
International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9351, Tabriz , Iran 

 1 

 فضاهاي آموزشي از ديدگاه روانشناسي محيط
 *1رضا بهامين

 bahaminreza@yahoo.comمعماري دانشگاه هنراسالمي تبريز -کارشناسي ارشد معماري -1

 

 

 

  چكيده
در ادبيات معماري فضاي آموزشي به عنوان معلم دوم شناخته مي شود. در عصر حاضر بحث آموزش از طريق محيط و 

د را در تحقيقات بين المللي در زمينه طراحي فضاهاي آموزشي باز نموده است. ساختمانهاي فضاي آموزشي جاي خو

امر با شناخت معيارهاي معماري و تاثير آن در امر  ني. ا دبتوان به عنوان دستيار امر آموزش قلمداد نمو ديآموزشي را با

آينده ، نقش فضاي آموزشي بسيار جدي تر از آموزش ميسر خواهد بود.با در نظر گرفتن مباحث و شيوه هاي تدريس در

هاي  هتصورات فعلي خواهد بود. فضاي آموزشي از طريق پشتيباني و مهيا نمودن بستر ، زمينه هاي اجراي مطلوب برنام

آموزشي را فراهم مي آورد، بلكه خود اين کالبد بايد آموزنده ، تفكر انگيز .خالقيت زا ، متضمن سالمتي ورشد آموزش 

ده ها باشد. بارکر موسس روانشناسي اکولوژيك، عقيده دارد بين ابعاد فيزيكي معماري و رفتاري در قرارگاه هاي گيرن

 فضاهاي کل يا و …آموزشي مانند کالس هاي درس، کارگا هها و  فضاهايفيزيكي  رفتاري رابطه خاصي وجود دارد. 

، مدارس بزرگ  يمدارس اجتماع ي ژهيو يها ليت پتانسشده اس سعي مقاله دراين. شوند مي محسوب قرارگاه آموزشگاه

آموزشي  هايو افق آموزش آينده و ساختمانهاي آموزشي ارائه گرديده است سپس برنامه  واريو کوچك، مدارس بدون د

 نيآينده و تاثيرات محيط فيزيكي در برنامه هاي آموزشي و تحقيقات انجام شده در اين زمينه مرور گرديده است . همچن

و  يريادگيبه مدرسه و به تبع آن بهبود  يدلبستگ جاديمثبت بر حس تعلق افراد و ا اتيها و خصوص ليپتانس ريتاث

 نگارنده قرار گرفته است. ياجمال يمورد بررس اندانش آموزان و کارکن يتمنديرضا شيافزا

 يفضا، حس تعلق، دلبستگ ،يريادگيمدرسه، آموزش،  کليدي: هايواژه

 

  مقدمه -1
 در رفتار که تفكر اين با يافتد؛ م نيزاتفاق نمي کنيم فكر آن به که زماني حتي .است فرد هر زندگي مرکزي بخش يادگيري،

 خواهند تشكيل عناصري ز يادگيري ا محيط هاي .است کالبدي با محيط مرتبط رفتار، گوناگون ههاي را لذا دهد؛ي نم رخ خأل

ي ممؤثر رفتارهاي مختلف شكل گيري در عناصر اين کدام از هر کيفيت هاي و ژگي هاوي .هم معنادارمي شوند کنار در که شد

 .باشند

به اعتقاد بسياري از انديشمندان، معماري با قدمتي به اندازه تاريخ انسان، به عنوان بخش مهمي از فرهنگ، نقش اساسي در 

زشي که دوره زماني نسبتا طوالني تري از عمر انسان دراين ميان، معماري فضاهاي آمو شكل گيري و تكامل بشر برعهده دارد.

ها را در خود جاي مي دهند،سهم بسزايي در اين روند دارند. چراکه ويژگي هاي خاص محيطي متاثراز هر دو مقوله معماري و 

بب رابطه اي بسيار آموزش نظير نور، رنگ و ...، به ويژه تاثير فضاي آموزشي بر کيفيت آموزش ورفتار دانش آموزان و معلمان، س

تنگاتنگ ميان معماري و آموزش شده است. والتر گروپيوس در اين مورد مي گويد: اگر محيط آموزشي بخواهد زمينه اي 

محيطي محرک براي آزاد کردن  ثمربخش براي نسل آينده باشد، محيط و ساختمانهايش بايد خالقانه باشند، نه تقليد شده.

 (222، 1831ان اندازه روش تدريس داراي اهميت است . )شاطريان،انديشه وبيان خالقانه، به هم
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 نيرويي انگيزش، .باشد مي متفاوت و گوناگون معنوي و روحي مادي، هاي انگيزش که دارايست ا پيچيده موجودي انسان

انگيزش  و نيازها زمدلي ا انسان گرا، شناس روان "1مازلو "است. آدمي رفتار هدفمند و ادراک ن دهنده سازما کننده، هدايت

 (. 11: 1831مطلبي،( است داده ارائه زير شكل مطابق را انسان هاي

تربيتي مؤثر پارامترهاي از نيازمنديها به توجه زيرا ؛الزامي است کودکان نيازهاي و ها خواسته به توجه نيز مدارس معماري در

 گوناگون عوامل همواره سان در بررسي مسايل آموزشي،در امر آموزش وپرورش نوين به شمار مي رود. همانگونه که روان شنا

 تأکيد مورد تحصيلي فرايند تدريس، کتب درسي، مديريت آموزشي وغيره را به عنوان عوامل موثر در روش معلم، خانواده، چون

 دانش تربيتي و يآموزش هاي فعاليت کيفيت معماري يا فضاي فيزيكي مدرسه را به عنوان عاملي زنده و پويا در مي دهند، قرار

 مؤثرمي دانند. آموزان

عناصر تشكيل دهنده آن نظير، تناسبات اجزا، مقياس، نوع سازماندهي و اصول مدارس، معماري چگونگي سيستمي، نگاه يك در

 را يرييادگ زيبا مدرسه .بگذارند باقي آموزان دانش بر توجهي قابل اثرات... مي توانند و محوطه باز فضاي صدا، نور، رنگ،فضا، 

 روح، بي و خشك تاريك، تنگ، مدرسه نامناسب، و آورد؛ي م ارمغان به نوجوانان و کودکان براي را شادابي و نشاط کرده، آسان

نشاط آنان در مدرسه تاثير  با و فعال حضور يادگيري و ميزان بر وشت دا خواهد همراه براي دانش به را افسردگي و کسالت

ضاي آموزشي مطلوب ابتدا بايد به شناخت نيازهاي گروههاي سني پرداخت. دراين ميان، مطالعه منفي دارد. براي رسيدن به ف

 ي الگوهاي رفتاري در محيط هاي آموزشي شناخت نيازمندي ها را سهل خواهد نمود.

 

 تمایالت مراحل رشد

 سالگی یک تا ازتولد اول

 سالگی سه تا سالگی یک از

 حركتی – حسی تمایالت

 یزبان تمایالت

 ذهنی تمایالت سالگی هفت تا سالگیه س از دوم

 عينی تمایالت سالگی دوازده تا سالگی هفت از سوم

 ها ارزش به ذهنی تمایالت سالگی هجده تا سالگی دوازده از چهارم

 

 

 آن يطرح مسأله و ضرورت بررس -2
جهان بيني، عادات،  رسوم،  ران،يگفرهنگ خاص جوامع مختلف است و به فرا انگرياجتماعي است و نما يمدرسه نهاد

مجموعه عوامل موجود در  ديکند. وقتي براي اولين بار در فضاي تازه اي قدم بر مي دار يرا منتقل م ينيمهارت ها و دانش مع

و درجستجوي حرف هاي تازه براي  ديبه مراجع مجدد به آن محل مي شو مندعالقه  ايآن محل ، تأثيراتي خواهند داشت که 

 (1831 ناز،ي. )لطف عطا، آديتر آنجا مي باش عيبر عكس، داوطلب ترک سر ايو  ديکن يآن دقت م اييي، به زوازندگ

در مدرسه مي  پلميتا د ييهزار ساعت از عمر خود را از دوره ابتدا12محاسبه نمود که به طور متوسط هرفرد حدود  "گامپ "

باشد که انسان در ميدان جاذبه آن قرار مي گيرد. واقعيت در آن است  ييها ييبايبيانگر ز ديمحيط تربيتي با نيگذراند. بنابرا

فضاي  عنييبا ملودي عاطفه است. عناصر تشكيل عناصر تشكيل دهنده آن  ييكي )فضايوغيرفيز كييکه فضاي تربيتي(فيز

                                                 
1 maslow 

(41: 1831( نيازمندی های مراحل رشد )نصيری، 1)جدول شماره   
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ط و مفهوم کند. الزم به توجه مجموعه اي باشند که انسان در آن احساس معني، ارتبا ديارتباطي، فضاي باز، راهرو و غيره با

بلكه  ست؛ينمي نگر دياو به هيچ مخلوقي به تجر رايمدرسه فقط در اتاق درس خالصه نمي شد؛ ز راني،يمعمارا ياست ، برا

داد که بر قامت تشنگان علم و  يم ليرا تشك يتارو پود مدرسه ا رامون،يپ يهمگون و فضا يمجموعه اي ازعناصر کالبد

 يو مدارس اجتماع يمدارس سنت نيب يمشترک ييها يژگيود. با توجه به مطالعات انجام شده  از نگاه نگارنده ومعرفت برازنده ب

  و... وجود دارد. نيو نو

 ویژگی ها حوزه ها

 خودمانی، باز، روشن، بسته، فعال، ساكت، ارتباط با طبيعت، یادمانی فضایی

 حس تشویق، خالقيت، ازی،شبيه س بازی، بخش، لذت ایمنی، بخش، آرامش روانی

 اجتماعی

 معطر بصری، لذت دنج، خنکی، سرما، گرما، فيزیکی

 خواندن نوشتن، بدنی، هایت فعالي گروهی، كار همکاری، فردی، مطالعه رفتاری

 

 

 تعريف مدرسه -8
از آنها  ،يريدر فراگ خواسته خود نيتام يکه انسان برا ييکند: ))تمام مكان ها يم فيتعر نيکان واژه مدرسه را چن يلوئ

فهم و ادراک  يباشند بلكه برا ينم اتيونظر ديوآموختن عقا يريادگي يمكان ها، تنها برا نيکند مدرسه نام دارد وا ياستفاده م

 .((رنديگ يمورد استفاده قرار م زين عتيانسان وطب نيو روابط ب دوجانبه يو مناسبت ها زيوجود هرچ ليدال

متفاوت در  ياجتماع يتعلق دارد و افراد با نقش ها يشماريمدرسه از آنجا که به افراد ب كيت هرتزبرگرمعتقد اس هرمان

 است. يقابل توجه در طراح اريبس يهستند موضوع ميآن سه

 نكهيبر عهده دارد. با توجه به ا زيبلكه مدرسه، پرورش روح وروان دانش آموزان را ن ست،يتنها کارکرد مدرسه ن آموزش

سازد.  يم شتريآن ب يآنان را از مدرسه و اعضا ياجتماع يريامر الگوپذ نيشده، هم شتريموزان در مدرسه بحضور دانش آ

 (.1:  1831 رزاد،يتر از قبل خواهد بود )ش نيمدرسه سنگ ياعضا فيوظا ييفضا نياست در چن يهيبد

محصور  ندهيکه در آ ييها يواري)چهاردبه صورت ) يينقش مهم مدارس را به طرز معجزه آسا ني( ا2112))روالند بارث(( )

 ياست که مدارس م نيتوان گرفت ا يمربوط به مدارس کارآمد م قاتيکه از تحق يکرده است. درس مهم فيشده اند((، توص

شود  يم فهيوظ نيا ميامر، سرانجام باعث تحك نياز نظر بدتر شدن. ا يا حتيکنند و  جاديا رييتوانند جهت بهتر شدن خود تغ

 ( 2112 د،يو ر رزيما ست،يکر ليهمه شاگردان را مورد توجه قرار دهد )مك گ يازهاين ديما با يظام آموزشکه ن

در واقع سه  رانيدر ا يآموزش يمدرسه است. فضاها يدرون شهر ياز ساختمانها يعموم يبنا نياز مسجد ، مهمتر بعد

در خانه مال بوده و  اي در خانه و باال خانه، سرکوچه نداشته است و معموالً يمكتب خانه : مكان خاص -1نوع بوده است : 

 گرفتند. يمقدمات الفبا ، قرآن و خواندن را در آن فرا م

که در واقع  ي، علوم فقه يفارس اتيسطح مقدمات شمال صروف و نحو ، ادب يكيمدرسه : در دو سطح بوده است .  -2 

 (1811ران،يا ياسالم يمعمار ا،يرنيمقطع حكم مدرسه متوسطه را داشته است. )پ نيا

کرده است: مدرسه  هياز مدرسه ارا يفيتعر نيچن "که دوست دارم يمدرسه ا"تحت عنوان  يدر مقاله ا  ييبابا يحاج

مدرسه اي که "منحصر به فرد مي باشد. در اين ميان هاييبخشي از جامعه و معرف يك سيستم اجتماعي پيچيده با ويژگ

 (11: 1831 نيا، ()كامل2شماره  جدول(
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داراي حيات است و دائما با جامعة اطراف خود در حال تعامل  عهين سيستم هاي اجتماعي در جاميكي از پوياتر "دوست دارم

مي باشد. از طرفي اين مدرسه پاسخگوي نيازهاي دانش آموز و به تبع آن خانواده و جامعه است و از طرف ديگر درخواست ها و 

حصول به اهداف در سطوح باالي  ونها عملكرد مدرسه بهينه شده انتظاراتي از آنان دارد که به واسطة اين انتظارات و با تحقق آ

گردد جهت تربيت دانش آموز به عنوان  يکيفيت امكان پذير ميگردد. آنچه در اين مدرسه پيش بيني، برنامه ريزي و اجرا م

 (1831 رضا،يحم ،ييبابا ييك فرد در خانواده و جامعه و آماده نمودن او براي زندگي در حال و آينده است. )حاج

 يمدارس و الگوها ي نهيشيپ يمختلف اکنون به بررس يها دگاهياز د يمدرسه و نظام آموزش ياجمال فياز تعر پس

 :ميپرداز يمدارس موفق معاصر م

 :نيمدارس نو -نيآموزش و پرورش نو - 2

Modern Education - Modern Schools 
از راه  تيموضوعات آن، روشن ساختن نقش ترب نيتر ياز اصول يكي است که يزيچ نيعام، آموزش و پرورش نو فيتعر كيدر

 نهد.  انيکودک بن يرا براساس روانشناس تي( ترباليدر عالم خ دياست )شا ليما يکودک است و حت يشناخت علم

 يريادگي -5
Learning 

 (2: 1831ت. )کامل نيا،اس "شناخت گرايي"و ديگري مكتب "رفتارگرايي"مهمترين مكاتب روانشناسي يادگيري، مكتب 

ديدگاه رفتارگرايي بيشتر براساس انديشه هاي تجربه گرايي و ديدگاه شناخت گرايي بيشتر براساس انديشه هاي خردگرايي 

شكل گرفته است. توجه عمده رفتارگراها به موضوع رفتار، و شناخت گراها، به فرآيند ذهني که رفتار ناشي از آن است مي 

نشناسي آموزشي، تاکيد اصلي به آموزش موثر و لذت بخش است و مسايل مورد توجه در الگوهاي طراحي باشد. در حوزه روا

مدارس از اين منظر، متوجه اهدافي نظير : کمرنگ کردن نقش معلم، هدايت خودمحور دانش آموزان، دامنه فعاليت بيشتر و 

، طبيعت 2اي مختلف آموزشي مانند: تجربه گراييمواردي مشابه اين مي باشددر جستجوي اين اهداف آموزشي، فلسفه ه

 (215و ... توجه بسياري به موضوع يادگيري داشته اند. )دکترسيف، روانشناسي پرورشي: 2، آرمان گرايي8گرايي

 :يآموزش يو فضاها طيمح يروانشناس -1
Environmental Psychology & Educational spaces 

ه آموزش موثرتر و لذت بخش تر است؛ در اين بين روانشناسي آموزشي عواملي مانند در واقع، تاکيد روانشناسي آموزشي ب

 سر وصدا، نور، حرارت، ازدحام، آرايش و مبلمان و ... را مورد تاکيد قرار مي دهد.

 آن کند، مي تبديل نشاط با و زيبا امن، سالم، محيطي را به آن که نكاتي به توجه و مناسب فيزيكي فضاي عامل اهميت

 مربوط زمينه هاي همه بايد بخش اين در .نمود معرفي مدرسه اين مهم هاي مؤلفه يكي از بايد را عامل اين که است زياد قدر

 عملي، کار و مشاوره،آزمايش آموزش، مانند است متعدد هاي فعاليت نياز مورد که آموزشي واحد يك درون فضاهاي مختلف به

 در فضاها اين تعداد بودن کافي به عالوه، .گيرد توجه قرار مورد امور ساير و برنامه فوق يفعاليت ها پرورشي، امور اداري، امور

 از .باشد مي بخش اين به مربوط ههاي شاخص از ديگر يكي فضاها از يك هر در طراحي الزم استانداردهاي رعايت و مدرسه

 فراگيران آموزشي براي واحد محيط نمودن لذت بخش موجب اينكه ضمن آن نمودن نشاط با و فضا سازي ديگر سالم طرف

مجتمع  به توجه .است الزامي آن رعايت استانداردهاي که است بخش اين در توجه مورد هاي شاخصه ديگر جملة از گردد، مي

 نكتة گيرند، مي بر در را عمومي و رسمي آموزش تحصيلي هاي دوره که همة اي شده تفكيك فضاهاي شامل آموزشي، هاي

 شهري، فناوري طراحي و اسالمي – ايراني معماري اصول به توجه .باشد مي نيز تأکيد مورد که ديگري است جهتو قابل

 درسي، و آموزشي ههاي برنام سني،اقليمي، جنسيتي، روحي، شرايط به توجه همچنين و مهندسي و فني مديريت و ساخت

                                                 
2 Experimentalism 
3 Naturalism 
4 Idealism 
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 رهنامه(است شده توصيه که است مواردي جمله از ورزشي و آموزشي، تربيتي هاي فعاليت تنوع و نشاط سازي با زيباسازي،

 .)ايران اسالمي جمهوري و عمومي رسمي تربيت نظام

 اندازه مدرسه : -1
school size 

به بعد،  1331آغاز گرديد. از سالهاي  "مدارس کوچك -مدارس بزگ "با کتاب  11نزاع بر سر مدارس بزرگ از اواسط دهه 

که مدارس و کالس هاي کوچك تر سودمندترند. از اهداف عمده مدارس کوچك، باال بردن  مطالعات زيادي نشان دادند

مشارکت معلم و شاگرد و کمك به بچه ها براي ياد گرفتن استفاده از مهارت هايشان است. در مدارس کوچكتر معلمان به 

مورد اثرات مثبت مدارس کوچك تر گفته خالقيت بيشتر و دانش آموزان به مشارکت بيشتر تشويق مي شوند.علي رغم آنچه در 

شد بايد اشاره داشت که کوچكي هميشه زيبا نيست. به عنوان مثال وقتي دانش آموزان با تعداد معدودي معلم در ارتباط 

 هستند تاثير تجارب بد، هرچند ناچيز مي تواند بزرگ باشد.

 جامعه : كيمدرسه به عنوان  -3
School as a Community 

 رسه در فضا با ديگر سازمانها مانند اداره ها، مراکز درماني، موزه ها و... قابل ارزش است.مشارکت مد

اين مطلب در برخي مناطق در حال اجراست وسودمندي آن محقق شده است؛ چنانكه برخي از مدارس که داراي فضاهايي 

 وحش و... هستند نتايج مثبتي نشان داده اند.مشترک با مراکزي نظير مراکز خدمات شهري، مراکز تجاري شهر، موزه ها، باغ 

موضوع ارتباط مدرسه با بيرون به عنوان يادگيري مهارتهاي بيشتر بچه ها مدنظر بوده است وحال بحث بر سر ارتباط 

 متقابل مدرسه و جامعه و بهره برداري دو جانبه از هريك است.

کردن اندازه مدارس براي افزايش ميزان توجه به بچه ها در در دنيا در دهه هاي اخير گرايش ها و تالش ها در جهت کم 

مدرسه  2حال رخ دادن است اما از مشكالت مدارس کوچك مساله هزينه مستقيم است.)در يك مقايسه درصد اضافه بهاي 

افزايش  درصد برآورد شده است( يكي از راههاي مقابله با 22نفره حدود  111نفره نسبت به مدرسه ابتدايي  811ابتدايي 

 (12: 1831قيمت، باال بردن استفاده اجتماعي از مدرسه ذکرشده است. )کامل نيا،

مدارس آينده به دنبال گسترده کردن خود براي انجام فعاليت هاي وسيع در خدمت اجتماع هستند. در حقيقت در آينده 

؛ به عبارتي مدرسه به عنوان يك نقطه مدارسي موفق ترند که به ميزان بيشتري از جامعه اطراف خود تعلق داشته باشند

 مشترک به حساب مي آيد نه خط تقسيم کننده نسل ها .

دپارتمان آموزش شهر واشنگتن از گروهي از برنامه ريزان، آموزگاران، طراحان، شهروندان و ... براي بحث و  1333درسال 

عنوان مراکزي براي جامعه نيز باشند دعوت به عمل بررسي راهكارهاي به وجود آوردن مدارس بهتر براي دانش آموزان که به 

 (13-12آورد. )همان: 

 نتيجه به عنوان شش شاخصه اينطور مطرح شد:

 باال بردن آموزش و يادگيري و تطبيق نيازهاي همه يادگيرنده ها  -1

 فعاليت کردن به عنوان مرکز جامعه -2

 ران طرح به وجود مي آيدنتايج از مراحل طراحي و برنامه ريزي همه سرمايه گذا -8

 فراهم آوردن سالمت، آسايش و ايمني -2

 فعال کردن استفاده از همه منابع در دسترس -5

 انعطاف پذيري و قابليت تطبيق پذيري براساس نياز -1
 

 :يمدرسه اجتماع -3
Community School 
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خوانده  "مدارس توسعه دهنده خدمات"يا  "مدارس تمام وقت"مدارس اجتماعي )مدارس آينده( که در برخي موارد به 

مي شوند، مراکز آموزشي هستند که آموزش هاي مرسوم را که دريك مدرسه وجود دارد با دامنه وسيعي از فعاليت هاي مورد 

 نياز جامعه حمايت و فرصت هايي را براي توسعه و ارتقا يادگيري دانش آموزان فراهم مي سازد.

تفريحي،  -جتماعي وجود دارد مشتمل بر فعاليت هاي فوق برنامه، برنامه هاي فرهنگيبرخي برنامه هايي که در مدارس ا

 خدمات درماني بهداشتي، خدمات اجتماعي، برنامه هاي حمايتي خانواده ها، آموزش و ... مي باشد.

ند يك مرکز در سالهاي اخير مطالعات در اين راستا هستند تا فضاي مدرسه همچون يك ميدان شهري گذشته بتواند مان

 اجتماعي فعال و موثر عمل نمايد. )عامل ايجاد حس تعلق ودلبستگي(

الگوهاي مدارس اجتماعي به دنبال تحقق اين مهم هستند تا از ارتباط فعال و موثر فضاهاي مدارس با اجتماع اطراف خود 

به صورت توامان گردند. )کامل و همسايگي هاي موجود موجب رشد و ارتقاء ميزان دستاوردهاي دانش آموزان و اجتماع 

 (12: 1831نيا،

مدارس از جمله سازمان هايي هستند که در تعرض بيشترين تاثيرات در جريانات تغييرات سريع اجتماع هستند و 

نيازمندند تا بچه ها را در باالترين سطوح مورد نياز آموزشي خود قرار دهند و از طرف ديگر اين نقش خود را براي ديگر افراد 

 جامعه نيز حفظ نمايند.

مشارکت خانواده ها و ديگر اعضاي جامعه به عنوان يك امر حياتي در آموزش موفق بچه ها پذيرفته شده است و خانواده 

ها، معلمان، مديران و محققان بر اين اتفاق نظر دارند که مشارکت خانواده ها تاثير محسوس و قابل مالحظه اي برآموزش بچه 

 (15رچه اين مشارکت بيشتر باشد ميزان يافته ها و دريافتهاي بچه ها از مدرسه بيشتر مي شود. )همان: ها مي گذارد و ه

در مدارس به عنوان مراکز اجتماعي، مردم از سنين مختلف براي يادگيري چيزهاي مختلف جمع مي شوند، از فعاليت ها 

مي افتد، حمايت خانواده ها از فرزندانشان و تجربه احساس لذت مي برند ويكديگر را حمايت مي کنند. آنچه در مدرسه اتفاق 

 تعلق داشتن به يكديگر، مسوليت پذيري و اميد به آينده از سوي جامعه مشارکت کننده است.

مطالعات دهه گذشته در حوزه روانشناسي محيط )در فضاهاي آموزشي( رفته رفته توجه خود را به تاثير عوامل بيرون 

مطالعاتي در الگوهاي مدارس اجتماعي را بر  -اي دانش آموزان معطوف نموده است تا زمينه هاي علمي ساختمان بر رفتاره

 (31شناخت هرچه بهتر نتايج تاثيرگذار رفتاري به وجود آورد. )همان: 

به  ايده ي مدارس اجتماعي، به نحوي در معماري سنتي ايران نيز مطرح بوده است. در محالت سنتي، فضاي مدرسه، تنها

درس و بحث منحصر نبوده، بلكه اهالي هر شهر و محله، در ايام و مناسبت هاي خاص، ازآن استفاده مي کردند. برخي از 

مجالس وعظ، سوگواري و مجالسي که به فوت يكي از علما يا سرشناسان شهر برقرار مي شد، در مدرسه ها برگزار مي گرديد. 

وقت نمازهاي روزانه، عالوه بر طالب، در خدمت اهالي محله و شهر نيز قرار مي  نمازخانه و مسجد متعلق به هر مدرسه، در

گرفت. در دوره ي قاجاريه، عالوه بر آنكه مجالس عزاداري در ايام محرم در بعضي از مدرسه ها تشكيل مي شد، در تعدادي از 

پيش بيني هاي الزم براي تامين وسايل وهزينه ها آنها مراسم تعزيه نيز برگزار مي گرديد. به همين جهت بانيان اين مدرسه ها، 

 (833: 1812و سفارش هاي الزم را در وقف نامه ها ذکر مي کردند.)سلطانزاده، 

 تجربه مدارس اجتماعي:
 نتايج حاصل از تجربه مدارس اجتماعي، در موارد زير قابل ذکر است:

هاي محلي امكان پذير خواهد گرديد. مشكل اصلي در  الف( مشارکت وهمكاري وزارت خانه ها و ادارات استاني وسازمان

وضعيت فعلي شكستن تفكر انحصاري يك بخش در برنامه ريزي فضاي آموزشي است. تمامي نهادهاي دست اندرکار توسعه 

فضاهاي شهري ميتوانند در تامين نيازهاي آموزشي يك جامعه، مشارکت داشته باشند. در اينصورت گرايش به سمت مدارس 

ماعي در ايران ميتواند با هدف جبران کمبودهاي ناشي از بودجه ناکافي آموزش و پرورش باشد )بخش عمده اي از بودجه اجت

دولت مصروف آموزش و پرورش مي شود اما با توجه به جوان بودن جمعيت کشور، اين بودجه حتي براي تامين فضاهاي 

دها براي توسعه فضاهاي پرورشي و فراغتي فعاليت مي کنند که آموزشي کشور کفايت نمي کند(. از سوي ديگر، ساير نها
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استفاده از الگوي مدارس اجتماعي در هزينه اين نهادها، تا حد زيادي صرفه جويي مي کند. مثال شهرداري مي تواند ضمن 

هاي جانبي براي مذاکره، موافقت آموزش و پرورش را جلب نمايد تا در قبال توسعه، تجهيز، نوسازي، بهسازي واحداث فضا

مدارس منطقه، فضاي اين مدارس به منظور فعاليت هاي فرهنگي و فراغتي در ساعات غير آموزشي، در اختيار شهروندان قرار 

 گيرد.

ب( ايجاد فضهاي بزرگ آموزشي که مستلزم حجم سرمايه گذاري باالست، همواره خطر عدم استفاده کافي وبهينه از 

(. اين مشكل عمدتا مشكلي Mowat ،1313 ،15فتن در دسترس کل جامعه را مطرح نموده است )اينگونه فضاها ويا قرار نگر

است اداري و مديريتي که رفع آن مستلزم همسويي اهداف يا همفكري وهمكاري نهادهاي مختلف دست اندرکار فعاليت هاي 

 امعه بهترين استفاده را ببرند.مديريتي جوامع بوده تا از تسهيالت آموزشي، نه تنها دانش آموزان، بلكه کل ج

ج( از شروع شكل گيري شهرها يا شهرک هاي جديد و يا توسعه هاي جديد شهرهاي موجود، مدارس ميتوانند با هدف 

استفاده دوگانه طراحي شوند. شهرهاي جديد مكان مناسبي براي تحقق يافتن تفكر ايجاد امكانات آموزشي مناسب و پرديس 

ستاني( بوده است که بدين ترتيب نه تنها از طريق تمرکز منابع، صرفه جويي اقتصادي شده است، بلكه هاي بزرگ )عمدتا دبير

امكان استفاده مشترک آحاد جامعه از تسهيالت کمك آموزشي نيز فراهم آمده است. ايجاد تسهيالت هم براي مدرسه و هم 

بري دسترسي محالت به اين تسهيالت  ورفع فقدان براي محله بصورت متمرکز و با کاربري بهينه و همچنين تضمين برا

امكانات، از نكات مثبت اين ايده است. اين تسهيالت مي توانند در جهت پاسخ به نيازهاي متنوع مدرسه و محله از قبيل نياز 

ان و بزرگساالن به يادگيري، گذراندن اوقات فراغت و عمل...عمل نمايند. همچنين تجارب موجود نشان داده اند که امكان کودک

اجراي اين تفكر در نواحي دروني شهرهاي موجود نيز وجود دارد. چنانچه محالت در وضعيت فعلي، فضاي کافي در اختيار 

ند با تملك امالک مجاور، امكان توسعه را فراهم آورد. کمترين بهره وري از چنين نداشته باشند، شهرداري يا نهاد مسول مي توا

فراغتي، -رويكردي استفاده از فضاي مدرسه براي محله، در ساعات تعطيل مدرسه مي باشد، با توجه به آنكه فضاهاي فرهنگي

 عمدتا در ساعات و ايامي فعال هستند که مدرسه تعطيل مي باشد.

ب و اقتصاد زمان يكي از نكات مثبت اين ايده است. استفاده از اتوبوس براي انتقال دانش آموزن از ناحيه د( دسترسي مناس

اي به ناحيه ديگر از شهر و همچنين حرکت سواره مردم محله براي دسترسي به امكانات، هيچگاه خط مشي مناسبي نبوده 

 است. 

آموزان با سازمان محالت از يكسو و باالبردن سطح تعامل دانش ه( اين ايده در جهت توسعة حس شهروندي مردم و تقويت

جامعه و توجه آنان به محيط اطراف و برقراري ارتباطات چهره به چهره با ديگران از سوي ديگر عمل نموده و بطور کلي به 

 (.Curtis ،2118 ،31نمايد )رابطة ميان طبقات مختلف و تداوم فرهنگ و سنن جامعه، کمك مي

باشد. مدارس آموزان ميريزي دانش–ي از معضالت مدارس سنتي، جو خشك آموزشي آنان بوده که موجب مدرسه و( يك

اجتماعي، باعجين ساختن آموزش، زندگي اجتماعي و مسائل فراغتي، محيط آموزشي را تلطيف نموده و موجبات جذابيت اين 

اجتماعي، گذران اوقات فراغت، -هاي فرهنگيرزش، تفريح، فعاليتآورند. وآموزان به آنرا فراهم ميمحيط و تعلق خاطر دانش

هاي فردي و گروهي، شرکت در مراسم اجتماعي و ... همه و همه در ايجاد اين تعلق خاطر مؤثر خواهند بود و اين فعاليت

-ين محيط ميآموزان در اآميختگي آموزش و زندگي موجب نشاط و سرزندگي محيط آموزشي و افزايش تمايل حضور دانش

 (. 13، 1851آذر، شود )سميع

 مدرسه بدون ديوار -11
School without walls 

توسط  گروهي از دانش آموزان که شرايط مدرسه    Monor High Schoolطرح مدرسه بدون ديوار، در  1313درسال 

تا دانش آموزان بتوانند خارج از کالس  سنتي را مناسب نمي دانستند، ارايه گرديد. دراين طرح به برنامه هايي اشاره شده بود

نيز  "شهربه مثابه کالس درس"درس سنتي زمينه هاي يادگيري خود را توسعه دهند. اين طرح در برخي موارد به عنوان طرح 

 نام گرفت .
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اين  تحقيقات بعدي نشان داد مدرسه باز براي برخي از دانش آموزان مفيد وبراي برخي ديگر نمي تواند مفيد باشد؛ و

مطلب پذيرفته شد که مدرسه باز يا مدرسه بدون ديوار کارايي مناسب ندارد ماداميكه دانش آموزان روش هاي درس دادنشان 

را از مدارس با روش هاي گذشته دريافت مي کنند. بنابراين در اين نوع نگاه به يقين نمي توان گفت مدرسه سنتي يا مدرسه 

 ري دارد.باز، کداميك بر ديگري برت -پالن 

و با فراگير شدن آموزش از راه دور در حوزه آموزش، عنوان مدرسه بدون ديوار بيشتر شبيه يك شعار تبليغاتي  31در دهه 

 (31-32: 1831براي مدارسي شد که شرايط آموزش از راه دور را مي توانستند براي متقاضيان خو فراهم آورند. )کامل نيا،

 مدرسه سازي -11
سازي، حاکم بوده است؛ لذا دستورالعمل ها و  انبوه و تعداد افزايش مفهوم به کمّي، تصور سازي همواره مدرسه پديده در

 .دارند سازي تيپ مرسوم، تعبير به يا کمّي گسترش جنبه بيشتر بلكه داشته؛ کيفي طبيعت کمتر راه حل هاي اجرايي آن

 :نمود توجه بايد سازي مدرسه در نكته2 به مجموع در

 آن شتابان حرکت لذا و است حرکت حال در قطار به تشبيه قابل عجوالنه، حرکتي رايج، پندارهاي در سازي همدرس -1

 .نمايد مي سلب را کيفي اصالح امكان هرگونه

و  آموزش توسعه در پايدار مانعي منتقل و آينده هاي نسل به امروز نواقص شد تا خواهد منجر مدارس تيپ سازي -2

 (25: 1811آذر،سميع  (گردد پرورش

 يآموزش طيشاخصه هاي طراحي مح -12
 

 

 ها ویژگی عملکرد

 همه برای آسان دسترسی دسترسی

 مدرسه اطراف در آسان مسيریابی

 كالسی برنامه های با متناسب و كافی ها كالس تعداد فضا

 آموزان دانش تعداد با متناسب خوردن، و استراحت جهت جمعی اینهمکا

 آنها مناسب یابی مکان و دستشویی توالت، طراحی در ردهااستاندا دقيق رعایت

 )محله مدرسه( غيررسمی و رسمی های فعاليت برای مدرسه حياط آمادگی

 فضاها داخلی دكوراسيون تغيير برای فپذیر انعطا های كاربری تعبيه ها كاربری

 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9351, Tabriz , Iran 

 3 

 ها ویژگی  مدرسه طراحی كيفيت در مؤثر عوامل

 .باشد جامعه با اطارتب در مدرسه محله مدرسه

 .باشد بخش لذت كودكان برای باید حركتی مسيرهای مدرسه درون كيفيت

 

 نوآوری

 .شود گرفته بهره طبيعی نور از امکان حد تا

 نوآوری و خالقيت به منجر كه باشد ایه گون به مدرسه حياط و ساختمان

 .گردد كودكان

 
 

 مدارس يعوامل موثر در طراح -18
 دي اشاره شده است که تاثير بسزايي در کارايي محيط هاي آموزشي دارند:موار به ذيل در

 سروصدا -1

 ترين نوع سروصدا ترين و مخرببيني، آزاردهندهپيش غيرقابل سروصداي ممتد و  که دارند توافق اين بر بيشترمحققان 

 ممكن است پردازش دهد، مي اهشک را حافظه ظرفيت کلي به طور سروصدا اگرچه که کوهن(( معتقدند و است. ))اوانز

 .کند تسهيل را تكاليف برخي انجام تسريع نمايد و اند حافظه در اينك هم که را اطالعاتي

المللي آموزان ابتدايي ساکن در اطراف مسير خطوط پرواز فرودگاه بين دانش روي بر مطالعه در همكارانش و البته، کوهن

ودند، نشان داد، که کودکان دچار فشار خون باال هستند و نسبت به کودکامي که از که شب و روز در سروصداي شديد هواپيما ب

کردند از قابليت و پشتكار کمتري جهت يادگيري تر زندگي ميهاي اجتماعي، اقتصادي مشابه که در محالت ساکتنژاد و زمينه

 (. 83: 1813فر، بشند )باستانبرخوردار مي

وجود فيزيكي است: سروصدا يك مفهوم روانشناختي است. سروصدا صوتي است که اگر الزم به ذکر است که صوت، يك 

گردد. صداي نامناسب، باعث خستگي بدن، کم شدن ميدان ديد، تشخيص رنگ و بلند وناخوش آيد، موجب آشفتگي ذهني مي

يابي غلط بسياري از ت مكان(. متأسفانه به عل25: 1813شود )رحمتي، آموز ميدر نهايت کاهش ظرفيت بازده کاري دانش

گيري مداري در کنار خيابان تواند عامل آلودگي صوتي باشند و يا برعكس، مثالً قرارهاي آموزشي ميمدارس کشورمان، محيط

آموز و يا در بفت مسكوني، آزار افراد محله را در پي دارد و بالعكس در بعضي از مدارس، آلودگي صوتي مانع ارتباط بين دانش

بينند، مدرسه بايد يراي شود. در اين صورت کودکان کند و کساني که مشكل شنوايي دارند بيشترين آسيب را ميم ميمعل

 همگان طراحي شود. 

 

 راهروها و ديوارها: -2

 

ابعاد کالس ها، راهروها، رنگ ديوارا، جنس و نوع مصالح بكار رفته در کف کالس ها، ميز، نيمكت نورطبيعي مناسب از 

ه هاي راه پله ها، نصب جالباسي در مكن هاي مناسب)کالس و راهرو(، ساخت تابلو به عنوان تابلو تابلوي اعالنات و ساخت پنجر

ويترين براي قرار دادن کارهاي دانش آموزان خالق و نوآور در راهرو و در کالس ها در روح وروان و فعاليت ذهني کودکان تاثير 

ن بخشي از فضاي فيزيكي مدرسه نقش قابل توجهي در روحيه دانش آموزان دارد، زيرا ميگذارد. حصار حياط مدرسه بعنوا

 و مناطق سرسبز شود، در مي باشد. پيشنهاد آموز جنسيت دانش تحصيلي و مقطع با مطابق بايد آموزشي فضاي محصورکردن

 (URL1) آموزشی محيط های طراحی ههای شاخص (8 شماره جدول(
 

1 
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 طراحي با آموزشي دخترانه واحد در و شود مدرسه افزوده برجذابيت چشمانداز تا گردند محصور نرده مدارس پسرانه با زيبا،

 .افزود فضا منطقه و جذابيت بر توان ديوارمي زيباي

 :آموزشي فضاهاي در رنگ -8

درجه افزايش 12هوشي را تا  توانايي و افزايد مي رنگ هاي آبي روشن، زرد، سبز ونارنجي بر توانايي يادگيري کودکان

 هاي رنگ که نتيجه رسيد اين به "5والتر"بب کاهش ضريب هوشي مي شوند. سفيد، سياه و قهوه اي، س هاي خواهد داد. رنگ

ها گردهم مي آيند، مناسب نمي باشند. درمجموع  گروه و افراد که هايي محيط در بدون رنگ ديوارهاي خاکستري يا سفيد،

 :الزامي است زير نكات توجه به

رها، درها و اسكلت فيزيكي نيمكت ها استفاده مي شود. اين دراکثر مدارس ايران به ميزان زيادي ازرنگ خاکستري در ديوا

فضاهاي  در رنگ آميزي اين از رويه رنگ، نه تيره است نه روشن؛ ازهر نوع تحريكي وگرايش رواني به دور است که استفاده بي

 چشم خستگي به منجر انعكاس نور، دليل به مطالعه ميز در سفيد رنگ از استفاده .نمي شود توصيه ابتدايي باالخص آموزشي

 .مي شود

 .مدارس تخته در سبز رنگ از استفاده

نامناسب مرده وخنثي مانند رنگ  هاي رنگ از استفاده .است شاد و گرم اکثر درهاي ورودي مدارس فاقد تنوع رنگهاي

 .مي گردد افسردگي  به منجر ...و نيمكت ميز، فيزيكي هاي قهوه اي، سفيد در چارچوب پنجره ها، اسكلت

 .مي شود خستگي باعث و کرده ايجاد آموزان رنگ ناکافي درکالس ها آثار سوء رواني دردانش

رنگ آميزي ديوارهاي کالس درس به رنگ هاي روشن، کالس را در ظاهر بزرگتر نمايان مي سازد و استفاده از رنگ هاي 

 .مي شود ايجاد تنش به منجر رود کار به کالس ديوار در شديد مثل آبي تيره و قرمز درصورتي که

 آميزي براي رنگ سفيد رنگ از استفاده آيد، مي کار به سفيد کناررنگ در زرد و آبي قرمز، هاي رنگ ابتدايي مقطع براي

 .مي شود فضا و آرامش سكوت به منجر آبي پوش کف و سطوح

 .باشد مات بايد شاگردان صندلي و ميز رنگ

 ستري و يا رنگ هاي روشن استفاده کرد.در سطح کف کالس مي توان رنگ هاي سفيد، خاک

از رنگ هاي گرم وشاد در کالس هاي اول مقاطع ابتدايي جهت به هيجان آوردن بچه هاي منزوي و گوشه گير استفاده 

 هيجانات کنترل در محيط آرامش عالوه بر ها رنگ اين که آيد کار به آرام و سرد است رنگ هاي بهتر ها پله شود و در راهرو و

 (.21: 1813دارد)مرتاض، بسزايي تأثير و نوجوانان کودکان روحي

 :ورودي فضاي -2

خها،  کا مدارس، معماري کهن ايران ازاهميت ويژه اي برخوردار است. در آثار به جا مانده از مساجد ، در ورودي فضاي

ا فضاي اطراف، تزئينات، نقوش، به آشكار است که ترکيب کالبدي ورودي ها ب خانه ها حتي و ها باغ کاروانسراها ، ها، حمام

معماري  وبيش در کم ورودي، متأسفانه، .اند شده طراحي مردم کارگيري رنگ و تعداد ورودي ها، برپايه اصول واعتقادات

فقط به ديوار، در و  فضاي ورودي .نيست مستثني امر اين از معاصر ايران اهميت خود را از دست داده است و ورودي مدارس

نمي  انجام مدارس به آموزان جذب دانش جهت طرحي يا و آميزي رنگ و ندارند کنندگي مي شود وخاصيت دعوت پرده ختم

 .شود

 :مبلمان و کالس -5

 آموزشي الزامي است: هاي فضا طراحي در توجه به نكات زير

 .مختلف است هاي فعاليت براي مرکزي کارامد، کالس يك

را در دانش آموزان ايجاد  زودرس خستگي و شده فقرات و ناراحتي هاي ستون متناسب نبودن ميز و نيمكت باعث انحراف

 مي نمايد.

                                                 
5 Valter 
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 وسايل و تجهيزات آموزشي با وضعيت فيزيكي دانش آموزان هماهنگ باشد.

 بدني را افزايش مي دهد. هوش هاي مناسب، فعاليت تهويه و بلند سقف

 .صدا بي و صدادار فضاهاي جدابودن

 فعاليت. نوع اساسبر تغيير قابل مبلمان

 کالس. آرايش و مبلمان با رابطه در ها بچه کردن درگير

 .مي گردد استفاده مختلف هاي مشخص کردن بخش و تعريف براي مبلمان و قفسه ها

 :روشنايي -1

 :است الزم زير موارد به توجه باب، اين در

 .استفاده مناسب ازروشنايي طبيعي منجر به ارتقاي کيفيت يادگيري مي شود

 آموزان دانش ميزان و نوع روشنايي، بر رفتار دانش آموزان تاثير مي گذارد. مطابق با مطالعات انجام شده در کانادا، حضور

 .باشد مي مصنوعي از نور بيش طبيعي، نور با مدارس در

 .است شده استفاده وفور به طبيعي ازنور که کنند مي نام ثبت بيشتر مدارسي به آموزان دانش

 .مي گردد آموزان دانش غيبت کاهش منجر به ساله هر مدارس در خورشيدي انرژي از استفاده

 مدارس مي شود. در آموزش راندمان باالرفتن و سروصدا کالس، کاهش در تمرکز افزايش به منجر مناسب، روشنايي

 روشنايي مناسب منجر به سالمتي چشم وکاهش خستگي اعصاب مي گردد.

 نور فلئورسنت اضافه شود به طيف خورشيد نزديك خواهد شد وکودکاني که در معرض اين مپهايال به ماوراء بنفش اگرنور

 (.11: 1832مي شود)باستان فر،  ه مشاهد آنها وزن و در قد افزايش گيرند، مي قرار مكمل

اي باز، امروزه تصور اينكه فضاهاي آموزشي فقط درون ساختمان است منسوخ شده است. فضاهاي آموزشي شامل کل فض

بسته و تمامي فضاها و عناصري است که به محدوده مدرسه وابسته مي باشد. کيفيت فضايي ساختمان مدرسه يا فضاي پر، 

 مي وجوه در طراحي مدارس محسوب مهمترين از فضاهاي باز يا حياط، فضاهاي سرپوشيده، انتظام کالبدي و رابطه بين آنها

ختمان بدون توجه کافي به ويژگي هاي سايت، محور اصلي اقدام طراحان بوده است مدارس جديد، طراحي سا اکثر در .گردند

 (.112: 1831وفضاي باز، بخش باقيمانده زمين محسوب مي شود و غالبا با ديوار کشي و آسفالت کف خاتمه مي يابد )کامل نيا،

شده  سازي محوطه فني، اصول ايترع مدرسه با حياط اگر .است مدرسه با آموز دانش برخورد محل اولين مدرسه حياط

 آموزشي و تفريحي مناسب نيز در آن تعبيه گردد، مي تواند براي رفع خستگي دانش آموز کارا باشد. وسايل و باشد

شود که تعدادي ميز و  حياطي وارد بيند مي آنچه هر ساله با ذهني سرشار از آمادگي براي کسب1حال اگر کودک 

 است وتوالت هايي خراب آنها نصف آب شير که قديمي آبخوري هم تلنبار شده اند و تعدادي نيمكت شكسته در گوشه آن روي

 (111: 1811نزديك شدن هم نيستند، چه احساسي پيدا مي کند؟ )پورزال ،  رسيدگي قابل و نظافت رعايت عدم دليل به که

 :محوطه -1

 :مدارس هاي محوطه انواع

 آزاد هاي بازي محوطه -1

 جمعي دسته يها بازي محوطه -2

 :است الزامي مدارس محوطه طراحي در زير نكات به توجه

 

درس مي باشد. درک اين مطلب که چگونه در حياط مدرسه مي شود به کسب  کالس مدرسه ادامه وامتداد طبيعي حياط

  .است اهميت با بسيار پرداخت، تجربه و دادن آموزش هاي متنوع به کودکان

 .باشند شده پوشيده اره شن يا خاک از ترجيحاً و رمن بايد بازي محوطه زمين هاي

 کاشت گياهان مناسب جهت کاهش آلودگي ها. و کوچك مصنوعي تپه هاي ساخت
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 در را حس کنجكاوي که مارپيچ هاي مسير مانند گردد؛ کودکان استفاده از تمهيداتي که منجر به ارتقاي توانمندي ذهني

 .انگيزاند مي بر آنها

 .روان بآ مسيرهاي طراحي

 .آور نشاط و طبيعي بازي فضاهاي

 .داشت توجه يشود، م ايجاد سايه آن در ها که توسط ساختمان جاهايي و زمين آفتابگير بايد به نقاط

 يكي از عوامل جاذبه در فضاي داخلي و محوطه آموزشي نصب آکواريوم وساخت آب نما مي باشد.

 دانش شوق و ذوق با مطابق و باشد برخوردار ت وجذابيت بيشتريکيفي از آموزشي فضاي چه هر که است ذکر به الزم

 مساعدتر مي نمايد. تربيت و تعليم محيط در آنها فعال براي حضور را زمينه گردد اجرا و طراحي آموزان

: 1835ارتباط نزديك و ملموس با طبيعت در رشد وتعالي، تعادل رواني و آرامش کودکان الزم و مثبت مي باشد)حافظيان، 

13) 
 

 کالس درس : يطراح -12
    Classroom design   

سال انجام پذيرفت، تغيير مبلمان کالس موجب تغيير 8مدرسه در مدت  1111که در بيش از  1331در تحقيقاتي در سال 

ميزان خالقيت، نوآوري ومهارت هاي کالسي بچه ها شده بود. در تحقيقي ديگر مشخص شد، وجود قالي در کالس درس باعث 

 کالس و همچنين موجب افزايش تعامل مستقيم مي شود.سپري کردن زمان بيشتري در 

 کالس هاي باز و بسته : 

دربرخي مدارس ابتدايي کالس درس با سليقه بچه ها و نقاشي هاي آنها پر مي شود تا به آنها احساس تعلق بيشتري در 

 ارتباط با محيط کالس بدهد.

است. اگر يك کالس درس نتواند آرامش الزم را براي مطالعه کمبود امكانات به ميزان زيادي مانع از فعالين هاي آموزشي 

 فراهم آورد يا تهويه مناسبي نداشته باشد، يقينا فعاليت آموزشي را نيز کند خواهد کرد.

 : کالس ايده آل

يكي از مسايل طراحي کالس درس فراهم آوردن قابليتي در کالس هاست بطوري که درعين حال که براي فعاليتهاي 

چه ها و آموزش کلي آنها اختصاص داشته باشد، بتواند تبديل به فضاهايي براي فعاليتهاي فردي آنها شود. در خالل عمومي ب

زمان کالس درس بايد شرايط کنترل و نظارت بر فعاليتهاي دانش آموزان از طرف معلم وجود داشته باشد. کالس هاي درس 

 ارتيشن هاي قابل حرکت بتوان به فضاهاي مورد دلخواه دست پيدا نمود.مي بايست قابل انعطاف باشد مثال با استفاده از پ

امروزه معلمان به بيش از يك اتاق براي آموزش و يادگيري بچه ها نياز دارند. بچه ها نيز نيازمند فضاهايي خلوت هستند 

ين فضاها مي تواند گوشه هاي که در عين حال نظارت از سوي معلم، بتوانند احساس تعلق نسبت به مكان را پيدا نمايند. ا

 طراحي شده در کالس ها يا کمد هاي مخصوص آنها باشد تا احساس مالكيت آنها را نيز بيافزايد.
 

 حس مكان -15
حس مكان و احساس تعلق به مكان از موضوعات مورد بحث در علوم مختلف از جمله معماري، جغرافياي انساني، برنامه 

 ي، جامعه شناسي و باالخص قوم شناسي سياسي مي باشد.ريزي شهري، برنامه ريزي روستاي

در فرهنگ لغت آکسفورد سه  (sense) واژه حس صطالح حس مكان از ترکيب دو واژه حس و مكان تشكيل شده است.ا

احساس، عاطفه و محبت که در روانشناسي به درک تصوير ذهني گفته  نخست يكي از حواس پنج گانه، دوم معناي اصلي دارد:

ناي شيء نسبت به خود شيء در فرد به وجود مي آيد که مي تواند خوب، جذاب يا يعني قضاوتي که بعد از ادراک مع مي شود.

که به مفهوم توانايي  توانايي در قضاوت درباره يك چيز انتزاعي، مثل معناي حس در اصطالح حس جهت يابي سومبد باشد، 
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نهايت حس به معناي شناخت تام يا کلي و در  يك فرد در پيدا کردن مسير يا توانايي مسير در نشان دادن خود به انسان است.

 يك شيء توسط انسان مي باشد.

 مفهوم حس در اصالح حس مكان

لي مكان يا توانايي آن در ايجاد واژه حس در اصطالح حس مكان بيشتر به مفهوم عاطفه، محبت، قضاوت و تجربه ک •

حسي، عاطفي و معنوي خاص   انسانها به تجربه  ديدگاه روانشناسي محيطي  از حس خاص يا تعلق در افراد است 

اين نيازها از طريق تعامل صميمي و نوعي همذات پنداري با مكاني که در آن  نسبت به محيط زندگي نياز دارند.

 سكونت دارد قابل تحقق است. 

پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد که محيط عالوه بر عناصر کالبدي شامل پيام ها، معاني و رمزهايي است که  •

مردم بر اساس نقش ها، توقعات، انگيزه ها و ديگر عوامل آن را رمزگشايي و درک مي کنند و در مورد آن به قضاوت 

محيط خاص در فرد به وجود مي آيد حس اين حس کلي که پس از ادراک و قضاوت نسبت به  مي پردازند.

ناميده مي شود که به عنوان عاملي مهم در هماهنگي فرد و محيط باعث بهره برداري  (sense of place) مكان

 بهتر از محيط، رضايت استفاده کنندگان و در نهايت احساس تعلق آنها به محيط و تداوم حضور در آن مي شود.

روان  مكان به عنوان برآيندي از نيروهاي متنوع سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي و روان شناسي محيطي مرسوم ، در •

است که مداخله مناسبي از  اين شناختي که در لحظه خاصي از زمان بر آن تأثير مي گذارند تلقي مي شود . فرض بر

نوربرگ . نگاه شكل بدهد نيروهاي ياد شده مي تواند موجب دگرگوني مكان گردد بر ماهيت آن تاثير بگذارد و به آن 

به  اين پديده به گونه اي بنيادين متفاوت است . از نظر او مكان ها اساساً همان چيزي اند که هستند و اين شولتز به

و لذا مداخله انسان ها در مكان زماني بيش از هميشه موفق  دليل کيفيت هاي ذاتي موجود در محيط فيزيكي است

آن محيطهايي انساني ايجاد نمايند که  له اول کاراکتر اصلي مكان را بشناسند و پيروخواهد بود که بتوانند در وه

 راکترهماهنگ باشند . کا اين با

از ديدگاه پديدارشناسان حس مكان به معناي مرتبط شدن با مكان به واسطه درک نمادها و فعاليتهاي روزمره  •

ارزش هاي فردي و  و با گذر زمان عمق و گسترش يابد. اين حس مي تواند در مكان زندگي فرد به وجود آمده است.

جمعي بر چگونگي حس مكان تأثير مي گذارند و حس مكان نيز بر ارزش ها، نگرش ها و به ويژه رفتار فردي و 

اجتماعي افراد در مكان تأثير مي گذارد و افراد معموالً در فعاليتهاي اجتماعي با توجه به چگونگي حس مكانشان 

حس مكان عاملي براي احساس امنيت، لذت و ادراک عاطفي افراد نيز مي باشد و به هويتمندي  کنند.شرکت مي 

از ديدگاه پديدارشناختي مهم ترين مفاهيم مرتبط در بيان حس  افراد و احساس تعلق آنها به مكان کمك مي کند.

  مكان، واژه هاي مكان دوستي، تجربه مكان و شخصيت مكان است.

سطوح مختلفي دارد که مي توان آنها را در هفت سطح به شرح ذيل از بي تفاوتي تا حس فداکاري نسبت به حس مكان 

 مكان طبقه بندي کرد:

 بي تفاوتي نسبت به مكان •

 آگاهي از قرار گيري در يك مكان •

 تعلق به مكان •

 دلبستگي به مكان  •

 يكي شدن با اهداف مكان •

 حضور در مكان •

 فداکاري براي مكان •
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سطح معموالً در ادبيات حس مكان مورد توجه واقع نمي شود ولي مي تواند در سنجش اين  تفاوتي نسبت به مكان:بي  .1

 حس مكان مورد استفاده قرار گيرد.

ر يك مكان متمايز زندگي مي کند اين سطح هنگامي است که فرد مي داند که د :آگاهي از قرار گيري در يك مكان .2

در اين حالت فرد ممكن  تشخيص مي دهد ولي هيچ احساسي که او را به مكان متصل کند وجود ندارد.نمادهاي آن مكان را و

 است

در اين سطح آگاهي از مكان فراتر از يك  بداند که در يك مكان مستقر است ولي نمي داند که بخشي ازآن مكان است.

 آدرس يا موقعيت نيست.

از نام ونمادهاي مكان آگاه است، بلكه با مكان احساس بودن و تقدير مشترک در اين سطح فرد نه تنها  تعلق به مكان:. 8

 ي مكان محترم و آن چه براي مكان رخ مي دهد، براي فرد نيز مهم است.داشتن نيز دارد، در اين حالت نمادها

رد و مكان محور فرديت مكان براي او معنا دا اين سطح فرد ارتباط عاطفي پيچيده با مكان دارد.در  :دلبستگي به مكان. 2

است و تجارب جمعي و هويت فرد در ترکيب با معاني و نمادها به مكان شخصيت مي دهد، در اين حالت بر منحصر به فرد 

 بودن مكان و تفاوت آن با ديگر مكان ها تأکيد مي شود.

در اين حالت فرد  مكان است. سطح نشان دهنده درآميختگي و پيوستگي فرد با نيازهاياين  يكي شدن با اهداف مكان:. 5

آنها پيروي مي کند، در فرد شور، عشق، حمايت و از خود گذشتگي اهداف مكان را تشخيص داده، با آنها منطبق شده و از 

 نسبت به مكان وجود دارد.

تمام  در مقابل اين سطح به نقش فعال فرد در اجتماع که علت آن تعلق به مكان است، توجه دارد. حضور در مكان:. 1

فرد معموالً اين سطح  راد برداشت مي شود.سطوح قبل که معناي نظري داشتند، اين سطح و سطح بعدي از رفتارهاي واقعي اف

 را به طور ضمني با سرمايه گذاري منابع انساني مثل زمان ، پول و غيره نشان مي دهد.

ميق ترين تعهد را نسبت به مكان دارد و اين سطح باالترين سطح حس مكان است و فرد ع فداکاري براي مكان:. 1

در اين  رفاه در موقعيت هاي مختلف از خود نشان مي دهد.ها، آزادي ها و فداکاري هاي زيادي در جهت گرايشات، ارزش 

   سطح آمادگي براي رها کردن عاليق فردي و جمعي به خاطر عاليق بزرگتر نسبت به مكان وجود دارد.

مادر دلبسته است و مادر پايه هاي اصلي اعتماد او به دنيا و اطرافيان را فراهم مي کند. در سال کودک از ابتداي تولد به 

)دکتر علي پژوهنده مشاور هاي بعد اين دلبستگي از مادر گذر مي کند و به مرز دلبستگي به پدر و همساالن و مدرسه مي رسد

 URL2و روان شناس( 

 

 به مدرسه يدلبستگ -11
تواند به مدرسه منتقل  يمدرسه م نيکودک به پدر و مادر در سن يبدانند که دلبستگ نيو والد يتيترب يايخوب است اول

 اجازه را به او بدهد. نيکه فضا و امكانات مدرسه ا نيشود به شرط ا

البرز که  ايالفنون دانش آموزان به آن بود. مثل مدرسه دار ينشانه دلبستگ يوجود داشت که به خوب يگذشته مدارس در

کهولت به مدرسه  يو حت يانساليم نيبودند و محصالن در سن طيکرد که به شدت دلبسته آن مح يم تيرا ترب يدانش آموزان

 کردند.  يم ديمدرسه تجد يفضا يران، معلمان و حتيزدند و عشق و ارادت خود را نسبت به مد يسر م

بود  نيمدرسه و معلمان ا تياز رموز موفق يكيشكل گرفته بود. « به مدرسه يدلبستگ»به نام  يمدارس در واقع امر نيا در

 کنند. جاديرا در دانش آموزان ا يتوانستند احساس عالقه و دلبستگ يکه م

کرده باشد،  دايپ يمادر دلبستگ ايکودک به مدرسه، معلم، پدر  ينكته است که وقت نيا انگريگسترده ب قاتيتحق جينتا

 شود. يفراهم م يو يبرا يليتحص شرفتيپ نهيکودک به مدرسه باال باشد، زم يدلبستگ يواهد داشت. وقتخ يبهتر يريادگي
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 گيرينتيجه -11
 متاثر روانشناختي و معماري فيزيكي سازماني، نمادي، عوامل چون عوامل متعدد از مكان آموزشي هر رفتاري فرآيندهاي

  .کنند مي تشديد و تعديل را همديگر متقابل تاثير طور به آنها بلكه نيست؛ مستقيم و ساده عوامل موثر، تاثير .شود مي

 يادگيري مرحله يا مي توانند هم به صورت نيروي بازدارنده وهم به صورت عامل تسهيل کننده دراش و امكنه اشخاص،

 براي آن بخش هر اي است که اشياي بي روح نيستند؛ بلكه فضا عرصه و اتاق ديوار، مدرسه و فضاي آموزشي، فقط .کنند عمل

زمين و... هرکدام  حياط، راهرو، نيمكت، تخته، ميز، درس، کالسافراد پيامي دارد وآداب و عاداتي را برآنان تحميل مي کند. 

تعليم  اهداف از ، مجموعه ايداراي يك فرهنگ هستند و توجه به اين فرهنگ وروح حاکم برآن است که همراه با کتاب و معلم

آموزشي موجود بيشترين تاکيد بر روي آموزش به عمل مي آيد تا  نظام در که اينجاست عمده دهد.مشكلوتربيت را شكل مي 

مكاشفه دروني،مكاشفه علمي به کودکان مي آموزند. در حالي که نظام آموزشي استاندارد، نظامي است  جاي به پرورش؛ يعني

براين باور بود که کودک شالوده اي تهي، منفعل  پرورش و آموزش فلسفه سنتي .دارد توجه پرورش و که به دو بخش آموزش

اي ياد گرفتن آموزش داده شود؛ درغيراين صورت او خود بر اووذاتا بي عالقه نسبت به يادگيري است که دانستني ها بايد به 

 پيش قدم نخواهد شد.

يسه ي اين مدارس با مدارس مقابا بررسي مدارس سنتي )منظور مدارس سنتي قبل از تشكيل آموزش و پرورش است( و 

در مدارس سنتي ما مطرح بوده  "مدارس اجتماعي"و "مدارس آينده"آينده و اجتماعي به اين نتيجه مي توان رسيد که مفهوم 

است و همان مفاهيمي که در مدارس سنتي مورد توجه قرار مي گرفته درکالبدي نوين و با توجه به شرايط روز و تكنولوژي 

 جامه ي عمل پوشيده است.اجتماعي  معاصر در مدارس

مدرسه به عنوان يكي از شاخص ترين عملكردهاي اجتماعي مي تواند به صورت چندعملكردي درآيد و تمام امكانات 

آموزشي و تفريحي و فرهنگي و... آن با برنامه ريزي منظم مورد استفاده عموم مردم قرار گيرد درصورت تحقق اين امر 

و اجتماع نيز به طور مستمر با مدرسه ارتباط مي يابند. اين با مدرسه مرتبط نيستند بلكه والدين آنها  ديگرفقط دانش آموزان

همبستگي و استفاده مستمر و چندعملكردي فوايد بسياري مانند : جذب سرمايه وايجاد درآمد براي مدرسه و درنتيجه افزايش 

روز بودن مدرسه، درنظر گرفتن فضاهاي مشاع در ارتباط با عملكرد اجتماعي هنگام ساخت مدارس جديد، صرفه ه امكانات و ب

ساختمانهايي با عملكردهاي فرهنگي جويي کلي در منابع مالي با استفاده چند عملكردي از مدرسه و عدم نياز به ساخت 

اجباري و کسالت  فضايي ،آموزان به مدرسه مي شود و ديگر مدرسهباعث تغيير در نوع نگاه دانش  وکليه اين عوامل واجتماعي،

 آور و فقط براي آموزش معلم محور نخواهد بود.
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