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 چكیده
در راستای پرورش استعدادها و یاادییری از   نظور ایجاد فرصت،به م ،در بناهای آموزشی هاچیدمان فضا چگونگی

ایان بناهاای در    ادییری جمعی نقش غالببه شیوه ی ، آموزشدر این خصوصییرد.مورد توجه قرار میمحیط پیرامون 
ختار خود، ییری از الگوی مناسب چیدمان فضا در ساهای یادییری در کنار بهرهبه نحوی که محیط ؛ستا دنیای معاصر

، تبادالت آزاد و مباحا   در دسترس فضاهای جمعیایجاد با  تكیه به نظریه یادییری جمعی مایر، تا با در صدد برآمدند
هایی که توساط  ر این استوار است که ساختار پیامب ،ی یادییری جمعینظریهیش دهند. افزا محیطدر  را یاتفاق یعلم

 یآموزش اجتماع پذیری فضاهای ورسد  نزدیكی بیشتری با سازوکار عملكرد ذهن انسان دارد محیط جمعی به مغز می
ارتقاا   عوامال ماوثر بار   در صدد فها   پژوهش حاضر  در این راستا، تواند نقش موثری در یادییری افراد بازی کند.می

و رابطه آنها با کیفیت های فضایی در بناهای آموزشی است و نتایج آن حاکی از وجود رابطه  در معماری ذیریاجتماع پ
باا   ترکیاب مستقی  بین میزان اجتماع پذیری و مولفه های کالبدی و فعالیتی محیط آموزشی است که به تنهایی یاا در  

 اقع شوند. یكدیگر می توانند در اجتماع پذیری محیط های آموزشی موثر و

 کلمات کلیدی
 پذیری، یادییری جمعیهای آموزشی، اجتماعمحیط

                                                 
، به راهنمایی دکتر سارا فربد در  "بازطراحی دانشکده معماری دانشگاه آزاد نیشابور ،ی اجتماع پذیردانشکده "این مقاله برگرفته از رساله کارشناسی ارشد نسیم معرفت با عنوان  *

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد نیشابور است.
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 مقدمه -6
های ترین موضوعاتی که اساس آموزش را در دههیکی از مهم

گیر یادگیری اخیر تحت تاثیر قرار داده، تحقق اهداف فرا
های نوین برای رهایی از نظامی یهانگرهدر طول زمان . ]5[است
مگان دگرگون شدن ی آموزشی شکل گرفت. آرزوی هبسته
نهضت  انطرفدارمیالدی  06ی کالس سنتی بود. در دهه فضا

به تحلیل تاثیر عوامل محیطی مانند معماری فضاهای  "فرنه"
آموزشی در نقش تربیتی افراد پرداختند. از جمله مکاتب 

نقش  گیری فضاهای آموزشیدر شکلکه روانشناسی محیط 
های اساس اندیشه بر "روانشناسی عمقی"توان می داشتند را

و مکتب گشتالت دانست. یکی  "روانشناسی رفتارگرایی"فروید، 
ی طراحی مکاتب روانشناسی که مورد توجه حوزه دیگر از

در ارتباط با تئوری  "گراییشناخت"آموزشی قرارگرفت دیدگاه 
بود که به یادگیری به صورت یک فرآیند پویا  پیاژهرشد کودک 

ها مطرح شد، ای که در طراحی این فضیکی از موارد. توجه کرد
اصول  .]2[یادگیری استفرآیند ی نقش محیط در توسعه

بر این استوار است که ساختار  جمعیی یادگیری نظریه
 رسد نزدیکی بیشتری بابه مغز می محیطهایی که توسط پیام

ی ، در زمینهنظریهاین سازوکار عملکرد ذهن انسان دارد. 
 پذیرفضاهای اجتماعدارد که اذعان می عیجمیادگیری 

 امروزه د بازی کند وموثری در یادگیری افراتواند نقش می
 [8]. پذیر و متداول شده استاستفاده از این نوع آموزش امکان

آزادی و  "ای تحت عنوان ، در مقالهبروس ای .جیلک  
که محیط فیزیکی، رفتار را دگرگون  کندبیان می "خالقیت

جاد تواند در فرآیند یادگیری موثر واقع شود. ایزد اما میسانمی
ی در توسعه محیطی که بتواند قابلیت فضاهای آموزشی را

امروزه ضروری به نظر  ،بهبود بخشد رآیندهای یادگیریف
های یادگیری را باور داشته محیط اگر اندیشه به تغییررسد. می

هایی را حلهرا ،باشیم شاید بتوان برای بسیاری از مسائل
اما آنچه مهم است پذیرفتن نیاز به تغییر و  .]2[پیشنهاد کرد

ی الگوی های آموزشی پذیرندهآمادگی جهت ایجاد محیط
یادگیری، مبتی بر یادگیری جمعی است که در آن فرد 

چنین  [9].یادگیری را به مثابه یک رفتار طبیعی تجربه کند
ی خلق و توسعه محیطی مبتنی بر استفاده از حس جمعی در

تواند در پرورش های فردی است و میای از یادگیریشبکه
موثر  ی تفکر،ستقالل رای و تقویت قوهحس خالقیت فرد، ا

 واقع شود. 

 روش تحقیق -2
 استناد با که است تحلیلی- توصیفی پروژه، این در تحقیق وشر

 در تحقیق، با مرتبط مدارک و اسناد و مطالعات و علمی منابع به

فهم عوامل موثر  پس از تا دارد تالش ایکتابخانه مطالعات بستر
های رابطه آنها با کیفیتچگونگی  ،پذیریارتقا اجتماع بر

 در بناهای آموزشی را مورد بررسی قرار دهد.فضایی 

 

 اجتماع پذیری فضاهای آموزشی -3
که دهد ادبیات حاکم بر مطالعات انسان و محیط نشان می

 ها در آن است.تفعالی مالحظهفضای کالبدی مستلزم  مطالعه
و نیز نقطه نظر  مایرریچارد ای. های بر اساس اندیشه [01].
  ،ی فعالیترفتاری فضاها-ماهیت جمعی توان برمی بارکر
ا به مثابه جمعی در فضاهای فعالیت ر تعامالتو  کرد تاکید

بیشتر اگرچه  د.تاکید قرار دا یادگیری موردقابلیتی برای 
های پذیری محیطات انجام شده در رابطه با اجتماعتحقیق
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جمعی  التاما چگونگی برقراری تعام ،استبودههمگانی جمعی 
قابلیت بررسی را  تای محیط انسان ساخهعرصه مهدر ه

 در جمعی مطالعه تعامالتبه منظور  هال[00]. داراست.
پذیری را مورد اجتماع همچون مفاهیمی ،فضاهای عمومی

 فضای هر مطالعهاست. وی عقیده دارد مطالعه قرار داده
جاری رفتاری در  رویدادهای و هنجاری بستر به بسته ،فعالیت

در این راستا  در [01]. طلبد.برخوردی خاص را می ،فضا
 الزمهای مشخصه یرابطه فهمدر صدد پژوهش حاضر، 

در این تعامالت جمعی چگونگی برقراری  با آموزشیی هافضا
ومی، باید اذعان داشت که با وجود اشتراکات عم .است هامحیط

د نمتفاوت خواه های آموزشی مختلف این عواملدر مجموعه
 بود.

ه مثابه که در هر محیط، فضای کالبدی ب از آنرو 
های این سامانه نماید و مشخصهای فضایی عمل میسامانه

 دسته از در این  ،فضایی بر تعامالت جمعی کاربران موثر است
ار محیط ی میان سازماندهی اجتماعی و ساخترابطه ،مطالعات

بر این اساس  .شوداز اهمیت خاصی برخوردار میمورد مطالعه 
در حالتی  فعالیت،مکان اند که بیان داشته لنگو  مولسکی

از رفتارها ورویدادهای رفتاری در فضا  ،آل به سه صورتایده
نماید. نخست اینکه مکان فیزیکی عناصر فیزیکی پشتیبانی می

آسایش افراد درمحیط را فراهم  مم برای تداوالزای هو مشخصه
امکانات  یهکنندرد. دوم اینکه محیط فیزیکی فراهمآومی

فعالیت  یژهها و الگوهای ویکه نظام ،ماندهی فضایی استوساز
به عبارت دیگر محیط فیزیکی  بخشد ودر فضا را قوام می

گیری روابط جمعی را تسهیل نموده، سطح مطلوبی از شکل
آورد. متغیرهای عملیاتی خلوت را در فضای فعالیت فراهم می

ل ابعاد، هندسه فضا و روابط و ارتباطات در این سطح شام

محیط سوم اینکه . استفضایی در فضاهای فعالیت 
احساسات، تجارب و ی هکنندساخت مولد و تضمینانسان

ادراکات نمادین و زیبایی شناسانه است که به مثابه کیفیاتی در 
دهند. این سه محیط، ادراکات کاربران را تحت تاثیر قرار می

رابطه بین تعامالت  ،ره به صورتی تعاملی و متغیرسطح هموا
 .نمایندهای رفتاری در فضا را کنترل میاجتماعی و نظام

 یقلمرو عمومهای جمعی در بنابراین اشتیاق به فعالیت[01].
در سطوح مختلف با سازمان فضای کالبدی رابطه دارد، چنانکه 

ی هاتشکیل کانون دهدهننشان ی آموزشیهامطالعه محیط
های گذاریارزش یزیکی وفعالیت در نقاط خاص فضای ف

های یک فضا است که به ویژگیف مختلنقاط  در متفاوت
  .شودمیوابسته  ییفضا

 مولفه های اجتماع پذیری  -3-6
عوامل موثر در "ای تحت عنوان ، در مقالهمحمدی و آیت اللهی

در  1131که در سال  "ارتقا اجتماع پذیری بناهای فرهنگی
های ، مولفهانتشار یافت نرهای زیبا دانشگاه تهرانه نشریه

را اجتماع پذیری مرتبط با مباحث معماری در فضاهای عمومی 
 دسته بندی کردند.  (1جدول )ی به شیوه

  ]3[مولفه ها و ابعاد موثر بر اجتماع پذیری فضا ( :  6جدول )

 ابعاد مؤلفه

 
 کالبدی

 * موقعیت قرارگیری و دسترسی ها
 و فضای جمعی عناصر طبیعی وجود*

 * شکل گیری و سامان دهی فضاها

 
 فعالیتی

 * مشکالت و موانع تحرکات استفاده کنندگان
 در فصول مختلف * ارزیابی عملکردی فضاها

 های عمومی* نحوه استفاده کاربران از فضا
 گذران فراغت* شرایط و ویژگی های 
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دلیل تأثیرپذیری از  های اجتماعی را بهفعالیتاز طرفی 
نیز  و [01].خوانندنیز می "فعالیت نهایی"های دیگر، فعالیت

 ود کهشهایی حاصل میاز برآیند مؤلفه کیفیت یک فضا
های قابل تعریف کاربری محیط و فعالیتبه  بستگی زیادی
های از منظر این پژوهش، در خصوص محیط برای آن دارد.

در کیفیت  بنتلیکه اسی چهار عامل اسآموزشی عالوه بر 
؛ دسترسی و کند که عبارتند ازمطرح میفضاهای عمومی 

 پذیریو اجتماع پیوستگی،آسایش و منظر،کاربری و فعالیتبهم
عوامل دیگری نیز درخور تامل خواهند بود که مختص است. 

که به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر فضاهای آموزشی است،
انند در اجتماع پذیری محیط های آموزشی موثر واقع می تو
 ]7[شوند. 

های مطلوب های  طراحی محیطویژیی -4
 آموزشی

های تجهیز محیط و ستمی، چگونگی معماریدر یک نگاه سی
تناسبات  :اصول و عناصر تشکیل دهنده آن نظیر و آموزشی

اجزا، مقیاس، نوع سازماندهی فضا، رنگ، نور، صدا، فضای باز، 
باقی  یادگیریوانند اثرات قابل توجهی بر ت... میمحوطه و 

بد، فعالیت و از آنجا که تعریف مکان، سه عامل کال  .]4[بگذارند
به آنچه  فردی، گیرد، وارد کردن تصوراتتصورات را در بر می

زمینه ساز ایجاد یک محیط  ،تواند در محیط انجام دهدمیفرد 
های کلی معیارآورد. بدیهی است که اهم میمطلوب را فر
در این  افراد ایمنیآسایش و  تأمین راحتی، ؛طراحی مانند

تجهیزات مناسب، ت و البطه اهمیتی خاص دارد. وجود تسهیرا
در برابر  حیطسازی ممحیطی، ایمنتأمین آسایش زیست

های مستقیم مانی و نیز امکان نظارت و مراقبتهای جسآسیب

مهمترین . ]1[تاین رابطه قابل ذکر اس درو غیرمستقیم 
توان را می آموزشیهای های طراحی در ارتباط با محیطویژگی

 .صه نمودخال( 2)در جدول 
  ]1[ آموزشی های  ویژیی های طراحی محیط( :  2جدول )

 ابعاد مؤلفه

 
 کالبدی

 مکانی* موقعیت 
 دسترسی پذیری و مسیرهای ارتباطی*

 سامان دهی فضاهانظم و * 
 گفتی انگیزی* جذابیت و ش

 * شایستگی و پاسخگویی

 
 فعالیتی

 آسایش و ایمنی* 
 طبیعت گرایی و منظره پردازی* 

 های عمومی* نحوه استفاده کاربران از فضا
 گذران فراغت* شرایط و ویژگی های 

 یادییری جمعی و کیفیت های محیطی -4-6
 ەتواند از طریق مشاهدبر این باور است که یادگیری می باندورا

رفتار دیگران و نتایج آن رفتار اتفاق بیافتد که وی آن را 
خواند. ق سرمشق گیری و تجربه جانشینی مییادگیری از طری

ای، در او بدرستی بیان می دارد که اتکاء به یادگیری مشاهده
برای توسعه  مقابل اصل رفتارگرایانه یادگیری با آزمون و خطا،

تواند از میو تعامل جانشینی و بقای انسان حیاتی است. تجربه 
ز طرفی ا [05].خطاهای پرهزینه و گاه خطرناک جلوگیری کند

هایی را ، کیفیتکرموناو  بنتلیتعدادی از صاحبنظران از جمله 
 (1در جدول ) اند که به اختصارمعرفی کرده جمعیبرای فضای 

آنچه از تحلیل و بررسی در این باب استنتاج . شوداشاره می
های تنگاتنگ و ناگسستنی برخی از کیفیتشود، ارتباط می

 یاست؛ به عبارت پذیرییکدیگر و مرتبط با اجتماعمحیطی با 
پذیری های محیطی همچون ایمنی، امنیت و اجتماعکیفیت

 .نقش دارند یادگیری جمعیپای یکدیگر در ارتقای هم
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 ]7[صاحبنظرانهای محیطی مورد تأکید کیفیت( :  3جدول )
 "های پاسخدهمحیط"در کتاب  بنتلی و همکارانشای ین 

 خوانایی گوناگونی نفوذ پذیری
 غنای حسی و حس تعلق تناسبات بصری انعطاف پذیری

 “ریزی شهریابعاد طراحانه برنامه”در کتاب  جان پانتر و متیو کرمونا
کیفیت 

پایداری محیط 
 زیست

 کیفیت بصری کیفیت منظر شهری

کیفیت فرم 
 شهر

 کیفیت عرصه همگانی فرم ساختمان کیفیت

 "فضاهای شهری -های عمومیمکان"تحت عنوان متیو کرمونا

 فضای سخت و نرم دسترسی
فضای همگانی و همه 

 شمول بودم
 اختالط و تراکم منظر شهری ایمنی و امنیت

 (1196( به نقل از گلکار)1397دونالد اپلیارد) و آلن جیکوبز

 هویت و کنترل سرزندگی
رسی به فرصت دست

 ها،تخیل و شادی

 اصالت معنا
زندگی اجتماعی و 

 همگانی
 خود اتکایی شهری

 نتیجه -5
این نوشتار با معرفی نقش فضاهای جمعی در فرآیند یادگیری 

به این نکته  ،گراروانشناسی شناختو  مایرنظریات  بهتوجه با 
آموزان قادر به تعامل جمعی در محیط اشاره دارد که اگر دانش

به این معنا که با افزایش تعامل با  - خود باشندآموزشی 
قادر به  -یکدیگر هر بار با فهم جدیدی از مطالب رو به رو شوند

 یادگیری بهتر خواهند بود.
های بندی مطالعات مذکور، مولفهدر این خصوص با جمع

( 4پذیر را به شیوه جدول)اعطراحی فضاهای آموزشی اجتم
عتقد است که این موارد قابل کند. همچنین مبندی میدسته
های دیگر و نیز بسط خواهد بود و در بندی به شیوهدسته

بسترهای مختلف محیطی، عوامل مرتبط با محیط و مکان 
 فعالیت باید شناسایی و مورد توجه قرار گیرند.

 طراحی فضاهای آموزشی  کالبدی و فعالیتی مولفه های( :  4جدول )

 ]نگارنده[اجتماع پذیر  
 موارد کاربرد بعد های معماری 

کالبدی
 

دهی شکل و سامان
 فضایی

پالن آزاد جهت جابجایی و تغییر 
 ها بر اساس نیاز کاربرکاربری

ایجاد فضاهایی با امکان توقف و مکث در 
 نقاط کانونی

ها و دسترسی
 های فعالیتیکانون

ی دسترسی و دید توجه به نحوه
و  مراکز  های فعالیتی به یکدیگرکانون

 فعالیت
 محل های جمعی و نمایشگاهی 

راهروها با امکان ایجاد فضاهای جمعی، 
های فضاهای نشیمن مطالعاتی و کتابخانه

 و ...سیار 

فرم،هندسه،نظم،هارمو
نی،تنوع ابعاد و 

تناسبات و سایر ابعاد 
 زیبایی شناسانه

 ارتباط بصری میان طبقات 
نقاط کانونی با به تناسب و اندازه توجه 

 حوزه های فعالیتی

 مطابقت فضا با رفتار
قابلیت های فضا در پاسخگویی به حضور 

 افراد

فعالیتی
 

مشکالت و موانع 
تحرک استفاده 

 کنندگان

توجه به خوانایی مسیر در رسیدن به 
 فضاها

فعالتی برای  امکان استفاده از فضاهای
 همه افراد

 ارزیابی عملکردی فضا
وه ی استفاده نح

 کاربران از فضا

فهم مولفه های فعالیتی مرتبط با رفتار 
کاربران و تعریف کارکردهای هماهنگ و 

 جدید با رفتار آنها
  جاذب جمعیت عملکردهایتعریف 

شرایط و ویژگی های 
اجتماعی انجام 

 فعالیت

 کار گروهیبر کالس های آزاد با تاکید 

 جام فعالیت هاایجاد شرایط پایدار برای ان
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