریشکل ارتباط غ کی یمعمار گریکند به عبارت د یم

 خود و آشکار شدن آرام شکل است.
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 گرید یو از سو دشویواقع م یمصنوع -یعیطب طیدر متن مح یتعامالت اجتماع دهدیدر خأل رخ نم یاجتماع رفتار

 گردد. یباز م یرفتار به جهان کالبد نیانعکاس هم

 نیاهداف آن سازمان است. در ا شبردیمطلوب به جامعه استفاده کننده و پ یخدمت رسان ،یمراکز آموزش ییهدف نها"    

 یتیپراهم گاهی، از جاکنند یم فایافراد جامعه ا یسطح سواد و آگاه یکه در ارتقا ی، به واسطه نقش یمراکز آموزش ن،یب

امروز به  یایجوامع در دن ینمادها نیاز مهم تر یکیخدمات به تمام اقشار جامعه،  عهارائه و اشا لیبرخوردارند و در واقع، به دل

و  تهایظرف یخواهند بود که از تمام رگذاریکشورها تأث یفرهنگ یدر روند توسعه و بالندگ ی. و تنها در صورتندیآ یشمارم

 لیدال یبرخ یمطالعه، سوا یزه در افراد برایشوق و انگ جادیشود. ا یبهره بردار ستهیت موجود به نحو احسن و شاامکانا

 (65: 00،  یزدانی) ". دیآ یبر م یاز وجود خود مراکز آموزش یادیتا حدود ز ،یاجتماع

 یعنوان بررس هیشدند  یاص داده مو انسان اختص طیمقابل مح ریتاث یکه به بررس ییپژوهش ها 08و  58 یدر دهه ها " 

 "شدند. یمنتشر م "یعلوم اکو رفتار" ای "کیاکولوژ یروانشناس"و " طیمح یروان شناس " یرشته ها یتخصص یها

 یندیفرآ «یطیادراک مح.»است  طیمح ین مقوالت در روانشناسیتر یاز محور طیادراک انسان از مح"(  70: 07،ی)مرتضو

گونه ادراک را در  نی. اندیگز یخود بر م رامونیپ طیاز مح ازشیالزم را براساس ن یداده ها آن انسان قیاست که از طر

انسان  هنکه در ذ« شناخت»و  «یادراک حس»از تعامل  «یطیادراک مح» قتینامند. اما در حق یم «یادراک حس»اصطالح 

 طیاز مح ایو  طیانسان از رفتارش را در مح ادراک یکرده اند تا چگونگ یسع یشوند.مکاتب مختلف یتجربه شده اند حاصل م

گشتالت  یداشته اند ، مکتب روان شناس یو طراح یطیبرتئوری های مح یژرف ریمکاتب که تاث نیا نیدهند. مهمتر حیتوض

: 08،ی)مطلب " هستند . بسونیگ مزی( ج یکی)اپتیبوم شناخت یو مکتب روان شناس یدلتبا ایسازشمند  یروان شناس دگاهی,د

51) 

 تحقیق پیشینه. 2
 تالیف خلوت مفهوم بررسی جمله آن از که شده انجام بسیاری های تحقیق آموزشی فضاهای  محیط روانشناسی باب در   "  

 می مهمی قراردادی  فرآیند را خلوت که اصفهان مدارس نوسازی کل اداره معماری فنی دفتر در چنگیز فهیمه –فارسی طیبه

 و متغیر و پویا خلوت نظام و دهد می قرار دیگران با تماس و ارتباط در کمابیش را خود آن اساس رب( گروه یا) فرد که داند

 محیط تاثیر تحت و آورد می بوجود را رفتار محیط زیرا گیرد قرار بررسی مورد بلند اندازی چشم در باید رفتار و محیط روابط

,  پور معین حمیده نوشته  آموزان دانش تحصیلی پیشرفت بر کالس یفیزیک عوامل تأثیر دیگر یی مقاله در و کند می تغییر هم

 و مطلوب امکانات و روش با مناسب، فضایی در باید مدرسه آموزشی فعالیتهای:»  ساعدی وعاطفه اصفهانی نصر رضا دکتراحمد

 احساس یادگیری در شاگرد و س،تدری در معلم تا شود انجام و تهیه مختلف های زمینه در آموزان دانش عالیق و نیازها اساس بر

 حیدری، فاطمه خواه، جعفری سرور جایدری، ارغوان و «نمایند رضایت و لذت احساس خود فعالیت از و کنند انگیزه و رغبت

 این از جایی در که اند داده انجام هایی بررسی آموزشی محیطهای محیط، شناسی روان عنوان با یی مقاله در سمائی فرزانه

 فضای عنوان با یی مقاله در و.پردازد می آموزشی فضاهای با رابطه در محیط روانشناسان های نظریه و ها دیدگاه ذکر  به مقاله

 کنندگان استفاده انگیزه ایجاد و روحی امنیت آرامش، آسایش، تامین  را سبز فضای,  آموزشی کیفیت بهبود در آن تاثیر و سبز

. آورد می وجود به بخش آرامش و امن محیطی ، درختان و گیاهان ارتفاع و عمق و تراکم سبز، فضای محدوده در  و نامد می

 از یکی و.  آورد وجود به سبز فضای یک در را خاصی جاذبه و کشمکش تواند می آموزشی فضای سازی محوطه و زیباسازی

 شادابی و آرامش آموزان دانش در اندتو می سبز فضای که. بود اجرولریخ نظریه گرفت، قرار نظر مد فرضیه این در که نظریاتی

 وجود و شود می اساتید و جویان دانش جسمی و روحی سالمت بهبود و عصبی فشار کاهش موجب طبیعت با ارتباط.کند ایجاد

 بخش شادی انگیزند،و می بر را آنان کنجکاوی حس باشند ابهام نوعی دارای که هایی راه و محیط در مارپیچی مسیرهای

 (5: 49)تهیدست،".شود می بیشتر یافتن و آموختنی حس و تحرک موجبات زیرا هستند،
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 جامعه رفتارهای از جلوگیری و خالقیت افزایش در رنگ و فرم پژوهشگران مقاله حاضر با موضوع تاثیر 42در سال 

 ن،سرو ، آشیانهمهد کودک مهستا 9کودکان به بررسی فضاهای مورد دلخواه کودکان پرداخته و به  در( وندالیسم)ستیزانه

حوض نقاشی رفته و از کودکان خواسته شد تا نقش خانه مورد دلخواه خود را نقاشی کنند و با مشاوره روانشناسان  و کودک

 کودک این نتیجه که عامل فضا و محیط در ایجاد و شکوفایی خالقیت و استعدادهای کودک موثر است بدست آمد.

 و شهری مدارس باز فضای در فیزیکی محیط بین اری در قزوین با عنوان رابطهسپس در همایش ملی نظریه های نوین معم

 پرداخته شد . رفتار آموزان دانش اجتماعی رفتار بر فضاها این گذاری اثر چگونگی و آموزان به چرایی دانش اجتماعی رفتار

 دامنه شده و محدود کنجکاوی حس و متقابل رفتار و پذیرش,  خصوصی حریم حفظ تعلق، احساس به تحقیق این در اجتماعی

 و کمی پژوهش این در استفاده مورد روش. نیست خشونت و جنایت و جرم قبیل از منفی اجتماعی رفتار بررسی تحقیق این

 استفاده با پژوهش، کمی های داده تحلیل و تجزیه و باشد می مشاهده و پرسشنامه فرمهای ها، داده آوری جمع ابزار و بوده کیفی

 که موردی مطالعات عنوان به تهران در غیرانتفاعی متوسطه مدرسه دو پژوهش، این شد برای انجام SPSS آماری افزار منر از

 شده انتخاب فردوس بلوار محله در و 6 منطقه در مفید دانش دوم مدرسه و آباد سعادت محله 2 منطقه در 7 سما اول مدرسه

( خشک فضایی) یکنواخت های ساختمان مانند 2 مدرسه طرح که حالی در شکل u و ای خوشه شکل به 1 مدرسه طرح.  است

 و اقتصادی وضعیت بین تشابه مدرسه، چیدمان و طراحی در تفاوت وجود با  که است نحوی به مدارس انتخاب و است

 غذاخوری ع،تجم میدان اصلی، ورودی: بسته و باز فضای پنج پژوهش، این برای. وجود داشته باشد آموزان دانش اجتماعی

 عنوان اولین در.است شده خالصه عنوان دو تحت ها یافته این .شد گرفته نظر در راهروها و ورزش فضای و حیاط مدرسه،

 مشاهده و گروهی برمصاحبه تمرکز پرسشنامه، از شده آوری جمع های داده اساس بر آموزان دانش ارجح رفتاری زمینه

 فیزیکی محیط های ویژگی چرا اینکه بررسی به که است  آموزان دانش فضای یابیارز دوم، عنوان و در شده میدانی،گزارش

 . گذارد می تأثیر آموزان دانش اجتماعی رفتار بر شهری متوسطه مدارس باز فضای

 با و دارد وجود آموزان دانش اجتماعی رفتار و مدرسه باز فضای فیزیکی محیط معناداری بین روابط که دهد می نشان ها یافته

 مدارس برای ویژه به را مثبت اجتماعی رفتار تواند می که مساعد یادگیری محیط ایجاد در مدارس صحیح و مناسب طراحی

 .کرد بیشتری توجه دهد، پرورش شهری

 بین با مقاله یی تحت عنوان رابطه 49شهر در تبریز ، اردیبهشت  و عمران ، معماری انسان، المللی سپس در همایش بین

 برای اصول رعایت بر عالوه مناسب محیط یک میان دانشجویان ارتباط اجتماعی رفتار و دانشگاهی باز فضای در کیفیزی محیط

 مطلوبیت میزان سنجش و  پرسش و مختلف دانشگاهی های محیط مقایسه با  دانشکده – آموزشی فضاهای طراحی

 در آموزشی فضاهای کیفیت درباره موجود های پژوهش اکثر اینکه به نظر.   آورد بدست دانشگاهی های محیط از دانشجویان

 به ضروری پژوهش این اجرای باشد، می کمرنگ و ناچیز بسیار معماری دانشکده یا و ها دانشکده مانند خاص های زمینه برخی

 بیان به نیز و رکارات های دانشکده تر، بهینه ساخت انسان فضای ایجاد در را ما تواند می تحقیق این های یافته. رسد می نظر

 تحقیقات و علوم دانشگاه)  معماری دانشجویان از نفر 258 از متشکل آماری دهد جامعه یاری جدیدتر های نظریه

 شد داده ابیک ابا غیراتفاعی و عالی آموزش موسسه و  کرج رسام غیراتفاعی و عالی آموزش موسسه ، قزوین آزاد تهران،دانشگاه

 سوال مورد هم بیشتری دانشجویان بخش این در که پذیرفت صورت هم مصاحبه و میدانی اتمطالع مخاطبین از اینکه ضمن

 .گرفت قرار
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 (1747,نگارنده: منبع)دانشگاه فضای طراحی بر تاثیرگذار عوامل: 1شکل

 

 
 گاههادانش از استفاده در دانشجویان عالقه بر  بنا در موجود کاربریهای و معماری بنای کیفیت تاثیر:  2شکل

 (1747,نگارنده:منبع)

 

 
(  جمعی دسته بحث و پروژه انجام,  گروهی مطالعه نظیر) جانبی فضاهای و باز فضای مناسب طراحی با دانشکده تاثیر:  7شکل

 (1747,نگارنده:منبع)دانشجویان در بیشتری تعامل مورد در  مناسب
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 (1747,دهنگارن:منبع) نیارها رفع در تحصیل محل دانشکاه نقش: 9شکل

 

 افزایش را دانشگاهها از استفاده در دانشجویان عالقه بنا در موجود کاربریهای و معماری بنای کیفیت که مساله این آزمون برای

 شاخص دو  متغیرها بندی اولویت نتایج و قرار ارزیابی مورد دانشگاه فضاهای طراحی بر متغیر چند نقش ابتدا. دهد می

 دانشگاه فضای طراحی بر تاثیرات بیشترین دارای «محیط بسته و باز فضای بین تناسب» و «روهماییگ برای باز های بوستان»

  .باشند می تاثیرات کمترین دارای فروشی کتاب و رستوران مانند جانبی فضاهای و بودند

 عملکرد کیفیت بر که اتیتاثیر و دانشگاه در حضور از دانشجویان رضایت میزان بر که متغیرهایی آزمون، این دوم بخش در و

 عالقه و پیشرفت بر معماری های کاربری و  متغیرها کلیه آمده، دست به نتایج طبق بر و است شده بررسی دانشجویان

 جمعی فضاهای در پروژه انجام و خواندن درس که دهد می نشان فریدمن آزمون نتایج. دارد مستقیم و مثبت اثرات دانشجویان،

 ، غذاخوری ، مطالعه) فضاهای ایجاد  تاثیر»  متغیر 6 که دهد می نشان و دانشجویان پیشرفت راندمان رب را تاثیر بیشترین

 پیشرفت با جمعی فضاهای در پروژه انجام و خواندن درس ارتباط»  ،«راندمان یا پیشرفت بر(  پسر و دختر)  مختلط(  بحث

 بر محیط بسته و باز فضای بین تناسب تاثیر» و «دانشکده حیطرا بر گردهمایی جهت باز های بوستان تاثیر» ،«دانشجویان

 .هستند برخوردار تاثیرات بیشترین از «دانشکده فضای طراحی

 چنین که هایی دانشگاه با دارند متفاوتی باز فضاهای طراحی که هایی دانشگاه بین که دارد اشاره مسئله این به سوم بخش و

 .دارد وجود تفاوت ویاندانشج عالقه منظر از ندارند، شرایطی

 سنجش برای. بود دانشجویان عملکرد کیفیت در آن تاثیرات و دانشگاه در باز فضاهای طراحی اثرات شناخت پژوهش این هدف

 .شدند انتخاب پژوهش برای دانشگاه چهار اثرات، این تر دقیق

 طراحی که ها دانشگاه از گروه دو بین معنادار تفاوت گفت توان می ترتیب بدین آزمون، صفر معناداری سطح به توجه با      

 .شود می تایید سوم فرضیه تریب بدین. دارد وجود دانشگاه در دانشجویان عملکرد زمینه در دارند باز فضای از متفاوتی

 پژوهش به مربوط مسائل. 3

 واقع در که دانشجویان، تخیل و خالقیت پرورش در مهمی نقش آموزش، ارکان از یکی بعنوان معماری و هنر دانشکده محیط"

 در امروزه که است مهم قدری به آموزش امر در محیطی شرایط اهمیت و نقش. دارد هست، معماری و هنر آموزش اصلی هدف

 فضای یک محیط که است این سؤال حال.شده پرداخته روانشناختی منظر از محیط طراحی به دنیا، دانشگاههای از بسیاری

 برای معماری و هنر دانشکده محیط که ویژگیهایی باشد؟ خصوصیاتی چه واجد باید معماری، و هنر دۀدانشک مانند آکادمیک

 از خالقیتش شکوفایی برای دانشجو به دادن نقش: از است عبارت باشد دارا باید دانشجویان، خالقیت پرورش در نقش ایفای

 به االمکان حتی متفاوت؛ بصری تجارب با و متنوع وهایپرسپکتی با بعدی سه محیط خلق پذیر؛ انعطاف فضاهای ایجاد طریق
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 الزم محیطی و فضایی امکانات ایجاد طراحی؛ تکنیهای کمک به خالقیتش ظهور برای دانشجو پنجگانه حواس گرفتن خدمت

 که بطوری پویا، و متنوع و جذاب بصری فرمهای از استفاده جوانی؛ انرژی تخلیه و جمعی و فردی آزاد تجربه کسب برای

 و باز نور، پر فضاهای خلق دانشکده؛ کالبد طریق از غیرمستقیم آموزش کند؛ وجود ابراز پروژه سایت در قدرت با و مغرورانه

 (04: 49)تهی دست،".خارج و داخل فضاهای به عمیق و وسیع دیدهای با دلگشا،

 و بازشناسی.  آید می شمار به طراحی های حوزه تمامی در خالقانه آموزش و طراحی روند تبیین در محدود ی واژه خالقیت"

 از خالقیت. شود منجر معماری طراحی فرآیند در موفق روندی به دستیابی و آن صحیح درک به تواند می خالقیت واژه تعریف

 . است شده اقتباس آوردن وجود به و آفریدن معنای به کردن خلق فعل

 متعارف نا های حل راه کردن پیدا توانایی به خالقیت:  نویسد می یتخالق تعریف در شناخت روانشناسی توصیفی های فرهنگ

 و مستقیم اطالعات به نسبت که است کسی ، خالق شخص تعریف این اساس بر شود می اطالق مسائل برای باال کیفیت با و

 (79 ،1700 ادواردز،)".کند می برخورد جدید یی شیوه به دارد قرار اختیار در که هایی داده

 طراحی حرفه با شناسی جامعه چون اجتماعی علوم همچنین و محیطی شناسی روان ،رفتاری علوم همکاری لزوم وزهامر"

 خود داخلی طراحان اکنون. گردد تاسیس جهان مختلف نقاط در پژوهشی و علمی مختلف سازمانهای تا گردیده باعث محیطی

 به را مستقلی های بخش داخلی طراحی آموزشی های گروه و ساخته درگیر اجتماعی علوم در پژوهش با پیش از بیش را

 . اند داده اختصاص پژوهش طریق از آموزش

 سنت نهضت حتی و نقل و حمل شبکه توسعه اساس بر انسانی و کالبدی توسعه یا و نوین شهرگرایی نهضت شهری طراحی در

 ریزی برنامه برای محیطی شناسی روان و عیاجتما علوم دانشمندان برای ای ویژه جایگاه شهری طراحی در نوین گرایی

 محیط حفظ و طراحی برای ای فزاینده گونه به اخیراً منظر طراح معماران.  اند شده قائل فرهنگی و اقتصادی ، انسانی ، کالبدی

  .دهند می نشان عالقه مربوط علوم سایر در محققان با همکاری به

 مدارس از بسیاری در اکنون اما اند نداده نشان عالقه رفتاری علوم به رفت یم امید که اندازه آن به خود معماران چه اگر

 ، باشد داشته را الزم همخوانی حرفه این سرشت با که محیطی شناسی روان و رفتاری علوم از ای گونه دنیا معتبر معماری

 (49: 48)محمودی،". است شده معرفی و گرفته قرار توجه مورد

 و معماری مدرسه به که است جریان در محیطی شناسی روان آموزش برنامه بزرگترین مکزیک ملی دانشگاه در مثال برای"

 نگرش مسکن زمینه در بررسی به بیشتر ها پژوهش این.  نماید می ارائه را مناسب پژوهشی خدمات خویش محیطی طراحی

 (40: 48،محمودی) ". اند ساخته معطوف را خویش توجه مکان و محیطی خلوت ، محیطی های

 آن طریق از که است فرآیندی «محیطی ادراک.» است محیط روانشناسی در مقوالت ترین محوری از محیط از انسان ادراک"

 می «حسی ادراک» اصطالح در را ادراک گونه این. گزیند می بر خود پیرامون محیط از نیازش براساس را الزم های داده انسان

 می حاصل اند شده تجربه انسان ذهن در که «شناخت» و «حسی ادراک» تعامل از «طیمحی ادراک» حقیقت در اما. نامند

 .شوند

 این مهمترین. دهند توضیح محیط از یا و محیط در را رفتارش از انسان ادراک چگونگی تا اند کرده سعی مختلفی مکاتب

 سازشمند شناسی روان دیدگاه, گشتالت سیشنا روان مکتب ، اند داشته طراحی و محیطی های برتئوری ژرفی تاثیر که مکاتب

 برالگوهای گشتالت شناسی روان که جایی در.  هستند گیبسون جیمز(  اپتیکی)شناختی بوم شناسی روان مکتب و تبادلی یا

 روان.  است عالقمند انسان در عصبی نظام گیری شکل فرآیند با محیطی ادارک تجربیات و ها شکل بین همریختی و ادارکی
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 فرآیندی مانند به را ادراک و داده قرار مبنا را پیرامونش و انسان متقابل ارتباط و محیط از انسان تجربه سازشمند شناسی

 را بوم و محیط گیبسون اپتیکی شناسی روان دیگر سویی از.  دهد می قرار بررسی مورد محیط و گر مشاهده بین سازشمند

 پردازش نیروی به نیاز بدون و مستقیم ای گونه به محیطی های داده که بود قدمعت او.  داند می ها داده تمامی اساس و پایه

 .شود می دریافت ، کند می عمل(سیستم) نظام یک مثابه به که حواس وسیله به و محیطی انوار طریق از آدمی مغز

 مکتب ویژه به) است فتهگر قرار بیشتری توجه مورد معماران و محیطی شناسان روان سوی از اول دیدگاه دو تاکنون گرچه

 مکتب طراحان و معماران تمامی تقریبا و شد تدریس کاندینسکی چون افرادی وسیله به باهاوس مدرسه در سالها که گشتالت

 مناسب جایگاه تا رود می گیبسون اکولوژیکی یا و شناختی بوم متهورانه و نو دیدگاه امروزه.  داشتند قرار آن تاثیر تحت مدرن

 دلیل به گیبسون شناختی بوم ادراک تئوری از استقبال عمده.  آورد دست به محیطی های پژوهش و ها بررسی در را خویش

 تنها و دارد می مخفی و پوشانده را دیگر یکی که است گوناگونی های پهنه از متشکل مادی جهان که است نظریه این ابراز

 نه ناظر دید نقطه تغییر و حرکت هنگام در.  باشد محیط در کتحر به ملزم شخص که است میسر ها پهنه این ادراک هنگامی

 دید به نسبت حقیقت در نیز شوند نمی مالحظه که سطوحی از دسته آن بلکه ، نمایند می تغییر شده آشکار های پهنه تنها

 برای.  شد واهندخ مشاهده دیگری از پس یکی گوناگونی منظرهای محیط در حرکت هنگام لذا.  گردند می تغییر دچار ناظر

 فراز به رسیدن و سرباالیی یک از عبور یا و دیگر کوچه به کوچه یک از یا و دیگر اتاق به اتاق یک از حرکت زمان در ، مثال

 در بسیاری تاثیرات شهری طراحی و معماری در نظریه این.  شد خواهند حادث بیننده برای پی در پی  دید تجربه این بلندی

 (40: 49دست، تهی) ". است گذارده آن طراحی و محیط فتوصی و تبیین جهت

 جامعه آماری. 4
نفر از فارغ التحصیالن به نسبت فعال رشته معماری که عالوه بر حرفه مرتبط همچنان مشتاق  08جامعه آماری متشکل از 

یط مناسب آموزشی در رشد در قالب پرسشنامه و مصاحبه به تاثیر محسواالت شرکت در مباحث مرتبط با رشته خود می باشد. 

 و شکوفایی خالقیت و میزان عالقه مندی به رشته تحصیلی و .... پرداخته است.

نفر در مقطع  6نفر کارشناسی ارشد،  56نفر را زن تشکیل دادند و از این میان  20مرد و  60نفر مورد سوال  08از میان 

 نفر کارشناسی معماری بوده اند18دکتری و 

 

 
 (1749,نگارنده: منبع) دانشجویان جنیست -6 شکل
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 (1749,نگارنده: منبع)  دانشجویان تحصیلی مقطع -5شکل

 

  نتایج.5

 است ؟ آموزشی موثر فضاهای میزان اثر بخشی در میزان چه تا زیر عوامل از یک .هر1
 

 (1749,نگارنده: منبع)  عوامل اثر بخشی -1جدول

 

 گویه

 کادر آموزشی مجرب

 
 طراحی فرم کلی بنا

ایجاد محیط های 

 متفاوت و خالقانه

فضای باز مناسب )ایجاد 

فضاهای بحث ، تفریح 

 و....(

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 47 01 58 55 52718 94 5078 07 خیلی زیاد

 8 9 5718 8 25708 28 5718 8 زیاد

 8 9 8 9 2178 27 5718 8 متوسط

 7 7 178 1 5718 8 7 7 کم

 7 7 2718 2 2718 2 7 7 خیلی کم

 277 57 277 57 277 57 277 57 مجموع

 

 

 

 

 . کدامیک از عوامل زیر می تواند به عنوان یک فعالیت فوق برنامه در حین مراحل تحصیل موثر باشد؟2
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 (1749,نگارنده: منبع)  مهفعالیت فوق برنا -2جدول

 

 گویه

سفرهای مرتبط با مقطع و 

 رشته

وجود جلسات بحث و تبادل 

 در فضایی نیمه رسمی
 مسابقات مرتبط با مقطع و رشته

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 خیلی زیاد
01 47 94 52718 51 0078 

 8 9 2718 2 5718 8 زیاد

 01.5 01 25708 28 178 1 متوسط

 1.5 1 2178 27 2718 2 کم

 1.5 1 5718 8 7 7 خیلی کم

 277 57 277 57 277 57 مجموع

 

 .به نظر شما  کدامیک از عوامل زیر بیشترین تاثیر را در میزان عالقه، شوق ، خالقیت و .... شما موثر بوده است؟7

 

 (1749,نگارنده: منبع)  بیشترین تاثیر عالقه و شوق -7جدول

 گویه

ایی و شخصیت حرفه راهنم

 یی کادر آموزشی

فعالیت های فوق 

 برنامه  
 فضای آموزشی

 درصد فراوانی درصد فراوانی درصد فراوانی

 5178 55 52718 94 95718 70 خیلی زیاد

 7708 7 25708 28 2078 29 زیاد

 2178 27 2178 27 25718 27 متوسط

 7 7 8 9 2178 27 کم

 2718 2 178 1 21 5 خیلی کم

 277 57 277 57 277 57 مجموع

 

 .اشتیاق استفاده کنندگان موثر است و  در میزان عالقه بنا در موجود کاربریهای و معماری بنای کیفیت فرضیه اول

این فرضیه به این مسئله اشاره دارد که کیفیت بنای معماری و کاربری هایی که در این بناها ساخته می شود باعث افزایش 

و افزایش استفاده از آن می شود. برای آزمون این فرضیه ضرورت دارد که متغیرها و معیارهایی از کاربری  عالقه به محیط

اراضی که می تواند در میزان رضایت نقش داشته باشد، شناسایی گردد. برای بررسی این آزمون از نمونه آماری پژوهش، میزان 
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مورد سنجش قرار گرفت. ابتدا نقش چند آموزشی ضایت آنها از محیط تاثیرگذاری کاربری ها و معماری متفاوت بر میزان ر

 :متغیر بر طراحی مورد ارزیابی قرار گرفت که شامل موارد زیر است

 بنا کلی فرم طراحی

 خالقانه و متفاوت های محیط ایجاد

 ( ....و تفریح ، بحث فضاهای ایجاد) مناسب باز فضای

 ( استفاده شده است Friedmanن فریدمن) برای اولویت بندی این متغیرها از آزمو

همانطور که از نتایج دیده می شود وجود کادر  سطح معناداری صفر آزمون نشان از معنادار بودن محاسبه آزمون می باشد

علمی مجرب به اندازه ایجاد محیط متفاوت و خالقانه و فضای باز مناسب در میزان عالقه و اشتیاق موثر است برای آزمون 

 انجام می پذیرد.  SPSS تک نمونه ای استفاده شده است که در نرم افزار Tیه از آزمون فرض

همه متغیرها دارای سطح معناداری صفر بوده و از نظر آماری قابل قبول می باشد. بنابراین باید گفت  Tطبق نتایج آزمون  

 همه متغیرهای فوق بر طرای فضای دانشگاه تاثیر گذار است.

باشد. این  موثر تحصیل مراحل حین در برنامه فوق فعالیت یک عنوان به تواند این آزمون، متغیرهایی که میدر بخش دوم 

 متغیرها شامل:

 رشته و مقطع با مرتبط سفرهای

  رسمی نیمه فضایی در تبادل و بحث جلسات وجود

 رشته و مقطع با مرتبط مسابقات

برای تعیین سمی بیشترین تاثیر را داشته است  جلسات در محیط نیمه ر بر طبق نتایج به دست آمده، سفرهای مرتبط و وجود

تک نمونه ای استفاده شده است:کلیه  متغیرها دارای سطح معناداری کمتر از  Tاثرگذاری و معنی دار بودن آزمون، از آزمون 

 )صفر( بوده و تاثیرگذار می باشند.   8,6

و هدف اثبات این فرضیه بود که فارغ از کلیه عوامل شرایط خانوادگی گرفت در قسمت سوم موضوعات مختلفی مورد بحث قرار 

، وضع اقتصادی ، روابط و محیط و ... و جدا از کادر آموزشی مجرب که به عنوان یک عامل کلیدی همواره در فضاهای آموزشی 

رای گردهمایی کودکان یا دانش مطرح است توجه به فضا و طراحی مناسب محیط های جانبی )فضایی برای نشستن ، فضایی ب

آموزان و یا دانشجویان( بسته به نیازهای هر رده سنی هم اهمیت ویژه یی دارد ولی در کشور ما هیچ استانداردی در این زمینه 

وجود ندارد و مهد کودک ها ، دبیرستانهای غیرانتفاعی و حتی برخی از دانشکده ها خانه های قدیمی ، فارغ از طراحی مناسب 

ی باشد هدف این سلسله تحقیق های پیوسته پیشنهاد نوعی قانون گذاری در این حیطه بوده است  . گرچه دوران تحصیل به م

 اتمام می رسد اما  اثرات حاصل از آن دوران تا همیشه در روحیه انسان باقی می ماند . 

ت الزم درمورد آن داده شد بیشترین عامل که فضاهای آموزشی که توضیحاتیتر کلی مطرح شد  7در قالب عوامل مورد بحث 

دیگر ترکیب شده و کبای SPSSدر نرم افزار  computeبرای آزمون کلی این فرضیه، کلیه متغیرها از طریق ابزار ذکر شده است 

 تک نمونه ای برای آزمون فرضیه گرفته شد Tمتغیر واحدی تشکیل و سپس آزمون 

 کور دارد. سطح معناداری صفر آزمون، حاکی از معنادار بودن آن دارد. نتایج آزمون نشان از تایید فرضیه مذ  
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 . نتیجه گیری و پیشنهاد6
و از طرفی محیط های آموزشی یک عنصر موثر در شکوفایی تاثیر علم روانشناسی محیط در این دوران بر هیچ کس پوشیده 

این پژوهشها پیشنهاد تصویب یک قانون ، قاعده و  خالقیت و ایجاد عالقه و انگیزه در هر دوران در انسان است . هدف

 استانداردهای جدید در ایجاد این فضاها و توجه بیشتر به طراحی بنا و فضاها جانبی مناسب  است.
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