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 چكیده 

مکاني که شخص در آن قرار مي گیرد به . هويت يك پديده، امري انتزاعي و منفك از ساير موضوعات مرتبط با آن پديده نمي باشد

مي تواند در شکل گیري هويت مخاطبان آن مکان مؤثر بوده  ط مستقیم با جهان و محل زندگي انسان،عنوان نخستین قرارگاه ارتبا

گرفته و ازدست رفتن آنهاا باه    نشاتيابد. احساس تعلق و وابستگي به مکان از هويت مکان  و از اين رو پرداختن به آن اهمیت مي

براى انسان باه ارمااان ماي آورد. از ساوي ديگار ياادگیري، بخا          عنوان پیامدهاي از دست رفتن مکان، سرگشتگى و بیگانگى را

مرکزي زندگي هر فرد بوده و محیط هاي يادگیري از عناصري تشکیل خواهند شد که در کنار هم معنادار مي شوند. ويژگاي هاا و   

عنوان الگوي کالبدي مدرسه کیفیت هاي هرکدام از اين عناصر در شکل گیري رفتارهاي مختلف مؤثر مي باشند. آنچه که امروز به 

که عنواني کلي براي هر نوع محیط يادگیري است، شناخته مي شود حرف چندان  تازه و مهمي نسبت باه نخساتین نموناه هااي     

با مروري بر مفهوم هويت مکان باه   یليا تحل   یفيروش  توصاين پژوه  سعي بر آن دارد تا با مدارس جديد مطرح نساخته است. 

و از  یفاي اطالعاات بواورت ک   يآورگارد  ثر در ايجاد هويت مکان در يك محیط آموزشي بپردازد. در اين پژوه بررسي عوامل مو

مدارک و اسناد موجاود و   ،مجالت یشین،پ ينامه ها و پژوه  ها يانپا ،مقاالت ،مراجعه به کتاب هاشامل  يمطالعات اسناد يقطر

 صورت گرفته است.مرتبط با موضوع  ينترنتيمنابع ا
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 :مقدمه 
محیط يادگیري تأثیر مستقیم و غیر مستقیم را بر روند يادگیري دان  آموزان مي گذارد، میزان برقراري ارتباط میان دان  آموزان 

شود انگیزه يادگیري آن ها و احساس داشتن بهترين عملکرد در يادگیري ، از جمله مواردي اسات  و آنچه که به آن ها آموخته مي 

 که تحت تاثیر محیط يادگیري قرار مي گیرد.
 اسات  آنهاا  باه  متعلاق  کاه  ثابت فضاي به يادگیري براي آموزان دان  باشد خود خاص معناي و هويت داراي بايد آموزشي فضاي هر

 باعا   يادگیري فضاهاي به نسبت حس اين ايجاد آورد، بوجود را تعلق خاطر و مالکیت حس خود کاربر در بايد فضا هر .دارند احتیاج

 ماي  خالقیات  پرورش و يادگیري قدرت باالبردن باع  آموزشي فضاهاي در رواني امنیت و آرام  .گردد رواني امنیت و آرام  ايجاد

 شود.

 فعالیات  و باشند مي پديدار عالم محتواي حاوي ظرف مکان و زمان انديشمندان، نظر ربناب .است معماري ي شناسنده و مولف انسان 

. از اين رو توجه به انسان، مکان از مولفه هاي ماوثر در ايجااد   يابند مي معنا مکان در و زمان طول در او معماري جمله از انساني هاي

 1131) . حبیبي، ( هويت در يك مکان است

کان درآمیخته است. بر طبق تعريف هويت در ديدگاه پديدارشناسي هنگامي تواويري کاه در ذهان انساان     هويت انسان با هويت م

است با شاخوه اي که در پديده وجود دارد به وحدت برسد حس هويت ايجاد مي گردد در نتیجه دو مولفه مکان و انساان در ايان   

وري که گفته مي شود زماني بايد از حضور مخاطب در مکان بگذرد تا امر موثر مي باشد از مولفه اي تاثیرگذار ديگر زمان است به ط

 با ايجاد خاطره در فرد حس هويت معنا پیدا کند.

هدف از اين پژوه  بررسي عوامل موثر بر هويت مکان در يك محیط آموزشي است که با بررسي کیفیت هاي مکان اين امر تحقق 

يت مکان از ديدگاه لینچ که خوانايي مي باشد و تاثیر زيادي در حاس تشاخیص ياك    مي پذيرد. عالوه بر آن يکي از کارکردهاي هو

 مکان و ايجاد حس امنیت در مخاطبان مجموعه دارد مورد بررسي قرار مي گیرد.

 روش تحقیق
و  یفاي اطالعات بوورت ک يآورگردباشد.  يم یليا تحل  یفياز نظر روش  توص و ياز نظر هدف کاربرد یق پژوه  حاضرتحق روش

مدارک و اسناد موجود  ،مجالت یشین،پ ينامه ها و پژوه  ها يانپا ،مقاالت ،مراجعه به کتاب هاشامل  يمطالعات اسناد يقاز طر

 صورت گرفته است.مرتبط با موضوع  ينترنتيو منابع ا

 هویت چیست؟

 در هويات  کاه،  است آن مفاهیم دراين تامل قابل نکته .بخشد مي معنا زندگي به و است ديگري از مرزخود شناخت به معطوف هويت

 . (2,1131)تقوايي، شود مي نو به نو و ساخته همیشه بلکه باشد، نمي موجود پی  از چیزي انسان، با ارتباط

ياباد   ماي  رشاد  باشاد،  معني و کاراکتر واجد که مکاني در و درآمیخته ها مکان هويت با ها انسان هويت پديدارشناسانه، ديدگاه از

 ( .4,2212همکاران و نکاسپی )نیلسن

 خواهد که خود را بشناسد و خودش را پیدا کندشده ميي محیطِ ساختههوّيت به اين معناست که انسان بواسطه

 يرا شاامل ما   بشار  يات از وجود و هو يآن، بخش يياز مکان و شناسا يرابرخورداريخواهند داشت، ز یازبه مکان ن یشهها هم انسان

 يباار ارزشا   يدارا کهاز فضاا  يا مکان آنگاه آشکار شد که، مکان چون گساتره  يد،معناي. در دوران جد(Buttimer  1332) .شود

 ( .1132 ي،پرتوداد ) چهره ییرتا مکاني يب يامکان  یراست، به غ

 میدانست برابر زدايي هويت با را جديد دوران در « مکان رفتن دست از» شولتس نوربرگ
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 منتقال  بیننده به خالقیت و اختالف ، فراواني ، دتش اندازه، با بوري طريق از را خود معاني ، یهاول سطوح در بخ  هويت عوامل

 شرايط نق  که تجربه و حافظه ، تداعي اکتسابي عادات ، خیالیه صورت با آن انطباق طريق از بیننده ثانوي سطوح در و کنند مي

 حالات  ادراکاي،  تادافع  طريق از و دريافت را آن است، گذار تاثیر آن رب نیز ذهن ماتقدم و خاطره ، شهرت ، مداري قوم و محیطي

 (.12، 1131فروزانگهر )حبیب ، نادري ،  دهد مي نشان واکن  خود از مشاهده، وضعیت و انگیزشي،

 بررسی مفهوم هویت مكان

 خااطرات ،  از ترکیباي  ي وسایله  باه  پاذيرد و  صورت مي منسجم کل يك ، به صورت خود از بزرگتري مفهوم داخل مکان هويت

پروشانساکي و   )مي گردد. تعیین و تعريف خاص فیزيکي قلمروهاي ، چارچوب در گرفته شکل احساسات و تفاسیر مفاهیم ، عقايد،

 (  1331همکاران

 سااختار ( عوامال  ايان  دهناده عناصار تشاکیل   و اجازا  در مي کنند، زندگي يکديگر کنار مکاني در هاي مختلف انسان اين وقتي اما

 ايان  باه  .ماي دهناد   شکل را خود محله موجود در هاي مکان اساس همین بر که دارند اشتراک فردي، )معنايي و فعالیتي فیزيکي،

 برآيناد  مکااني  هويتگويناد.  ماي  مکان دهنده هويت تشکیل هاي مولفه ،)معنايي و فعالیتي فیزيکي، ساختار( کي اشترا مولفه هاي

 (1135زاده، رضا)   است آن با رواني پیوند ايجاد و مکان شناخت
تواند يك مکان را باه عناوان مکاا ناي     کند: هويت يعني حدي که شخص ميهويت را معادل معني مکان تلقي و اينگونه تعريف مي

اي که شخویتي مشخص و منحور به فرد داشاته باشاد. در هماین رابطاه     ها مورد شناسايي قرار دهد، به گونهمتمايز از ساير مکان

داند که معني مکان را در نزد نااظر،  هاي ديگري مانند ساختار، سازگاري، شفافیت و خوانايي عاملي مييت را به همراه ويژگيوي هو

 (1331لینچ   ) دهند.شکل مي

کند و يا خووصیتي که موجبات قابلیت تمیز و تشخیص عنواري را  هويت را خووصیتي از محیط که در شرايط مختلف تاییر نمي

کند. در ايان تعرياف وي بار دو نکتاه تاکیاد      سازد، تعريف ميآورد و عناصر شهري را از يکديگر متمايز مير ديگر فراهم مياز عناص

سازد و ديگر آنکاه  دارد:  نخست اينکه، هر هويت محیطي، متضمن يك محتوا و دروني است که ذات و ماهیت خودش را شخص مي

 (1332راپاپورت )سازد. خودش جدا مي داراي مرزي است که آن را از بیرون و غیر

کند که ارتباط طبیعي و منطقي بین فرد و محیط وي حاصل شده باشاد. وي معتقاد اسات کاه     هويت در محیط هنگامي تجلي مي

اش ارتباط و احساس تعلق خاطر به وجود نخواهد آمد مگر آنکه قادر به شناخت عمیاق محایط و تشاخص    بین فرد و محیط زندگي

هاي ديگر را نیز داشته باشد و بداند در چه زماني و به چه صورتي پاسخ مناسابي باه   و توان درک تمايز آن نسبت به محیطآن بوده 

هاي انجام يافته در آن محیط بدهد. تنها به اين ترتیب است که نظم خاصي که که نتیجه آن بروز و ظهاور هويات در محایط    کن 

 (1331ندر الکسا)کالبدي است به وجود خواهد آمد. 

-رخدادها،شکل از ايمجموعه که معتقد است و مهم دانسته افتد، مي اتفاق آن در را که حوادثي و در مطالعه مکان، مطالعه رويدادها

 (1331شولتز   )دهد. مي شکل را آن هويت يا مکان يك ها شخویت بافت و ها رنگ ها،

 هويت در محیط حاصل اندرکن  سه جزء متشکله آن است:

 هاي کالبدي محیطگيويژ -

 هاي قابل مشاهده در محیطکارکردها و فعالیت -

 (   1311رلف )و معاني و مفاهیم قابل درک در آن  
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شاود و حاس   هاي کوچك و بزرگي است که باع  بازشاناختن ياك مکاان و خواناايي محایط ماي      عقیده دارد هويت، همان تفاوت

آورد. خاص بودن هر محیط به معني اجتنااب از يکناواختي و وجاود تناوع و     يدلبستگي و حساسیت نسبت به محیط را به وجود م

نمايد، بلکه تنوع در انواع فضاهاي خدماتي، در شاکل و نحاوه   جذابیت است. تنوع تنها در حیطه شکل محیط نیست که ضروري مي

 (1131والتر بور )به نقل از دانشپور،  بايد وجود داشته باشد.ها نیز ميقرارگیري فضاها، طرز دسترسي به فضاها و در کاربري

 مي شوند: تشکیل تنیده درهم عامل سه از مکاني هويت هاي

 نمادها)شاکويي،  ياا  مفااهیم  -1و کارکردهاا  و مشااهده پاذير   هااي  فعالیت - 2آن  ظاهري نمودهاي و طبیعي مشخص عوامل -1

1131، 215.) 

دهنده در مکان  و دوم با ايجاد عناصر و اشکال و فضاهاي معنادار و هويت تواند ايجاد گردد. اول توسطهويت مکان به دو صورت مي

توان گفت که مکان بدون انساان هاويتي را دارا نخواهاد    اي که ميقرارگرفتن انسان در مکان )نوع فعالیت و آيین و مراسم( به گونه

 (.1133،11بود  )توکلي، 

 تنها نه مکان هويت شود،موقعیت دارد، ناشي و ايجاد مي  در که ريشه (هادلبستگي و معاني) رواني فرآيند از موثر ادراک که آنجا از

 هااي  ويژگي همزمان، طور به. شود مي تعیین ها مکان و افراد میان ارتباط توسعه يافته و از طريق معنا  بلکه فیزيکي اجزاي توسط

  دهاادهوياات مکااان را تحاات تاااثیر قاارار مااي نفااوذ محاال فاارد  ترکیااب شااده و  عملکااردي نیازهاااي ادراک مااوثرو بااا فرهنگااي 

(2،2212Ujang). 

 مکااان  حااس گیااري شااکل موجااب معنااا، ايجاااد بااا مکااان، در عملکردهاااي موجااود بااه پاسااخ باار عااالوه فیزيکااي پارامترهاااي

 مفااهیم،  ني،معاا  درک باا . شاوند فرض ماي  موثر عوامل عنوان به محیطي عناصر از رضايت مردم و خوانايي راستا، اين در. مي شوند

 شکل داده شده است. مکان با شناختي )ادراکي(  اتوال يك هويت، و نمادها
 تعامال  و هاا  فعالیات  کندبازي مي دلبستگي به مکان  ارتقاء در مهمي نق  که مکان از مهم عامل يك: فعالیت و هاي تعاملويژگي

 انسان است. با انسان مکان تعامالت و انسان میان
 هستند. ن مکا هويت خام مواد معاني و ها عالیتف فیزيکي، ظاهر   

 رابطه هویت با مكان  

 در ذهناي  داشاته هاايي   زماان  طول در کند، مي آماده فعالیت براي که بستري و آورنده اش بوجود معنادار عناصر طريق از مکان

 از محیط بوجودآورنده ویوه هايخ و عناصر شناخت شود. لذا مي هويت داراي براي  محیط آن توسط که مي آورد، بوجود انسان

 . (51،1131)تقوايي مي باشد آن به بخشي هويت جهت معمار کار ملزومات جمله
 گاروه  و افراد معنا، با آنها آغشتن با . اند گرفته شکل رويداد اساس بر زندگي طول در که هستند معنايي هاي پايگاه ذاتاً ن ها مکا

 41)حبیباي  شاود  ماي  مکاان  باه  تباديل  فضاا  جمعي، خاطرة دادن روي سبب به يعني دکن مي تاییر مکان به فضا جوامع، يا ها
,1131. ) 

 سرشار دلیل همین به . است انسان زندگي محل و جهان با مستقیم ارتباط قرارگاه نخستین بلکه نیست ذهني و انتزاعي مفهومي مکان

 وقوع رخدادهاست، محل مکان .کند مي برقرار انسان با عمیقي اطفيع رابطه و بوده انساني هاي تجربه و کالبدي ي ها واقعیت معنا، از

 ( .1131:3بودن است )میرمقتدايي گروه يك متعلق به يعني است، مشترک هويت داشتن معناي به مشترک مکاني داشتن
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 کاه  نشایند  مي ثمر به وجه ينبهتر به زماني مکان، در انساني مداخالت رو، اين از و هستند ،گوناگون هاي کیفیت از مملو ها مکان

 . اسات  مکاان ،  فیزيکاي  محیط در موجود ذاتي هاي کیفیت وجود دلیل به اساسا ها مکان. شوند شناخته خوبي به ها کیفیت اين
 (1132،2و همکاران،شريفي )

 عناصر از مهمي منابع ها هستند، از اين رو مکان بايستگي و محتوا معني، داراي انسان براي که هستند سمبل هايي داراي مکان ها

 1132،1و همکارانشريفي ) اند هويتي
ولي نق  بالقوه مهمي در ابعاد کالبدي و نمادين تعیین هويات ماا   اگرچه امروزه مکان ها به وضوح از هويت ما پاسداري نمي کنند 

 ،هويت فقدان. مرتبط است خود محیط با رابطه در مردم ادراک و معاني به مکاني هويت (. 52 ،1133)فضاهاي شهري تابان، . دارند

 کند.  تضعیف مي را تجربه مکان ,تنوع و دلبستگي معنا،  عمق

 ویت مكان در فضای آموزشیمولفه های موثر در ایجاد ه

ر مکان ديگر باياد داراي  طبق نظرات ارايه گرديده توسط انديشمندان مرتبط با اين موضوع مي توان بیان داشت که مدرسه مانند ه

خووصیاتي باشد که قابلیت تشخیص از ساير مکان ها را براي افراد موجب گردد. اين ويژگي هاا باياد مکااني را تشاکیل دهاد کاه       

 داراي هويتي مشخص و متمايز با ساير فضا ها باشد .

ان ساخت به عنوان کیفیتي محیطي در قالب در بح  هويت مکان بر طبق نظرات پانتر ، رلف ، کانتر و مونگومري هويت محیط انس

 اندرکن  بین اجزا تشکیل دهنده مکان يعني :

 زمینه ، ترکیب و ويژگي هاي کالبدي محیط؛-1

 فعالیت و کارکرد هاي محیط؛-2

 معاني محیط -1

 حاصل مي گردد.

کند که در زير باه توضایه هرياك از    در طراحي يك مکان آموزشي توجه به اين سه مولفه در هويت بخشي به مکان ما را ياري مي 

اين مولفه ها و کیفیت هاي مربوط به هريك و چگونگي تاثیرگذاري آن ها بر محیط آموزشي و ايجاد کاراکتري متمايز با ساير مکان 

 ها مي پردازيم.

 مولفه کالبدی محیط-1

د. در اين راستا توجاه باه پارامترهااي فیزيکاي     کالبد يك فضاي آموزشي بايد متناسب با فعالیت ها و کاربران آن مکان طراحي گرد

 عالوه بر پاسخ گويي به عملکردهاي موجود در مکان با ايجاد معنا درمکان موجب شکل گیري حس مکان مي شود.

فريتز استیل عوامل کالبدي را شامل اندازه مکان ، درجه محووريت ، مقیاس ، تناسبات ، مقیاس انساني ، بافت ، رنگ وتنوع بوري 

مي داند که از طريق توجه به هريك از آن ها وطراحي متناسب با فضايي مورد استفاده کابران مي تاوان فضاايي متفااوت باا سااير      

 مکان ها داشت.

 در بح  فضاهاي آموزشي کیفیات کالبدي که بايد به آن ها در طراحي توجه ويژه داشت شامل موارد زير مي باشد:  

 مختلف نقاط با بوري ارتباط و فیزيکي( )ارتباط دسترسي تأمین مفهوم به :نفوذپذيري-1

 درخود هاي گوناگون فعالیت دادن مأوا و عملکردها پذيرفتن در فضا قدرت و توانايي مفهوم انعطاف پذيري: به-2

 مزبور معني محیط و عملکرد با محیط بوري خووصیت بودن متناسب مفهوم به :بوري سازگاري -1

 اجتماعي هاي گروه و اشخاص تنوع و ها م فر تنوع کردي، عمل تنوع حضور مفهوم به :تنوع-4

 

http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=78964
http://fa.journals.sid.ir/SearchPaper.aspx?writer=78964
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: در طراحي يك فضاي آموزشي توجه به مسیرهاي ارتباطي ، نقاط حرکتي و مک  ، تعداد مسیرهاي منتهاي  نفوذپذیری فیزیكی

 به هر فضا و عرض مسیرها از نکات مهمي مي باشد که بايد به آن ها توجه کرد.

اریاحکام معم معیار  

 

نفوذپذیری 

 فیزیکی

 مسیرهای ارتباطی

 نقاط حرکتی و مکث

 تعداد مسیرهای ارتباطی

 عرض مسیرها

 

: در طراحي يك فضاي آموزشي توجه به نسبت جداره به بازشوها و توجه به فضاهاي شفاف و نیماه شافاف در    نفوذپذیری بصری

مخاطبان موثر مي باشد همچنین میزان محووريت فضا و مقیااس فضاايي   افزاي  میزان خوانايي فضا و ديدو منظر به اطراف براي 

 مي تواند در افزاي  يا کاه  کیفیت خوانايي موثر باشد.

 احکام معماری معیار

 

نفوذپذیری 

 بصری

 نسبت فضاهای شفاف به نیمه شفاف

 نسبت جداره ها به بازشوها

 میزان و چگونگی دید به فضاها

 میزان محصوریت فضا

 مقیاس فضاها

 

: مولفه انعطاف پذيري از جمله مباحثي است که طي دهه هاي اخیر به آن توجه شده است .طراحي منعطف کالس انعطاف پذیری

ها ، فضاهاي بینابیني ، چین  مبلمان از مسايلي است که بايد مورد توجه طراح در محیط آموزشي قرار گیرد تا موجب خالقیات و  

گردد و پاسخگوي برخي از نیازهاي دوره نوجواني مانند دادن حق انتخاب ، مشارکت در امور ، استقالل طلباي  پويايي دان  آموزان 

 و... باشد.

 در اين بح  انعطاف پذيري در کالبد و انعطاف پذيري در فعالیت مورد توجه قرار مي گیرد.

از فضاهاي ارتبااطي ، يکپارچاه طراحاي کاردن فضااها       انعطاف پذيري در کالبد از طريق شفافیت ، سیالیت ، استفاده چند منظوره

 ،طراحي منعطف کالس ها وتوجه به ارتباط بیرون ودرون، صورت مي گیرد.
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 احکام معماری معیار

 

 

انعطاف 

 پذیری

 شفافیت

 سیالیت

 استفاده چند منظوره از فضاهای ارتباطی

 یکپارچه طراحی کردن فضاها

 طراحی منعطف کالس ها

 توجه به ارتباط بیرون و درون

در ارتباط با اين بح  تناسبات و مقیاس فضاها )  : کالبد هر فضا بايد با عملکرد و فعالیت آن مکان متناسب باشد .سازگاری بصری

کالس هاا  طبقه( ، فرم بازشوها )کشیدگي افقي به دلیل نورگیري الزم 1يا  2طبق استانداردهاي فضاي آموزشي ( ،ارتفاع بنا )عموما

 ( و.... مورد توجه قرار مي گیرد که مرتبط با بح  تنوع کالبدي نیز مي باشد.

 احکام معماری معیار

 

سازگاری 

 بصری

 توجه به تناسبات و مقیاس فضاها

 طبقه( 3و2توجه به ارتفاع بنا) 

 فرم و کشیدگی باز شوها )اکثرا افقی (

 با هندسه سادهفرم بنا عموما کوبیک و استفاده از فرم ها 

: تنوع کالبدي از جمله مباحثي است که موجب مي شود محیطي پويا را فراهم سازد که اين امر زمینه ساز خالقیات   تنوع فضایی

 و احساس شادابي در دان  آموزان مي گردد.

معماري ، شاکل ، رناگ، موااله،    تنوع فرمي فضاها، تنوع جداره ها و نماها در عین هماهنگي: تفاوت در نوع  در ارتباط با اين بح ،

تنوع در کف سازي ،  تنوع در نورپردازي ، تنوع در مقیاس ،  بازي با نور در ايجاد سايه روشن، تناوع در عارض مسایرها و... مطارح     

 مي گردد.

 احکام معماری معیار

 

تنوع 

 فضایی

 تنوع در فرم فضاهابا کاربری متفاوت

 صالح ، شکل (تنوع در جداره ها و نما ها ) رنگ ، م

 تنوع در کف سازی

 تنوع در مقیاس فضاها با توجه به کاربری

 بازی با نور و ایجاد سایه روشن

 تنوع در عرض مسیرها
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 مولفه فعالیتی و کارکردی

 فعالیت اصلي مدرسه امر آموزش است که در کنار آن فعالیت هاي فرهنگي و نیمه آموزشي نیز انجام مي شود.

 سرزندگي اشاره کرد. -1تنوع در فعالیت  -2انعطاف پذيري در فعالیت -1قسمت میتوان به کیفیت هاي در اين 

: کالس هاي آموزشي بايد به گونه اي طراحي گردد تا امکاان تاییار در چیادمان را داشاته باشاند تاا        انعطاف پذیری در فعالیت

 بتوانند براي انجام فعالیت هاي گوناگون پاسخگو باشد.

: فعالیت اصلي در محیط هاي آموزشي امر تعلیم و تربیت دان  آموزان مي باشد ولي در کناار آن فعالیات هااي     در فعالیت تنوع

 فرهنگي و ورزشي نیز مي تواند محیط سرزنده و جذابي را براي مخاطبان خود ايجاد کند .

فاي نق  مي پردازند . مدرساه وظیفاه آمااده ساازي     : بعد از خانواده مدرسه دومین اجتماعي است که افراد در آن به ايسرزندگی

افراد براي ورود به يك اجتماع بزرگ تر را برعهده دارد . در اين میان ، افرادي که مي خواهند وارد يك اجتمااع بزرگتار شاود باياد     

 مهارت هايي را بیاموزند يکي از اين مهارت ها ارتباط با دوستان و فرايند اجتماعي شدن است . 

گاردد.در  ساز حضور و تعامالت اجتماعي میان افراد ميگي کیفیتي است که سبب پويايي و جذابیت يك محیط شده و زمینهسرزند

هايي نظیر مالقات باا ديگاران، تماشااي افاراد ماي      ( بین محیط و فعالیتcongruenceتعريفي ديگرسرزندگي )میزان سازگاري )

 باشد.

پذيري و قابلیت تطاابق باا   فهوم عام سرزندگي يك مکان را به داشتن هويت، پويايي، انعطاف، م  AIAانجمن معماران اياالت متحده 

 نیازهاي جديد مربوط دانسته است.    

راحتي و آساي  و... میتوان کیفیات سارزندگي را   -1خوانايي -5جذابیت  -4انعطاف پذيري -1تنوع -2پويايي -1از اين رو از طريق 

 درمحیط آموزشي ايجاد کرد.

 احکام معماری عیارم

 

 

 سرزندگی

پویایی مسیرها و فضاها ) توجه به تنوع ، سیالیت ، شفافیت و انعطاف پذیری 

 فضاها(

 تنوع در کالبد و فعالیت) رجوع به جدول مربوطه(

 انعطاف پذیری فیزیکی و عملکردی) رجوع به جدول مربوطه(

 ازگاری بصری بناجذابیت و زیبایی فضاها ) توجه به تنوع کالبدی و س

 خوانایی فضاها ) رجوع به جدول مربوطه (

راحتی و آسایش ) توجه به تناسبات ، ابعاد و مقیاس متناسب برای فضاها ، 

توجه به نیازهای هر بخش ، رعایت طراحی استاندارد برای  معلول و دیگر 

 افراد و...(
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 مولفه معنایی مكانی

 ذهني و فیزيکي تقسیم مي شوند.مولفه معنايي مکان به دو دسته 

فرهنگاي  -2فردي )ارزش ها ، ساليق ، برداشت ها ، توويرهاي ذهني ، تجربه هاي افراد (-1مولفه ذهني معنايي مکان به دو بخ  

باا   اجتماعي ) باور ها ، هنجارها ، آداب و رسوم ، روابط اجتماعي ( تقسیم مي شوند. که در اين مبح  فرد با قرار گیري در محایط 

توجه برداشت ها و تجاربي که از محیط بدست مي آورد تووير ذهني براي  شکل مي گیارد کاه محایط را باراي  داراي معناايي      

خاص مي کند. هرچه محیط به باورها و ارزش ها ي فردي و اجتماعي نزديك تر باشد اين تووير ذهني عمیق تر مي شاود و حاس   

 مي شود . تعلق بیشتري در فرد نسبت به مکان ايجاد

مولفه فیزيکي معنايي مکان : همان طور که پی  تر اشاره کرديم مولفه هاي کالبدي و عملکردي مکان باع  ايجاد مولفاه معناايي   

مکان مي شوند يعني فرد با قرارگیري در فضايي که داراي کالبد آموزشي و عملکرد آموزشي فرهنگي است حس مي کند در مکاني 

دارد وتووير ذهني براي  شکل گرفته مي شود که ياداوري آن در هر زمان تداعي کنناده مدرساه اسات. در    با معناي آموزشي قرار 

 اين میان استفاده از نشانه هاي آشنا در کالبد فضاي آموزشي مي تواند اين تووير را پررنگ تر کند.

 .تعلق مکاني مي باشد-1نق  انگیزي -2غناي حسي ، -1کیفیت هاي مرتبط با اين بح  

:نتیجه گیری  

 

از آن مکاان   افاراد  مشاترک  بیا نگر معاني و تواوير ذهني هويت مکان، هويتي است که ارايه کننده تمايز بین مکان ها و 

آنچه مطارح اسات فقاط شاناخت تفااوت هاا و        .هويت مکاني برآيند شناخت مکان و ايجاد پیوند رواني با آن استاست. 

هويات مکاان   .  بلکه عمل بنیاادي تار، شناساايي تشاابه در عاین تفااوت اسات        پذيرش مشابهت ها بین مکان ها نیست،

بخشیدني نیست، بلکه طي زمان و فرآيندي به وسیله مردم شکل مي گیرد، اما ابتدا بايد از طريق عوامل فیزيکي، فعالیات  

در ياك فضااي   .ام شاود انجا و معنا به عنوان مولفه هاي تشکیل دهنده، اقدامات الزم در راستاي رسیدن به هويت مکاان  

آموزشي توجه به کیفیت هاي مکاني مرتبط از جمله نفوذپذيري فیزيکي و بواري ، انعطااف پاذيري ، ساازگاري بواري      

خوانايي، تنوع فضايي و سرزندگي در ارتقا سطه آموزش و دادن هويت مکاني خاص به يك فضاي آموزشي موثر است. هار  

رامترهاي فیزيکي ، کارکردي و معنايي تقسیم کرد که هار ياك باه عناوان مولفاه      کدام از اين کیفیت ها را مي توان در پا

هاي موثر در هويت بخ  به مکان شناخته مي شوند. کیفیت خوانايي عالوه بر اثر بخ  بودن باه عناوان ياك مولفاه در     

داراي هويات مکااني   هويت بخشي به مکان به عنوان کارکرد هويت مکان نیز شناخته مي شود به گونه اي که فضايي کاه  

خاص خود باشد از ساير مکان ها متمايز و قابل تشخیص براي مخاطبان خود اسات از ايان رو در آن هاا حاس امنیات را      

 ايجاد مي کند .
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