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 شناسیروان دیدگاه از آموزاندانش یادگیری بر مدارس آموزشی فضای تأثیر

 محیط

 (آهَصؿی هذیشیت) تشتیت ػلَم اسؿذ ماسؿٌاػی  ؛1*ٍاجاسی تاتاپَس هشین

 ٍیظُ جایگاُ اص داسد، جاهؼِ جَاى قـش سٍاى تْذاؿت دس مِ ایػوذُ ػْن دلیل تِ هذاسع، سٍاى تْذاؿت تحث  :هقذهِ

 مِ ؿٌاػیسٍاى اص ایؿاخِ ػٌَاى تِ هحیظ ؿٌاػیسٍاى. سػذهی ًظش تِ ضشٍسی آى تِ پشداختي مِ ػتا تشخَسداس ای

 هی گاّؾػنًَت تا ساتغِ دس اًؼاى سفتاسّای یهغالؼِ تِ اًذداؿتِ آى یتَػؼِ ٍ اسائِ دس ایػوذُ ػْن هؼواساى

. ؿَد هی پشداختِ هحیظ تا فشد ی ساتغِ ًَع ػیتشس تِ آى دس مِ اػت ؿٌاػیسٍاى اص ایؿاخِ ػثاستی تِ. پشداصد

 سفتاس تا هحیظ استثاط یدستاسُ هغالؼات، اصلی ّایقؼوت اص اصدحام ٍ فضایی قلوشٍ ؿخصی، فضای خلَت، هفاّین

 سا یادگیشی فشآیٌذ آى پی دس ٍ تؼاهالت تَاًذهی خَد ػاختاس ػثة تِ هذسػِ فیضینی هحیظ .اػت تالؼنغ ٍ ّا اًؼاى

 اػاع تش ٍ هغلَب اهناًات ٍ سٍؽ تا هٌاػة، فضایی دس تایذ هذسػِ آهَصؿی ّایفؼالیت. ًوایذ تضؼیف یا ٍ تقَیت

 احؼاع یادگیشی دس ؿاگشد ٍ تذسیغ، دس هؼلن تا ؿَد اًجام ٍ تْیِ هختلف ّای صهیٌِ دس آهَصاى داًؾ ػالیق ٍ ًیاصّا

 حجن، صیثایی، ؿنل، ًظش اص فیضینی فضاّای اگش. ایٌذًو سضایت ٍ لزت احؼاع خَد فؼالیت اص ٍ مٌٌذ اًگیضُ ٍ سغثت

 گشدًذهی تثذتل آٍسمؼالت ّاییهناى تِ ًثاؿٌذ هٌاػة اػت جؼن ٍ سٍح آساهؾ ٍ تْضیؼتی ی الصهِ مِ...  ٍ صذا ًَس،

 اسی،هؼو چگًَگی ًَیي، پشٍسؽٍآهَصؽ دس تشتیتی هؤثش ػَاهل اص . ینیؿًَذهی تحول قاتل غیش آهَصاىداًؾ تشای ٍ

 ٍ صًذُ ػاهلی ػٌَاى تِ مِ تاؿذ چٌاى تایذ هذسػِ مالثذی فضای جذیذ، تشتیت ٍ تؼلین دس. اػت هذسػِ فضای ٍ مالثذ

 اص ّاییٍیظگی داسای تایذ مالع ٍ هذسػِ. مٌذ ًقؾ ایفای آهَصاىداًؾ تشتیتی ٍ آهَصؿی ّایفؼالیت میفیت دس پَیا،

 ػاختواى مِ اػت هیؼش صهاًی آى، تِ دػتشػی ٍ آساهؾ تِ سػیذى. مٌذ اًگیضُ ایجاد ٍ تاؿذ جزاتیت ٍ آػایؾ جولِ

 فشاگیشاى تشای سا هحیغی تایذ پشٍسؽ ٍ آهَصؽ ًظام. تاؿذ ػاصگاس اًؼاى فنشی ٍ سٍاًی ّایٍیظگی تا آهَصؿی ّای

 مَؿؾ هقالِ يای دس .تاؿٌذ داؿتِ دسخَس ٍ ؿایؼتِ سؿذی جؼواًی ٍ اجتواػی ػاعفی، ًظش اص تتَاًذ مِ ػاصد فشاّن

 داًؾ یادگیشی تش آى تأثیش تِ هحیظ سٍاًـٌاػی دیذگاُ اص مـَس هذاسع فیضینی فضای تشسػی ضوي تا اػت ؿذُ

 .ؿَد پشداختِ آهَصاى

 آٍسیجوغ تحلیلی سٍینشد تِ تَجِ ضوي ٍ هشتثظ هفَْهی ادتیات ٍ ًظشی هثاًی تش هشٍسی تا حاضش یهغالؼِ سٍؽ:

 .اػت تِگشف صَست ًظش هَسد اعالػات

                                                           
1
 ccldeduiran@gmail.com 
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ّا ٍ ؿشایظ ػاختواًی هذسػِ ٍ پیـشفت تحصیلی ی هثثت قَی سا هیاى ٍیظگیهغالؼات اًجام ؿذُ ساتغِ :ّافتِیا

گش ایي تَدُ مِ هیاى عشاحی صحیح ٍ دقیق اتؼاد ٍ اجضای گًَاگَى هذسػِ ٍ آهَصاى ًـاى دادُ اػت ٍ تیاىداًؾ

گش ایي اػت مِ ػاختواى اغلة هذاسع ایشاى ّا تیاىاص عشفی یافتِ ی هؼٌاداس ٍجَد داسد.آهَصاى ساتغِیادگیشی داًؾ

ّای آهَصؿی ٍ ای ًیؼت ٍ موثَدّای موی ٍ میفی آى هاًغ ٍ هضاحن اجشای صحیح تشًاهِهٌاػة چٌیي هَػؼِ

 آهَصاى موتشؿٌاختی داًؾّای سٍحی ٍ سٍاىپشٍسؿی اػت ٍ دس عشاحی تؼیاسی اص اًَاع فضاّای آهَصؿی، تِ جٌثِ

 .ؿَدتَجِ هی

ؿٌاختی مَدماى ٍ ًَجَاًاى ًذاسًذ ٍ تذیي ّای سٍاىاغلة فضاّای آهَصؿی هذاسع مـَس، ػاصگاسی الصم سا تا ٍیظگی

ّا ًؼثت تِ تحصیل تأثیشگزاس تاؿٌذ. تَاًٌذ تش ػولنشد اجتواػی ٍ سفتاسی ٍ ّوچٌیي ًگشؽ ٍ تیٌؾ آىلحاػ هی

ّای هختلف، ػثة تغییش هیضاى هیل ایجاد ؿذُ دس اًؼاى تِ لحاػ قشاسگیشی دس هحیظتأثیشات سفتاسی ٍ سٍاًی 

ًتایج تشخی تحقیقات ًـاى اص تأثیش  .ؿَدی آهَصؽ هیّای هحیغی، توشمض ٍ اًگیضُیادگیشی، حؼاػیت اٍ تِ هحشك

تش سٍح، رّي ٍ  -ل هذسػِتِ ػٌَاى اجضا ٍ ػٌاصش اصلی داخلی ی -آؿناس سًگ، ًَس ٍ هصالح تِ ماس سفتِ دس عشاحی

آهَصاى داؿت، هثٌی تش ایي مِ عشاحی داخلی فضاّا، ّن حالت فیضیَلَطیل ٍ ّن حالت سٍاًی فشد اػتفادُ ًگشؽ داًؾ

 .دّذمٌٌذُ اص آى سا تحت تأثیش قشاس هی

صحیح ٍ دقیق تَاى تِ ایي ًتایج دػت یافت مِ هیاى عشاحی گشفتِ، هیتا تشسػی تحقیقات صَستتحث ٍ ًتیجِ گیشی: 

آهَصاى ساتغِ ی هؼٌاداس ٍجَد داسد. اگش فضای فیضینی مالع تش اتؼاد ٍ اجضای گًَاگَى هذسػِ ٍ یادگیشی داًؾ

آهَصاى ّن تأثیش ًذاؿتِ تاؿذ، حفؼ ػالهتی، تْذاؿت ٍ اهٌیت سٍاًی آًاى تایذ هَسد تَجِ قشاس گیشد.  پیـشفت داًؾ

آهَصاى تاؿذ. تَجِ تِ عشاحی فضای  ی داًؾپاػخگَی ًیاصّای ػوذُ ؿَد مِ هغلَب تَدى ایي فضا ٍقتی حاصل هی

ػاصگاسی تذًی آًاى سا  آهَصی ٍآهَصاى، هَجثات هْاستػاصی آػایؾ ٍ ساحتی داًؾتَاًذ ػالٍُ تش فشاّنفیضینی هی

ِ ایي مِ دس عشح سیضی فضای یادگیشی تایذ مَؿؾ ؿَد هحیظ تا ًیاصّای یادگیشًذُ ّواٌّگ گشدد، ً. فشاّن ػاص

ؿًَذ ّایی مِ خصَصاً تشای آهَصؽ عشاحی هییادگیشًذُ سا تِ ّواٌّگ ػاختي خَد تا هحیظ ٍاداس ًوَد. دس هحیظ

-آهَصاى، جضئیات ٍ ٍیظگیی الگَّای سفتاسی داًؾی ػغف تَجِ عشاحاى قشاس گیشد ٍ تا هغالؼِایي تأثیش تایذ دس ًقغِ

 .ذّا عشاحی ؿًَّای هحیغی هؤثش تش حَاع آى

تْثَد میفیت ػَاهل هحیغی، اص عشیق تأهیي ًَس مافی ٍ هجاٍست تِ پٌجشُ جْت اػتفادُ اص ًَس عثیؼی ٍ دیذ تیـتش، 

پزیشی فضای آهَصؿی اص ایجاد خلَت صَتی ٍ تصشی، تأهیي آساهؾ ٍ جلَگیشی اص ؿلَغی فضای آهَصؿی، اًؼغاف

آهَصاى دس عشاحی هثلواى ٍ چیذهاى فضای ی تذى داًؾّا ٍ اسگًََهعشیق قاتل مٌتشل ًوَدى هحیظ ٍ سػایت ٍیظگی

ی هٌاػة ٍ ّوچٌیي تْثَد ؿشایظ سٍاًی تا ایجاد جَ آهَصؿی هغلَب دس ایجاد فضای آهَصؿی، ایجاد ػیؼتن تَْیِ
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ٍسی ٍ هَفقیت فضای آهَصؿی تأثیش آهَصاى ٍ دس ًتیجِ افضایؾ یادگیشی ٍ تْشُآهَصؿی هغلَب ٍ ایجاد سضایت دس داًؾ

 .اػت اًناس قاتل غیش ٍ ضشٍسی اهشی حاضش ػصش هؼواساى تَػظ ّاآى سػایت لزا  یاى تَجْی داسًذ.ؿا

ّای آهَصؿی تذٍى تَجِ تِ ؿشایظ فیضینی جاًثِ هاًٌذ تْثَد ؿشایظ تحصیلی ٍ سٍاتظ اًؼاًی حامن تش هحیظاقذام یل

تخؾ ًخَاّذ تَد ٍ تشای تْثَد ؿشایظ الصم ى ثوشّا، چٌذاّن تٌیذُ تَدى آىّا ٍ یا تالؼنغ، تِ دلیل دسهؼواسی آى

تشتیتی اص یل ػَ ٍ اصَل ػلن ؿٌاختی ٍ اصَل ػلَماػت دس ػغح مالى ٍ تا تلفیق اعالػات سٍاًـٌاختی، جاهؼِ

ّای هَثش تشداؿتِ ؿَد. هؼواساى تایذ تا هؼواسی ٍ هٌْذػی اص ػَی دیگش، تِ هٌظَس ًیل تِ اّذاف آهَصؿی مـَس، قذم

تشتیتی ٍ چگًَگی یادگیشی دس حذ اهناى آؿٌا تاؿٌذ. لزا تایذ تشمیثی اص سٍاى ؿٌاػاى ٍ ؿٌاػی، ػلَمٍاىصتاى س

سیضاى آهَصؿی ٍ هؼواساى، تشای ػاخت هذسػِ دس مٌاس ّن ّا ٍ تشًاهِتشتیتی، هـاٍساى، تنٌَلَطیؼتماسؿٌاػاى ػلَم

 ٍ عَس ًظام آهَصؽع، تحَلی ًَ دس هذاسع آیٌذُ ٍ ّویيػاص ٍ هؼواسی هذاسٍقشاس گیشًذ. ًگاُ ایي چٌیي تِ ػاخت

 .ػاصدپزیش هیپشٍسؽ اهناى

 .یادگیشی هؼواسی، هحیظ، سٍاًـٌاػی آهَصؿی، فضای هحیظ، اًؼغاف پزیشی ٍاطُ ّای ملیذی:
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