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 چکیده:

 ابعاد در دانشآموزان تحول لیتسه جهت در که شوندی طراحی نحو به دیبا کودکان پرورش بستر عنوان بهی آموزشی فضاها

 مختلفهای دوران در که اند داشته وجودی ادیز مدارس ربازیازد وجهان رانیا در گریدیی سو از.  ندینما فایا مثبت نقش مختلف

 نیترموثر و نیمهمتر ازی کی شک بدون. هستند مدارسی طراح اصول دیاسات نیبهتر از خود که اند شده تکامل و رییتغ دستخوش

 قتیحق نیا امروزه.  ردیگیم شکل و شدهی زیرهیپا فرد تیشخص آن در کهی دوران.  استی کودک دورانآدمیی زندگ دوران

 توجه نیا لکهب ندارند، ازینی جسمان مراقبت و توجه به فقط( تیطفول) نییپا نیسن در کودکان که است دهیرس اثبات به ریانکارناپذ

 و کننده نییتع عوامل ابعاد نیا.  ردیگ دربر رای هوش وی تیشخصی،  عاطفی،  اجتماع رشد شامل آنهای وجود ابعاد همه دیبا

 با که استای رشته کودکان یطیمحی شناس روان. رندیگیم شکل وی گذارهیپای کودک دوران از که هستند انسان کیی اساس

ی ناسش روان در دیجد نسبتاً شیگراکودکان  طیمحی شناس گرروانید انیب به. دارد سروکار طشانیومح مردم انیم وروابط تعامالت

ی فیک وکمی ارتقاء کودکان، استعدادی تجلی برایی فضای طراح .پردازدمی طیومح کودکانرفتار متقابل ریتأثی بررس به که است

 حاضر پژوهش اهداف از کودکان روان و روح به باتوجهی آموزشی فضاها کمبود رفعی برایی راهکارها طورعام، به کودکانی فضاها

 به منابع، از شدهی آور جمع اطالعات پژوهش، تیماه به باتوجه.  استی لیتحلی فیتوص پژوهش، نیدرا قیتحق روش.  باشدمی

این  در.  ه اندشد یبررسی لیتحل روش به داشته،کمی وی آمار ی جنبه که اطالعات از دسته آن و هشد یسازماندهی فیتوص صورت

 صورت دری معماری فضا و افتی دستی بهتری طراح به توانمی کودکان روانشناسانههای جنبه باشناخت پژوهش دریافتیم که

در این پژوهش . همچنین قرارخواهدگرفت استفاده مورد مطلوب صورت به کودکانی وجسمانی روانهای یژگیباو وانطباقی هماهنگ

به بررسی نظریات روانشناسانی همچون پیاژه ، فروید، آدلر و... پرداخته و از نظریات آنها  برای طراحی محیطی مناسب برای 

به  و از نظریه های روانشناسی برده تا بدین طریق بتوانیم به اصول پایداری فضاهای آموزشی کودکان بپردازیم آموزش کودکان بهره

 سود دانش معماری  و طراحی استفاده ی مفیدی داشته باشیم.

طراحی معماری ، مجتمع  ، طراحی دبستان روانشناسی کودک ، روانشناسی رشد ، ، یآموزش سیپرد  کلیدی :ی  واژه ها

 آموزشی 
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 مقدمه :

 وابطر.  کند می برقرار رابطه طبیعت با بار نخستین برای کودک دوره این در.  است آدمی زندگی دوره مهمترین و اولین کودکی،

 بنیان انسان رفتاری و شخصیتی ساختار دوره این که آنها از و یابد می دست خود از مفهومی به و نهد می بنا را خود اجتماعی

 و قیتحق مسئله که استای چنددهه(. 2731،7 مفیدی،)اند دانسته ساز سرنوشت دوران را کودکی دوران،  شود می گذاشته

 التیتحص مقاطع به معطوف شتریب توجهات نیا اما باشدمدنظرمی اریبسی اقتصاد وی اجتماع توسعهی ربنایز عنوان به پژوهش

 رگذاریارتاثیبسی آموزش وی پژوهش هیروح ساختن در آن از شیپی حت ویی ابتدا آموزش که نکته نیا و باشدی میلیتکم وی عال

 آموزش ستمیس رانیا در کیآکادم پرورش و آموزش خیتار به باتوجه که است آن نکته نیا گواه. است مانده پنهان ازنظرها است

ی بجا اغلبی آموزش ستمیس نیا.  است مانده مظلوم اریبس اوقات دراغلب زین پرورش و گرددنمی مشاهدهای عمده رییتغ درآن

. شودمی کودک کاوشگر روح وی کنجکاو حس رفتن نیازب باعث، کودکانی ابیاستعداد و علم کسب درجهت مشتاق،ی فرد تیترب

 قیقتح هیروح تیتقو هیعل بر نخستهای سال ازهمان ما کشور در ژهیو وبه کشورها اکثر دریی ابتدا وپرورش آموزش بهتر انیب به

 آموزش نظام مجموعه.  است بوده کودک کنجکاووکاوشگر روح دشمنای مقتدرانه شکل به شد انیب که طور وهمان بوده وکنکاش

 نیا. ستا کرده تالش گرانید قاتیتحق ماحصل از او کردن مطلع جهت در شتریب بلکه،  کودک نمودن تیتربی راستا در نهیی ابتدا

 مکرمی، خسروجرد. )گرددمی بازی فعل مدارس در آموزشی کالبد طیمح به شودی ناشی آموزش برنامه از که آن از شیب تیفیک

ترین رکن تعلیم وتربیت ترین نهادهای اجتماعی، تربیتی وآموزشی واصلیدر عصر حاضر مدرسه،  از مهم. (37، 2732، دوست

اخالقی،  علمی،آموزشی،  اجتماعی،  کشف استعدادها وهدایت است، که به منظور تربیت صحیح دانش آموزان در ابعاد دینی،  

ورشد متوازن روحی ومعنوی وجسمانی آنان،  نیاز به فضاهای آموزشی مناسب دارد،  به طوری که گویای فرهنگ،  آداب وسنن 

ن هایی فقیر هستند باشد وبراساس استانداردهای جهانی طراحی وساخته شود.  فضاهای مدارس ایران مکاورسوم ملی ومذهبی می

 (21، 2731)شاطریان، شود.ری وگرافیکی محیطی دیده نمیترین آنها اثری از رعایت اصول معماکه حتی در مدرن

در حقیقت معماری مدارس تاثیر بسزایی در فراگیری و یادگیری دانش آموزان دارد. بنابر این با توجه به موارد ذکرشده به منظور 

نش آموز باید از روانشناسی محیط، که به مطالعه پیچیده بین مردم و محیط اطرافشان میپردازد، نیز کمک بهبود و رشد فراگیری دا

گرفته شود. زیرا کارشناسان روانشناسی محیط معتقدند شرایط فیزیکی تاثیز غیرقابل انکاری بر روی رفتار و افکار انسان دارد.  این 

تواند به ما در درک بهتری از روابط متقابل انسان و محیط آورد که مییات را فراهم میعلم چارچوبی از نقطه نظرات، تحقیقها و فرض

اطراف، کمک کند.  فضاهای آموزشی به عنوان بستر پرورش کودکان باید به نحوی طراحی شوند که در جهت تسهیل تحول 

جهان ازدیرباز مدارس زیادی وجود داشته اند که در دانشآموزان در ابعاد مختلف نقش مثبت ایفا نمایند.  از سویی دیگر در ایران و

 های مختلف دستخوش تغییر و تکامل شده اند که خود از بهترین اساتید اصول طراحی مدارس هستند. دوران

 

 روانشناسی محیط کودکان:

 به(2، 2733اندرو، مک. )دارد سروکار طشانیومح مردم انیم وروابط تعامالت با که استای رشته کودکان یطیمحی شناس روان

 طیومح کانکودرفتار متقابل ریتأثی بررس به که استی شناس روان در دیجد نسبتاً شیگراکودکان  طیمحی شناس گرروانید انیب

ی شناس روان مکمل را طیمحی شناس روان او.است گرامان انیب به اشاره علم نیای برا فیتعرترین ساده دیشا. پردازدمی

 حساساتا، رفتار چگونه که است بوده نیا برکودکان ی طیمحی شناس روان در دیتأکی سنت طور به. است دانسته طیمح فاقدعمومی



. است یکودک دورانی زندگ دوران نیوموثرتری تر مهم .ردیگمی قراری کیزیف طیمح ریتأث تحت هاانسان کودکان و یتندرست وحس

 مراحلی دارای جسمان رشد بر عالوه کودک.  ردیگمی وشکل شدهی زیر هیپا فرد( personality) تیشخص آن در کهی دوران

 تمام در باشندکهمی انسان ورشد رسشی واساس کننده نییتع عواملها شاخص نیا. استی وهوشی تی،شخصیعاطفی، اجتماع رشد

 نیا.  ردیگمی بر رادری کودک دورانی زندگ اول سال 23 رشد ندیفرا. رندیگمی وشکلی گذار هیپای کودک دوران از جهان کودکان

 جسمی، تغییرات از های زنجیر رشد، بعالوه( 2733 ،یمیرح. )است برخوردار انسانی زندگ دری ادیز تیاهم ازی طوالن زمان

 همه.  است کودکی دوران در تغییرات این علمی بررسی کودک رشد . دهد می روی زمان مرور به که است شخصیتی و اجتماعی

 آموزندمی ار نشستن رفتن، راه از شیپ کودکان. استی نیب شیپ قابل آنهای جنبه ازی اریوبس کنندیمی سپر را رشد ندیفرآ افراد

 (23 ،2733،یمحمود. )کندمی ایمه را رشدعلمی مطالعه امکان که استی ریپذی نیب شیپ نیهم. را رفتن راه، دنیدو از شیوپ

 

 نظریه فروید در روانشناسی کودکان:

عنوان گردیده به بحث درباره وجدان آگاه ونا آگاه پرداخته است.  1روان کاوی یا تحلیل روانی که به وسیله زیگموند فرویدنظریه 

نمود.  این نظریه به های دوران کودکی و چگونگی رشد کودک توجه زیادی میگرچه وی با بزرگساالن سروکارداشت، اما به تجربه

ها دهد. بنا به این نظریه اگر سایقهای اساسی یا غریزهی در قالب الگوهای مشخص اهمیت میهای دوران کودکنقش حیاتی تجربه

ها در مرحله خاص خود در دوران کودکی به حد کافی ارضاء نشوند  واگر در مراحل بعد همچنان ادامه یابند، یعنی سایقها وانگیزه

 3آید. فروید این پدیده را بازگشت))توقف((پدید می 2ت ایستائیبه همان صورت ارضائ نشده پیشین باقی بمانند،  در کودک حال

  .های ایستائی وبازگشت با رویداد رشد وابستگی دارند. انگیزش در این میان اهمیت زیادی داردنامیده است. مفهوم

 به. رندیگمی هیما 4دویبیل نام به بخش لذت منبع کی از شوندمی رشد مختلفهای مرحله در کودکان زشیانگ موجب کهی روهائین

 در یوارگخ ریش در که بیترت نی؛بد کندیم تیفعال کودک تولد زمان از که استی جنسی کامجوی روین کیدویبیل دیفرو دهیعق

 نموداری تناسلی آلتها در انجام وسر ومخرجها روده در سپس.  شودمی ارضاء دنیمک راه واز رندیگقرارمی وزبان ودهان لبها

. ردیگمی مانجای زندگی سالها با وهمبستهی ستیز مراحل دری عیطب رشدی هایدگرگون رشته کی صورت به دویبیل انتقال. گرددمی

 سه تا کی از.  شودمی چشم شامل وسپس است دهان اونخست لذت لهیوس . است 5یدهان کامالی موجود نوزادی سالگ کی سن تا

 لهمرح نیا دیفرو.  بردمی لذت آن واخراجها روده در مدفوع داشتن نگه از کودک. ابدیمی انتقال مخرج رامونیپ به دویبیلی سالگ

ی و.  ردبمی لذت آن کیوتحر لمس از وکودکشود می منتقلی تناسل آلت به دویبیلی سالگ پنج تا سه از. است خوانده 6یرامخرج

 رحلهم به که ستدیامی بازی تیفعال گونه هر از دویبیل بلوغ زمان تای سالگ شش از او دهیعق به. است دهینام 7یآلت مرحله را آن

                                                           
1 -Sigmund Freud 

2 -Fixation 

3 -Regression 

4 -Libidio 

5 -Oral 

6 -Latency 

7 -Psychoanalysis 



 مرحله یجنس –ی روان نظر از مرحله نیا.  شودمی داریپدی تناسل آلت در گرید بار دویبیل بلوغ هنگام. است شده مشخص 8ینهفتگ

 انیب باال در که را 10یجنس –ی روان مرحله چهار نیا دیفرو. گرددمی نموداری جنسی هایکامجوئ شکل به که دارد نام 9یتناسل

.  ندیمایپرامی مراحل نیا نیمعی سالها ودر بیترت کی به کودکان همه داردکه دهیداندوعقمیآدمی افراد عموم مشمول دیگرد

 نییعت شیپ از امر نیای ستیز لحاظ از اما بود، خواهند موثر دویبیل بروز درناکامی ای ادیزی پوش وچشمی آزاد مانندی طیمح عوامل

 . است دهیگرد

 سازمان. است شده لیتشک 13وفراخود 12خود ،11نهادی نامها به متفاوت سازمان سه از تیشخصیی ایپوی، کاو روان هینظر به بنا

.  است حاکم برآن، ورنج درد ازی ودوری کامجوئی عنی ،14والم لذت اصل و دارد کار سرو ازهاین ارضاء با فقط تولد زمان همان از نهاد

  خود کهی معن نیبد. کندمی برقرار سازشی برونی ودستورها وخواستهاشود می ابراز نهادی سو از کهی درونی ازهاین انیم خود

 درش ندیفرا در خود. کندمی محدود را نهادی هایجوئ ولذت هایسر خودی نیب قتیحق اصل به توسل داردوبا عهده به رای اجرائ نقش

ی انرو ساخت در وفرهنگی خانوادگی ارزشها  ای یاجتماع نظم ندهینما فراخود. دارد عهده بهی بزرگ سهم تیمسئوول وقبولی عیطب

 انیم وتعادل نظم جادیا خودی اصل فهیوظ ؛ استی بازرس سازمان کی منزله به واقع در فراخود. اند دهینام زین وجدان را آن که است

 .استی اجتماع ومقررات نهادواحکام پرخاشگر عتیطب

 

 : رشدی پیاژه –شناختی نظریه 

 کودکان هک بود معتقد او،  مثالی داردبرا تفاوت بزرگساالنی آگاه بای کودک لیواوای نوباوگ در کودکانی آگاه که بود معتقد اژهیپ

 .وجوددارد کماکان مادری حت ای دلخواهی باز اسباب کی مثل – است پنهان دید ازی زیچی وقت که فهمندنمی خردسال

 هک گذارندمی سر پشت را مرحله چهار آنها،  شوندمی شتریب کودکان اتیوتجرب کندمی رشد مغز کههنگامی، اژهیپ هینظر در.  

ی بدن رشد که گونه همان و (2733، رشدی شناس روان.  )شودمی مشخص است متفاوتی فیک لحاظ از کهی تفکر وهیش با کیهر

ی و.  دیمایپمی راها ومرحلهها دوره همان زینی روان د،رشدیآمی دیپدی نیمع بیوترت نظم با هایدگرگون رشته کی صورت به

 مرحله چند شامل دوره هر نیبنابرا.  بردمی کار به کمی زمانۀ فاصلی برا را 16ومرحله ادیزی زمانۀ فاصلی برا را 15دوره اصطالح

 تقدومع کندمی میتقس دوره چهار به ریز قرار به رای ادراک-یشناخت رشدهای دورهی کل طور به اژهیپ شد گفته که طور وهمان است

 مرحله در( 201 ،2733، پارسا. )ابدیمی لیتکم دوره چهار نیای ط در ونوجوانان کودکانی وفکری عقلی هایوتوانائ ادراک که است

                                                           
8 -Fixation 

9 -Rsychoanalysis 

10 -Libido 

11 -Id 

12 -Ego 

13 -Suporero 

14 -Pleasure Pain Principle 

15 -Period 

16 -Stage 



 اب آنها گرید عبارت به.  شودیم آغاز طیمح کردن کاوشی برا وحرکات حواس از کودک استفاده بای شناخت رشد، 17یحرکت-یحس

 روش هساد لیمسا کردن حلی برا آنها، جهینت در(. کنندیم فکر) ودهان، دستها، گوشها، چشمها لهیوس به طیمح بر گذاشتن ریتاث

 از خود یقبلی حرکت–ی حس اتیکشفیی نما بازی برای دبستان شیپ کودکانی اتیعمل شیپ مرحله در. کنندمی ابداع رایی ها

 .استی بعد مرحله دو منطق فاقد تفکر، حال نیا با.  رندیگمی صورت کردن وانمودی وباز زبان رشد.  کنندمی استفاده نمادها

  گرید انیب بهشود .  می لیتبدی دبستان کودک تر افتهی سازمان استدالل نیدرا که استی نیع اتیعمل مرحلهی بعد مرحله

 رییتغ هاآن شکل نکهیا از بعدی حتی باز ریخم ای مونادیل مقدار که فهمندمیی دبستان کودکان.  شودی میمنطق کودکان استدالل

ی انتزاع هنوز آنها تفکر،  حال نیا با. دهندمی سازمان طبقات ریوز طبقات در را اءیاش نیهمچن آنها.  ماندمی ثابت،است افتهی

. شودمی لیتبد وبزرگسال نوجوانی وانتزاع دهیچیپ استدالل ستمیس به تفکری، صور اتیعمل مرحله نکه،دریا انجام سر. ستین

 (2733، رشدی شناس روان)

 

 (: نظریه رفتار گرایان در مورد رشد کودکان)نقش محیط در تغییر شخصیت

 کی از رفتار رابطه نیا در. گرددمی برقرار او طیومح کودک انیم که استی ستدهائ دادو رشته کی از عبارت رشد اسکینر نظر به

. دارد عهده به کودک تیشخص رییتغ درمهمی اریبس نقش طیمح.  است وابسته محرک به که گرددمی لیتشکی پاسخهائ رشته

ی کل طور به انیگرا رفتار. سازدمی برقرار زا محرک طیمح باآدمی موجود که دیآمی دیپدی دادوستد ای کنش انیم براثر رییتغ

 ودهب وعملکرد ریتاثی دارا گذشته در که هستندی عوامل دسته آنا که محر.  اند شناختهی طیمحهای ومحرک دادهایرو رفتارراتابع

های ستد دادو از وگزارشی کنون تیموقع در دادهایرو میمستق عملکرد از عبارت رفتار نریاسک دهیعق به. موثرند زین زمان ودر اند

  کودک  ای فرد و است افراد نیشیپی ستدها و داد خچهیتار در دیتاک رشدی شناس روان به توجه او نظر به.  است نیشیپ

 گرید وبخش فرد وجود از رونیب کها محر نیا ازی بخش که داشت خاطر به دیبا اما.  محرکهاست با رابطه در پاسخها ازای مجموعه

 وهمی درون عوامل هم رشد درکار نیبنابرا.  پاسخهاست تجمع محل وهم محرکها خاستگاه هم فرد کهی معن نیبد. اوست درون در

 . دارند دخالتی برون

ی پاسخهائ دسته آنها پاسخگو. 19پاسخگوی گریود 18عاملی کشود :یمی لیتشک پاسخ نوع دو از کودک رفتار نریاسک اعتقاد به

 از انیرفتارگرا.  ندیآمی دیپدی بعدی محرکها اثر بر عاملها کهی صورت در. شوندمی کنترلی قبلی کها محر لهیوس به که هستند

 وخواهی درون خواه،  را کها ومحر هستند ومحسوسی نیعی امور که دهندمی نسبت پاسخ دونوع نیازای کی به را رفتار دگاهید نیا

 عامل یرفتارها ازی نمائ تمام نهیآ را کودکی گرائ رفتار هینظر بیترت نیا  به.  کنندی میتلق تیاهم با رفتار جادیا دری، برون

 ای نامحسوس رفتار به همه نیا با، استی اجتماع زهیانگ کی هیما کودک خود که ردیپذمی نکهیا با و آوردمی شمار به وپاسخگو

 تادهد می تیاهم محرک وکارکرد نقش به هینظر نیا.  شناسدمی بدن از رونیب را محرکها نیمهمتر بلکه،  نداردای اشارهی ذهن

 دیجدی هاتیوموقع لیمسا در رفتار میتعم ای وضعف تیتقو سبب محرک اساس نیبرا.  کند هیراتوج رفتار کنترلهای وهیش بتواند

 ؛ دارد اریاخت رادر رفتار وکنترل شکل رایز،  استی جبری موضعی دارا محرک که کنندمی دیتاک نکته نیا بر انیرفتارگرا. گرددمی
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 از کهدهد ی میمحرک به را خودی نیب شیپ وقابلی مقتض پاسخ وکودک هستند مشترک محرک کی ختهیبرانگ دادهایرو ازی اریبس

 تیشخص رشد درباره رای خاص هینظر نوع چیه رشدهای دورهی بررس در نانیا.  باشد افتهی وندیپ گذشتههای تجربه با تیتقو راه

 نیا هب.  نمود مطرح ومنظمی کل صورت به راای هینظر نیچن تواننمیی کاف اطالعات نبودن سبب به معتقدند رایز.  رندیپذنمی

.  شودمی خالصهی رفتارهای جلوه ای ونمودهای عیطب رشدی هایدگرگونی،  طیمحی دادهایرو به آنان دگاهید از رشد مراحل جهت

 ساخته رشد و ردیگمی هیما طیمح از که استی زائ محرکی دادهایرو و عوامل محصول کودک شود کهمی مالحظه برداشت نیا با

 وانر هدف نریاسک اعتقاد به. شودمی حاصل طیمح با ستد دادو از مختلفی صورتها به که استی جیتدری هایدگرگون پرداخته و

 باشد اشتهد سروکار محسوس رفتار با تنها دیبا علم عنوان بهی شناس باشدوروان زنده موجود رفتار وکنترلی نیب شیپ دیبای شناس

 ریذپ امکان آن تیتقو راه از پاسخ وقوع احتمال که ورزداصرارمی نکته نیبرا استی ریادگی مهم وهیش کی که عامل شدنی وشرط

 و حدوث.  دیآمی دیپد مطلوب ورفتاری ریادگی وقت آن میده رییتغ جیتدر به مطلوب رفتار جهت در را تیتقو حدوث اگر. است

 است ردشاگ رفتارۀ سازند ای معمار که معلم هینظر نیا به بنا پس. است ریپذ امکان محرک تیتقو از پس( پاسخ) رفتار وقوع احتمال

 با هک است تیتقو ندیفرآ نیدرا مهم عامل. درآورد مطلوب صورت به را آن رفتار کنترل  با بپردازدو تیتقو اثر لیتحل به دیبا

 کودکان رفتار پاسخها دادن شکل راه از که است نیا ومعلمان ومادران پدران فهیوظ.  کندمی دایپ ارتباط پاسخ از پسهای محرک

 حد وبه رمکر دیبا تیتقو عامل که کندمی دیتاک صراحت با نهیزم نیا در نریاسک.  شوند رهنمونی گار وسازی ستگیشا ریمس رادر

ی برا نریاسک شد اشاره نیا از شیپ که چنان. است وابستهی فور فرست پس ای 20فراگشت به مؤثر سیوتدر رود کار بهی کاف

 توانی میبرون تیتقو راه از وفقط خاصهای وهیش طرح با اوی ادعا به بلکه،  نداردی توجه انسانی درونهای تجربه به رفتار حیتوض

 دیرادرق رفتار دگاهید نیا از کودک رشد ومسؤوالن پرورشکاران است الزم نیبنابرا. داد کاهش ای شیافزا را رفتار وقوع احتمال

 .  آورند دری نیب شیپی وپاسخگوها عاملها

 

 کاربرد نظریات روانشناسی در طراحی محیط آموزشی :

پیاژه معتقد است محیط های آموزشی باید به گونه ای طراحی شوند که کودکان و دانش آموزان را به فعالیت وادار سازد و کالس 

 یتوجه قابل مقدار به آن در که استای مدرسه ای کالس، فعال مدرسه ای فعال درس کالس سادهی لیخ بطور درسی فعال بسازد.

 گروه، اتوتدارک لیوسا نیتام راه از که. ردیگ صورتی، ضمن داللت بری مبتنی ریادگی زیونی شکلی ریادگی، یاتیعملی ریادگی

 .وردآ در اجرا رابه مزبوری ریادگی روش سه  توانمی وانضباط کالس در تیوترب نظم، کالس در تهایفعال آهنگ، معلم نقشی، بند

 تهگش زیتجه ریتحر زیم فیرد چند به که استی کالس بر مرجح است مجهز کودکان اندازه دری وصندل زیم به کهی درس کالس

 از یبعض که رایز است، ارزش با درس کالس در باشند شدن جا به جا قابل که ریتحر زیمی تعداد داشتن اریاخت در ذلک مع.  است

.  دهندمی حیترج راها یژگیو نیا ای سازدمی فراهم نفره کی ریتحر زیم کی که دارندی ختیور ساختار زیون تیامن به ازین کودکان

 ککوچی گروهها دری اجتماع تعامل که است نیا ایمزا نیاترین مهم ازی ول است متعدد ریتحر زیم به نسبتی وصندل زیمی ایمزا

 سازدمی ایمح کودکانی برا رای تر وراحت بزرگتر کاری وفضا طیز،محیم که نیا نکته نیوآخر. سازدمی لیتسه را
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 نقش محیط بر آموزش مناسب کودکان

،  رییمتغ، دیشد است ممکنی حس اطالعات نیا. شودی میلمس ای یداریشنی، دارید حس در کیتحری مقدار باعثی طیمح هر

 به آن از و کردی بند دسته گذاردمی فرد اریاخت در کهی اطالعات مقدار حسب بر توانرامی طیمح. باشند شونده تکرار ای متوسط

 مقدار که استی طیمح، باال باری دارا طیمح نیبنابرا. شد ذکر قبالً  که استی عامل سه هینظر جینتا از که کرد ادی یطیمح بار عنوان

 باهای طیمح، برابر طیشرا در.  است نییپای کیتحر اطالعاتی دارای طیمح، نییپا بابار طیومح کندمی ارائهی حس اطالعاتی ادیز

 انیمحراب ظرن طبق بر. کنندمی جادیا افراد رادری شتریب تیفعال وسطوح هستند نییپا بار باهای طیمح از تر کننده کیتحر باال بار

.  داردی حس کیتحری باال حجم به اشاره شدتی. دگیچیوپی تازگ، شدت: دارند دخالت طیمح بار دری طیمح اطالعاتی ژگیو سه

 وباعث اشتهدی تنگاتنگ رابطهی وتازگ شدت بای دگیچیپ.  است آشنای افتیدر اطالعات با چقدر فرد نکهیا از استی عملکردی تازگ

 .(33-33 ،2733، اندرو مک)سازد فعال را وتوجه شده شتریب کندوکاو حسشود می

 

 ای آموزشی کودکان :هطراحی و سازماندهی فضا

، 2733تواند. به محیط یادگیری مطلوب تری بیانجامد.  )مک اندرو،دهند که توجه کردن به عوامل محیطی میها نشان میپژوهش

(یک فضای آموزشی برای کودکانی که بیشتربا آن مواجه هستیم تشکیل شده است ازعناصر محدود کننده وگاهی رنگهایی که 133

(از طرفی در بسیاری از تحقیقات انجام شده توسط روان شناسان محیط،تأثیر  2732،13بدون توجه کنارهم چیده شده اند)ولی،

 زا چندیی ها نمونه به، طیمحی شناس روان کتاب در "رابرت گیفورد"تغییر در عناصر مختلف کالس در س جستجو شده است.  

 انجام سال سه مدت در مدرسه2000 از شیب در 2332 سال در کهیی قهایتحق نوع نیا ازای نمونه ؛در است کرده اشاره نوع نیا

 گریدی قیتحق در. بود شدهها بچهی کالسهای ومهارتی نوآور،  تیخالق زانیم رییتغ موجب کالس مبلمان رییتغ،  رفتیپذ

 میمستق تعامل شیافزا موجب نیوهمچن کالس دری شتریب زمان کردنی سپر باعث درس کالس دری شد،وجودقال مشخص

های تعریف شده برای هر های کالس آموزشی با فرشها، بالشهای نرم وفضاها ومیز(اگر صندلی 33، 2733، این کامل. )شودمی

 از(13، 2732ی، ولهای رفتاری خواهیم بود.  )عملکردی تعویض شود، بدون تردید شاهد افزایش بازدهی عملکردی این قرارگاه

ها تیعالف ازی اریبس.  داشت آن با ومتناسبی کارکردی فضاها ستیبایم نیقی به،  آل هدیای ریادگی اهداف به دنیرسی برای طرف

.  تداش توجه آنی کارکردهای یژگیوو درس کالس به است الزم نیبنابرا.  افتدمی اتفاق درس کالس دری سنت طور بهها وخواست

 لمسائ ازی ک. یسازندمی آورده بر را خود عامهای ازین از شیب اریبس شوندی میطراح کهیی ها کالس ازی اریبس،  ریاخهای سال در

ی کل وآموزشها بچهعمومیهای تیفعالی برا که حال نیع در کهی بطور هاست کالس دری تیقابل آوردن فراهم،  کالسی طراح

 طیاشر دیبا درس کالس زمان خالل در.  شود آنهای فردهای تیفعالی برایی فضاها به لیتبد بتواند،  باشد داشته اختصاص آنها

 المث.  باشد انعطاف قابل ستیبامی درسهای کالس.  باشد داشته وجود معلم طرف از آموزان دانشهای تیفعال بر ونظارت کنترل

 .نمود دایپ دست دلخواه موردی فضاها به بتوان حرکت قابلهای شنیپارت از استفاده با

ا ت دارای حیط بزرگتر و فضاهای فعالیتی بیشتری باشند زین تامدارس است الزم لذا دارند تحرک قبلی نسلها از شیبها بچه امروزه

 ارتباط ردی شتریب تعلق احساس آنها به شدتامی پر آنهاهای یونقاشها بچهۀ قیسل با درس کالس مدرسه را فضای مناسبی بدانند.

ی برا کهی بطور شود تیرعای آموزشۀ برنام و درس موضوع،  ها کالسی طراح در که داشت درنظر دیبا. بدهد کالس طیمح با



 دیبا حال هر به اما.  است آزادتر گریدی وبرخ است ساکتیی فضاها ازمندینها آموزش ازی برخ. باشد مناسب مختلفهای تیفعال

 .باشد نیمع آنها خاصهای یژگیو

 کند زین رای آموزش تیفعال ناًیق،  یباشد نداشتهی مناسب هیتهو ای آورد فراهم مطالعهی برا را الزم آرامش نتواند درس کالس کی اگر

 فرا گوش شتریبها بچهی حرفها هاو خواسته به معلمان تا آورند فراهم رای طیشرا درسهای کالس تا است الزم امروزه.  کرد خواهد

چیدمان کالس  نیهمچن(33، 2733،  این کامل. )ندینما برقرار رابطه شتریب خود ودوستان معلم با زینها بچه نطوریوهم. دهند

وفضای یادگیری برای کودکان نیز بر نحوه یادگیری بسیار تأثیر گذار است. چیدمان کالس به صورت باز وبا انعطاف پذیری بیشتر، 

شویق ت البته با رویکرد جدید آموزش ویادگیری پاسخگوی بهتری خواهد بود.  فضاهای باز جنبش وفعالیت بیشتری را برای کودک

کودکان بایستی در بخشهای مختلف کالسهای دارای طرح باز به فعالیت بپردازند. آزادی نسبی موجود در کالس دارای  و کنندمی

شوند مربی به جای طرح باز ممکن است خستگی کودک را کاهش وفعالیت وانگیزش اورا افزایش دهد.  چیدمانهایی که باعث می

( 133، 2733انجامد. )مک اندرو،کت کند به توجه بیشتر وسروصدای کمتر دانش آموزان مینشستن در یک مکان در اتاق حر

های درس باید به گونه ایی سازماندهی شود که فضای کافی برای هر دو فعالیت گروهی بزرگ وکوچک را فراهم آورد. فضایی کالس

تواند بطور اختصاصی برای رکز آموزشی وفرهنگی میهای یک مبرای نمایش کارهای کودکان ونیز تصاویر آموزشی باشد.  کالس

شود.  های فیزیکی با عناصرمتغییر مانند نور، رنگ و. . . . تعریف میهای متنوع برنامه ریزی شود.  خصوصیات اصلی محیطفعالیت

درصد افزایش  71تا رنگ ونور تأثیر به سزایی در آموزش ویادگیری دارند. استفاده مناسب از این دوعنصر سرعت یادگیری را

دهد.  از طرفی دیگر جسم در یک ( همچنین اضطراب وبی قراری در کودکان را نیز کاهش می17، 2730فر، دهد. )هاشمیمی

گذارد.  به همین دلیل آید تا در یک محیط روشن، به عبارت دیگر محیط در ادراک ما تأثیر میمحیط تاریک به نظر بزرگتر می

 (132، 2737رسند. )گروتر، اغلب به نظر ما بزرگتر از واقع می است که اشیاء در شب

 

 نتیجه گیری :بحث و 

ی حس اطالعات نیا. شودی میلمس ای یداریشنی، دارید حس در کیتحری مقدار باعثی طیمح هردر این تحقیق گفتیم که 

 گذاردمی فرد اریاخت در کهی اطالعات مقدار حسب بر توانرامی طیمح. باشند شونده تکرار ای متوسط،  رییمتغ، دیشد است ممکن

ی سح اطالعاتی ادیز مقدار که استی طیمح، باال باری دارا طیمح نیبنابرا. کرد ادی یطیمح بار عنوان به آن از و کردی بند دسته

ط یتواند. به محتوجه کردن به عوامل محیطی می .است نییپای کیتحر اطالعاتی دارای طیمح، نییپا بابار طیومح کندمی ارائه

یک فضای آموزشی برای کودکانی که بیشتربا آن مواجه هستیم تشکیل شده است ازعناصر محدود یادگیری مطلوب تری بیانجامد. 

شناسان  از طرفی در بسیاری از تحقیقات انجام شده توسط روان. کننده وگاهی رنگهایی که بدون توجه کنارهم چیده شده اند

ی وآورن،  تیخالق زانیم رییتغ موجب کالس مبلمان رییتغمختلف کالس در س جستجو شده است. محیط،تأثیر تغییر در عناصر 

 موجب نیوهمچن کالس دری شتریب زمان کردنی سپر باعث درس کالس دری وجودقال.  بود شدهها بچهی کالسهای ومهارت

های تعریف شده برای هر های کالس آموزشی با فرشها، بالشهای نرم وفضاها ومیز. اگر صندلیشودمی میمستق تعامل شیافزا

 به دنیرسی برای طرف ازهای رفتاری خواهیم بود. قرارگاهعملکردی تعویض شود، بدون تردید شاهد افزایش بازدهی عملکردی این 

 ورط بهها وخواستها تیفعال ازی اریبس.  داشت آن با ومتناسبی کارکردی فضاها ستیبایم نیقی به،  آل دهیای ریادگی اهداف

 السک ازی اریبس. داشت توجه آنی کارکردهای یژگیوو درس کالس به است الزم نیبنابرا.  افتدمی اتفاق درس کالس دری سنت



 آوردن فراهم،  کالسی طراح مسائل ازی ک. یسازندمی آورده بر را خود عامهای ازین از شیب اریبس شوندی میطراح کهیی ها

،  باشد داشته اختصاص آنهای کل وآموزشها بچهعمومیهای تیفعالی برا که حال نیع در کهی بطور هاست کالس دری تیقابل

های تیفعال بر ونظارت کنترل طیشرا دیبا درس کالس زمان خالل در.  شود آنهای فردهای تیفعالی برایی فضاها به لیتبد بتواند

 ابلقهای شنیپارت از استفاده با مثال.  باشد انعطاف قابل ستیبامی درسهای کالس.  باشد داشته وجود معلم طرف از آموزان دانش

نوع طراحی معماری مراکز آموزشی برای کودکان باید منطبق با نیاز های  .نمود دایپ دست دلخواه موردی فضاها به بتوان حرکت

باید کودک وار باشد و به ابعاد و اندازه های کودک توجه خاص کند زیرا کودکان در این محیط ها آنان باشد به طور مثال معماری 

تمرکز الزم و آرامش مناسب را دارا هستند . همچنین توجه به رنگ در استفاده از کالبد کالسی نیز بسیار مهم میباشد. در صورتی  

نگ های آرامشبخش و آبی استفاده کرد اما اگر منظور و هدف آموزش که بخواهیم کودک به آرامش برسد میبایست در کالس از ر

 نیازمند هیجان باشد میبایست از رنگ های سرخ که ایجاد کننده ی هیجان هستند استفاده شود.
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