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تاثیر محیط انعطاف پذیر بر یادگیری خالق در محیط های آموزشی مدارس
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 -2دکتری معماری و استاد دانشگاه آزاد اسالمی،واحد علوم و تحقیقات تهران.

iv

چكیده

h
c

در قرن معاصر موضوع رابطه انسان و محیط و قابلیت ترجمه آن به زبان طراحی محیط و معماري ،مورد توجه پژوهشگران این حوزه از دانش بوده است .در این
راستا شناخت انسان و ویژگی هاي محیط زندگی او و چگونگی برقراري رابطه میان این دو عامل اهمیت دارد .یادگیري ،بخش مركزي زندگی هر فرد است .حتی
زمانی كه به آن فکر نمی كنیم نیز اتفاق می افتد.رشد روزافزون و وسعت تغییرات رو شهاي آموزشی در سالهاي اخیر ،سازگار نمودن بستر یادگیري با تمامی
جوانب نیازهاي یادگیرنده ،در كانون توجه متخصصین آموزش قرار گرفته است.چرا كه محیط فیزیکی به سبب ساختار خود میتواند تعامالت و در پی آن فرآیند
یادگیري را تقویت و یا تضعیف نماید .دیدگاه جدید نسبت به آموزش در مدارس  ،به جاي تزریق و انتقال مطالب ،دانش آموزان را به جستجو و كشف وا می دارد.
بر این اساس مدارس جدید بیش از آن كه محل سخنرانیهاي یکسویه معلمین باشد ،كانون تحرک اجتماعی دانش آموزان و محیط ترغیب كننده نیروي
خودباوري و خود ادراكی آنها است .رویکردهاي جدید نسبت به یادگیري خالق  ،نیازمند حركت ،كار گروهی و پویایی دانش آموزان است. .نوشتار حاضر با تکیه
بر ذات جستجوگر و تجربه پذیر دنیاي دانش آموزان و به منظور پاسخگویی به تحوالت گسترده رو شهاي آموزشی ،ضرورت بهره گیري از عامل انعطا فپذیري در
محیطهاي یادگیري فضاهاي آموزشی را مورد تاكید قرار داده و در این رابطه برخی از راهکارهاي انعطا ف پذیر نمودن یک محیط یادگیري ،قابلیتها و مزیتهاي
این عامل ارائه میگردد .در نهایت چنین استنتاج میشود كه خلق یک محیط یادگیريِ انعطا ف پذیر ،كه همیشه در حال طراحی توسط كاربران آن است ،به
نوعی ،سازگاري با تجربه پذیريِ دنیاي دانش آموزان و همسویی با تغییرپذیري رو شهاي نوین آموزشیِ را در بر می گیرد.
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واژه های كلیدی :محیط انعطاف پذیر ،یادگیري خالق ،محیط یادگیري  ،فضاهاي آموزشی
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مقدمه
قرن بیست و یکم با دگرگونی هاي وسیع و عمیق اجتماعی ،اقتصادي و فرهنگی و اقتصادي آغاز شد.تحوالت عمیق و پردامنه این قرن
با ارائه الگوهاي فکري ،روشهاي تولید علم و خلق فناوري نوین همراه است.یکی از دست آوردهاي نوین این دگرگونیها تاكید بر روش
هاي اندشیدن و سبک هاي تفکر خالق است.چه در طبیعت و چه در اجتماع هیچ تحول خالقانه اي نمی تواند توسط انسان حادث
شود مگر آنکه آنها در وضعیت ذهنی خالقانه اي قرار داشته باشند (بوهم . )1381،در تعریف مذكور وضعیت ذهنی خالقانه به ویژگی
هاي شخصی ،عوامل ذهنی ،عوامل فرهنگی و نیز عوامل معنایی و كالبدي محیط پیرامونی با زمی گردد(.شفایی . )1388،معماري
مدارس به شدت وابسته به فلسفه آموزشی آن است  .سالهاي اخیر  ،دست اندركاران حوزه هاي آموزشی نیک دریافته اند كه فلسفه
آموزشی سنّتی معلم محوري كه سالهاي طوالنی است در كشور ما بدون تغییر اجرا گردیده است دیگر جوابگوي نیاز هاي یادگیرندگان
قرن جدید نیست.تعلیم و تربیت تزریقی نیست بلکه تجربی است .در روش آموزش متداول ،رابطه میان معلم و یادگیرنده،یک سویه و
عمودي است .یادگیرنده ،در جایگاه پذیرنده اي منفعل قرار دارد  ،و همه ما شاهد تغییرات زیادي در روشهاي تدریس در جهان و
همچنین بازنگریهاي موثر در ایران هستیم روش هاي نوین ،آموزش ،فرایندي براي كشف نیروهاي درونی و به فعلییت رسانیدن قابلیت
هاي یادگیري می باشد و» راه انداختن « دانش آموز از نشان دادن یک راه مشخص مهمتر است .لذا اگر از مفاهیم متنوع آموزشی،
انتظار نتایج كامالًثابت مدنظر باشد ،خالقیت از دست میرود (نظري) 1388 ،این روشهاي تدریس نیازمند ساختار و محیط فیزیکی اي
هستند كه جوابگوي خواسته هاي آنان باشد  .گاه شرایط موجود در مدرسه به گونه اي است كه نه تنها به پرورش خالقیت كمک نمی
كند ،بلکه این موهبت الهی را سركوب می كند( .كریمی. )1384 ،به سخن دیگر ،روش یادگیري جدید در گیر این مساله است«
تعامالت مداوم و پی در پی انسانها با یکدیگر با منابع محیطی») .)9 : 1998، Greenoانعطا ف پذیري یکی از عوامل ضروري براي
ایجاد تغییرات  ،خالقیت و نوآوري بر شمرده می شود ،هدف نوشتار حاضر تبیین نقش انعطا ف پذیري به عنوان عامل اساسی در
انگیخته نمودن تفکرخالق درون كودک و حمایت از فرایند اكتشاف و جستجو براي دانش آموزان در طراحی محیط هاي یادگیري
است.
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این پژوهش از نوع كاربردي و روش آن به صورت تحقیق كیفی است كه روش گردآوري اطالعات در آن بر اساس مطالعات
كتابخانه اي می باشد  .این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر سیروس باور با عنوان"طراحی فضاي آموزشی
مدرسه متوسطه اول با رویکرد فضاي یادگیري خالق "است که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد كرج در حال انجام می باشد.

A

تعریف خالقیت

خالقیت از فعل خلق كردن به معناي به وجود آوردن اقتباس می شود (دهخدا.)1347،خالق از صفات باریتعالی است و قوه خالقه
نیرویی است كه موجب تولید صورت هاي بدیع می گردد (شفایی .)1388،واژه خالقیت برگرفته از ) (creationاز ریشه التین
( (createبه معنی ساختن یا تولید كردن یا عملی آگاهانه و هدفمند است (قره داغی . .)1385 ،فعل خلق كردن به معناي ساختن یا
به وجود آوردن چیز جدید یا نمونه اولیه است .در این معنا  ،ویژگی ساخته ها یا نمونه ها بر مهارت یا هوش فرد سازنده استوار است
(باطنی  .)1385،فرهنگ توصیفی روانشناسی شناخت در توصیف خالقیت می نویسد  :خالقیت به توانایی پیدا كردن را ه حل هاي نا
متعارف با كیفیت باال براي حل مسائل اطالق می شود (آیسنگ،1379،به نقل از مهدوي نژاد. )1384،خالقیت از جمله مسائلی است
كه درباره ماهیت و تعریف آن تا كنون بین محققان و روانشناسان توافقی به عمل نیامده است.تورنس بعد از  50سال تحقیق و آزمون
خالقیت معتقد است نمی توان تعریف صریح و جامعی از خالقیت ارائه نمود .آزوبل نیز می گوید :خالقیت یکی از مبهم ترین و مغشوش
ترین اصطالحات در روانشناسی و تعلیم و تربیت امروز است .ابهام در اصطالح به این دلیل است كه مفهوم خالقیت انتزاعی می باشد اما
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ابهام در مفهوم به معنی پیجیدگی خود در جریان خالقیت نیست :زیرا خالقیت را می توان به راحتی در زندگی روزانه حس كرد و آن
را لمس نمود (آقا لطیفی .)1384،
" انقالب اطالعاتی و الکترونیکی و انفجار دانش امکان پیش بینی دانش هاي الزم براي برخورد موثر با شرایط محیطی را با مشکل
روبرو ساخته است.لذا اندیشمندان و محققان راه چاره را در توجه به خالقیت ها و توانمندي هاي فکري بشر دانسته اند" (.حسینی
،1386،ص 14ص".)168-7

تفكر خالق
در مجموع تفکر و عملکرد خالق نسبت به ایده ها و تجارب قبلی بشري نو شمرده شده  ،عامل تغییر و تحول بوده و الزاما می
بایست به حال انسان و جامعه نیز مفید باشد مانندایده هاي جدید ،ابتکارات ،اختراعات و اكتشافات  .معناي خالقیت عبارت است از
توانائی یا قدرت ذهنی یا بدنی براي ساختن یا بازسازي واقعیت به نحوي منحصربه فرد(دافی،برنادت1380،،ص.)38ماكس ورتایمر
روانشناس گشتالت عبارت مناسب تفکر آفرینشی را نخستین بار ابداع وآنرا تفکري توصیف كرد كه واقعا به چیزي مفید می انجامد(
برونو ،1370،ص .)82تورنس ت فکرخالق را به حاصل وقوع انفجارات بینش درونی افراد تعبیر می كند( تورنس  ،1979 ،ص)24اورت
شوستروم ( )1967نویسنده كتاب مشهور"روانشناسی انسان سطله جو " رفتارخالقانه را یک رفتار خویشتن ساز در عین حال سلطه
جویانه می شمارد و می گوید " من رفتار خالقه را یک رفتار خویشتن ساز  ،تعریف می كنم  .رفتار خویشتن ساز نوعی رفتار سلطه
جویانه است كه به صورت خالقه تري ظاهر می گردد  .همه ما سلطه جو هستیم لیکن به جاي آنکه رفتار سلطه جویانه خود را طرد
كنیم  ،باید آنرا تغییرداده و به رفتار خویشتن ساز تبدیل نمائیم ( سرمد  ،1362 ،ص  .)25كالهون ( )1961خالقیت را داراي ماهیت
ذاتا عاطفی دانسته و آنرا فرآیندي می شمارد كه طی آن فرد خالق عناصر نامعقول و احساسی را به عناصر عقلی و آگاهانه تبدیل
كند " .تورنس" محقق و نویسنده خالقیت را فعالیتی می داند كه پس ازیک تصور ذهنی صورت می گیرد( .خیابانیان )1389
« بنا به اعتقاد دیکت تفکر خالق به افکار مدلل و موثر نیازمند است وفرآیند ادراک براي ایجاد ایده هاي خالقانه ،برخاسته از ضمیر
ناخودآگاه شخص نیست ،بلکه ذهن مجموعه اي از افکار و ایده هاي قدیمی را در ایده هاي نو تغییر شکل داده و تکمیل می كند».
(دیکت ،2003 ،به نقل از محمدي ،1390 ،ص « .)10مطالعات لسنروهیلمان ( )1983به تقل از از دیسی ( )1989از معدود پژوهش
هاي نظري است كه به روند تحول خالقیت در طول زندگی پرداخته است .آنها سه مرحله تحولی تعریف كرده اند كه به ترتیب عبات
است از :تولد تا  11سالگی كه «مرحله پربارسازي درونی خالق» می باشد 12 ،تا  60سالگی كه مرحلۀ «پربار سازي بیرونی خالق»
است و  60سالگی تا مرگ كه مرحلۀ «خودارزیابی خالق» می باشد» (امیري ،1386 ،ص ص .)32-26 .اسمیت و كارلسون در
پژوهش هاي بعدي گزارش كردند كه در هفت تا هشت سالگی خالقیت نزول پیدا می كند و و در  10تا  11سالگی به اوج می رسد و
در سن  12سالگی دوباره كاهش می یابد كه مشابه هفت تا هشت سالگی نمی باشد .بعد از 12سالگی و در ادامه دوران نوجوانی
افزایش تدریجی اما یکنواخت مشاهده شد كه در  16سالگی مجدداً به اوج خود رسید و در نهایت به این نتیجه رسیدند كه اولین
مرحلۀ واقعی خالقیت در سنین  10تا  12سالگی اتفاق میافتد ( .)1994در حدود  12سالگی افزایشی در تفکر و اگرا مشاهده می
شود كه در حدود  15سالگی روبه كاهش می رود .براساس یافته هاي این پژوهش كودكان از كالس اول تا حدود  12سالگی در برنامه
هاي پربارسازي شركت دارند ،ولی درطول دوره  13تا  18سالگی غالب ًا كمتر از این برنامه هاي بهره مند می شوند .كمپ معتقد است
باتوجه به كاهشی كه در نمره هاي تفکر خالق در حدود  15سالگی مشاهده می شود ،احتماالً میزان خالقیت كودكان با محیط
مدرسه مرتبط است» (امیري ،اسعدي ،1386 ،ص ص.)32-26 .
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یادگیري ،بخش مركزي زندگی هر فرد است .حتی زمانی كه به آن فکر نمی كنیم نیز اتفاق می افتد؛ با این تفکر كه رفتار در خ الء رخ
نمیدهد؛ لذا راههاي گوناگون رفتار ،مرتبط با محیط كالبدي است .محیط هاي یادگیري از عناصري تشکیل خواهند شد كه در كنار هم
معنادار میشوند .ویژگی ها و كیفیت هاي هر كدام از این عناصر در شکل گیري رفتارهاي مختلف مؤثر می باشند .فیلس وف ژان پی اژه،
بر توانایی كودک در درک جهان به طور فعال تأكید بسیار می كند و معتقد است كه كودكان به طور انفع الی اطالع ات را ج ذب نم ی
كنند ،بلکه آنچه را كه در دنیاي پیرامون خود می بینند ،می شنوند و احساس می كنند ،سپس انتخاب و تفسیر می نمایند.

تعریف انعطاف پذیری
انعطا ف پذیري در لغت به معناي شایستگیِ هماهنگی با هر وضع و هر محیط (معین ) ۱۳۷۱ ،و به مفهوم سادگی تغییرپذیري
به منظور سازگاري و مناسب بودن براي محیط و تغییرات آن در موقعی تهاي متفاوت م یباشد و طبق تعاریف جدید عبارت است از
دسترسی به راهبردهاي غلبه اي گوناگون براي فائق آمدن بریک عامل روانی فشارزا و تمایل به بررسی همه آنها(عالقبند راد.)۱۳۸۲ ،
انعطا ف پذیري یک فرایند پویا تعریف می شود كه مسئول ایجاد انطباق مثبت ،علیرغم وجود تجارب مخالف یا تروماتیک در فرد
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است .نظریه هاي جدید به انعطا ف پذیري به عنوان ساختاري چندبعدي نگاه می كنند كه شامل مهارتهاي خاصی چون مهارت حل
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مسأله می باشد.از نظر روانشناسان افراد انعطا ف پذیر ،افراد رشد یافته تري هستند ،چرا كه زندگی آ نها از لحاظ تجربه غنی است و
در مورد تغییرات اجباري واكنش مناسبتري دارند(فرهودیان .)۱۳۸۳ ،انعطا ف پذیري در كودک یک توانایی براي غلبه بر موانع فکري
است.كودک با استفاده از این توانایی می تواند رویکرد خود را تغییر داده و آن را بهبود بخشد(فیشر .)۱۳۸۶:۲۰ ،باید توجه داشت كه
اگرچه انعطا ف پذیري عاطفی و جسمی تا حدي یک موضوع ذاتی است ،اما این عامل با عوامل متعددي در ارتباط است كه از میان
آنها حمایت خانواده ،حمایت مدرسه وتماس با دوستان را در تعیین سطح انعطاف پذیري مؤثر دانسته اند( عالقبند راد  .) ۱۳۸۲ ،از
این رو باید شرایطی را براي كودكان فراهم نمود كه با آغوش باز به استقبال تغییر بروند و از وقایع وشرایط گوناگون به عنوان فرصتی

o
e

iv

براي جهت دهی تاز ه و افزایش ویژگی انعطا فپ ذیري در خود بهره گیرند.
محیط و رفتار انسان (رابطه انسان)

h
c

محیط رابطه اي دوسویه است .هر دو به نوعی بر هم تأثیر گذارده و از هم متأثر می شوند" .الگوي رویدادهایی را كه بر زندگی در بناها
و شهرها غالب است ،نمی توان از فضاهایی كه در آن رخ میدهند ،جدا كرد" (الکساندر، 1386 ،ص .)61انسان ،بسته به ارزشهاي
فرهنگی محیط خود ،به برخی فضاها ،محرک ها و رویدادها معنی می ب خشد و متناسب با آنها رفتار می كند .شناخت ،توصیف و تبیین
رفتار انسان به درک رابطه محیط و رفتار كمک می كند و درک نقش محیط ساخته شده در روانشناسی محیطی ،عرصه مشترک
معماري و علوم رفتاري زندگی مردم نیازمند فهم و درک ماهیت انسان است" .محیط و رفتار آن قدر در هم تنیده شده اند كه به
سختی می توان آنها را از هم تفکیک كرد .رفتار را نمی توان مستقل از رابطه درونی آن با محیط درک كرد ،رفتار را باید در بستري

r
A

محیطی تعریف كرد" (آلتمن،1382،ص )252

شکل  :1رابطه محیط معماري و علوم رفتاري
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محیط مدرسه و درک دانش آموزان
ادراک انسان از محیط از محوري ترین مقوالت در روانشناسی محیطی و" فرایند كسب از اطالعات محیط اطراف انسان است
(لنگ 97:1388 ،می توتن گفت كه ادراک انسان در مركز هر گونه رفتار محیطی قرار دارد زیرا منبع تمام اطالعات محیطی است
(مک اندرو. )36: 1387،ادراک محیطی فرآیندي است بر پایه تركیب اطالعات حسی و انتظارات مبتنی بر تجربه كه از طریق آن
انسان داده هاي الزم را بر اساس نیازش از محیط پیرامون خود بر می گزیند .لذا هدفمند است و به فرهنگ ،نگرش و ارزش حاكم
بر تفکر ادراک كننده بستگی دارد .در حقیقت ادراک محیطی از تعامل ادراک حسی و شناخت كه در ذهن انسان تجربه شده اند
حادث می شوند .در این فرآیند نقش محیط به عنوان عاملی اساسی در رشد ،توسعه و در نهایت در یادگیري مورد توجه قرار می
گیرد (مطلبی .)1380،تنوع قابل مالحظه شیوه هاي ادراک و شناخت را برخی معلول تجارب متفاوت افراد یا شخصیت و انگیزه ها و
گروهی دیگر از متفکران ،معلول هر دو می دانند " (مرتضوي .)65: 1380،یکی از نکات مهم در طراحی مدرسه ایجاد فضاهایی
جهت درک دانش آموزان از محیط خالق می باشد.وجود انعطاف پذیري در فضاها موجب این چنین درک در فضا می گردد.

D
I

S
f

o
e

شکل :2محیط مدارس ،مکان یادگیري خالق

v
i
h

محیط مدرسه و انگیزش
انسان موجودي پیچیده است كه داراي انگیزش هاي مادي ،روحی و معنوي گوناگون و متفاوت می باشد" .انگیزش نیرویی است كه
هدایت كننده و سازمان دهنده ادراک ،شناخت و یا رفتار هدفمند آدمی است(مطلبی . )1380 ،انگیزش ها می توانند مادي و یا
معنوي باشند و با تغییر در این انگیزش ها است كه ناگهان شکل ها و قابلیت هاي محیط معنا می یابد و یا معناي خود را از دست

c
r

داده به نابودي می گرایند.
انسان موجودي پیچیده است كه داراي انگیزش هاي مادي ،روحی و معنوي گوناگون و متفاوت می باشد" .انگیزش نیرویی است كه

A

هدایت كننده و سازمان دهنده ادراک ،شناخت و یا رفتار هدفمند آدمی است" (مطلبی .)1380 :انگیزش ها می توانند مادي و یا
معنوي باشند و با تغییر در این انگیزش ها است كه ناگهان شکل ها و قابلیت هاي محیط معنا می یابد و یا معناي خود را از دست داده
به نابودي می گرایند .فضاهاي مرتبط با فعالیت كاربران باید داراي شرایط مناسب و مطلوب براي رشد فیزیکی ،ذهنی ،عاطفی و
اجتماعی آنان باشد .یکی از اركان اصلی فضاهاي آموزشی ایجاد محیطی بر برآورده سازي نیاز خودشکوفایی ،یعنی شکوفا كردن
تمامی استعدادهاي پنهان آدمی؛ حال این استعدادها هر چه میخواهد باشد.
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محیط مدرسه و نیاز پویایی ذهن كودكان
رفتارها در جهت ارضاي نیاز هاي انسانی شکل می گیرند .بنابراین تبیین نظریه طراحی معماري محیط ،بر اساس مفاهیم نیاز هاي
انسانی ،یک ضرورت است .هرموجود زند هاي كه با خواست و اراده خود حركتی ندارد ،نیازي به مغز هم نمی تواند داشته باشد،
حتی نیاز به دانستن مکانی كه در آن هست نیز ندارد .امادرمورد انسان كه داراي قدرت اراده و تصمیم گیري است ،حركت كردن راه
ارتباط برقرار كردن او با دنیاي بیرون است.هر گونه رابط هاي كه انسان به واسطه حواس خود با محیط برقرار می نماید نوعی حركت
است .حركت یک نیاز انسانی و یک رفتار اساسی براي كودكان است كه باعث حمایت و تقویت رشد متعادل همه جانبه آنها می
گردد .در كودكان هوش جنبشی كه از طریق احساس تماس ،نشان داده می شود ،به اندازه هوش بصري داراي اهمیت است چرا كه

D
I

ذهن كودكان از طریق پردازش تعامالتی كه با جهان خارج دارند رشد می كند.از این رو تاكید بر تجربه ي مستقیم «عملی » اساس
تعلیم و تربیت كودک -محور شده است (فیشر ) 227:1386،نشستن ساكن عالوه بر ایجاد مشکالت در رشد و عملکرد ارگان ها،

S
f

داراي تاثیر منفیِ طوالنی مدت جهت تمركز كردن نیز می باشد .ذهن كودكان نیز مانند عضالت آنها نمی تواند تحت فشار مداوم
قرار گیرد .مغز سالم یک كودک نیاز خود را براي تغییرات فعال بطور ناخودآگاه از طریق بیقراري روي صندلی هاي متداول در روش

o
e

سنتی نشان می دهد ) .)2002، Breitheckerماریا مانتسوري « كودكانی را كه حركت نمی كنند و در نهایت« تابعیت» فقط
فرا می گیرند به پروانه هائی كه به نیمکت هایشان سنجاق شده اند تشبیه می كند(مرتضوي .) ۱۳۷۶:۴ ،بنابراین از این نیاز انسان
به پویایی فیزیکی-ذهنی ،نباید توسط استانداردهاي ساكن انفعالی جلوگیري شود ،بلکه راه حل پویا وسودمند در این رابطه ،پیرو این

v
i
h

شعار است":سکون به حد ضرورت ،حركت به حد امکان ".این شعار بخش مهمی از عملکرد یک محیط آموزشی فعال است.
).)2002، Breithecker

قابلیت محیط مدرسه

c
r

مفهوم روانشناختی قابلیت محیط كه توسط جیمز جی گیبسون ابداع شده است به پیکره بندي كالبدي یک شیئ یا یک مکان
رفتاري داللت میکند كه براي فعالیتهاي خاصی قابل استفاده میسازد .گیبسون معتقد است براي افراد قابلیت فضا مهم است و

A

انتخاب رفتاري وزیباشناختی فرد را محدود كرده یا گسترش میدهد .قابلیت محیط براي گروه و طبقه اجتماعی قابلیت یک فرم از
یک سو به نیازهاي استفاده كنندگان و انگیزه هاي درونی آن كودكان متفاوت است و از سوي دیگر به توانایی هاي بالقوه شکل و فرم
كالبدي محیط باز میگردد .لذاطیف وسیعی از نیازهاي انسانی چون زیبایی شناسی و نمادگرایی یا معناشناسی بخشی ازقابلیت بنا
محسوب میشود(مطلبی ،قاسم )1385،بنابراین قابلیت فضاهاي مدرسه متوجه جامع نگري در تأمین نیازهاي ادراكی – رفتاري و
انگیزه جستجو و كشف در كودک است .روانشناسی به نام گرینو سطوح مختلف قابلیت محیط را در چهار طبقه شامل قابلیت بالقوه،
قابلیت ادراكی ،قابلیت كاربرد و قابلیت محقق شده دسته بندي كرده است .در حالی كه بخشی از قابلیت هاي هاي محیط جنبه
فیزیکی و فیزیولوژیکی دارند ،بخشی دیگر از قابلیتها تحت تاثیر عوامل فرهنگی ،قراردادهاي اجتماعی و قوانین می باشد.
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نمودار  :1قابلیت درک برنامه درسی

D
I

»باركر موسس«عقیده دارد بین ابعاد روانشناسی اكولوژیک قرارگا ههاي فیزیکی -رفتاري فیزیکی -معماري و رفتاري رابطه خاصی
وجود دارد كه آن را با مفهوم همساخت بیان در تمام موجودات زنده ) ,(Youngمی كند )مرتضوي .(۱۳۷۶،به موجب قانون تاثیر
و تاثر بخشیدن در محیط تمایل به سازش با محیط وجود دارد ،به این ترتیب كه كودک كوشش دارد با محیطی كه در آن زندگی

S
f

می كند سازش نماید و خود را با آن منطبق سازد و به اعتقاد پیاژه سازش با محیط یکی از دو صورتِ هوش در انسان است .كودک
در ابتدا سعی می كند كه محیط را با سیستم درونی و هوش خود سازش دهد ،ولی چون این همیشه نمی تواند امکا نپذیر باشد و
كودک با موارد و مسائلی مواجه می شود كه با تجارب قبلی اش متناسب نیست ،از این رو خود را با تجربه جدید سازگار می

o
e

نماید.بنابراین كودک فعل پذیر محض نیست .به عبارت دیگر می توان سازش با محیط را تعادلی بین درونسازي و برونسازي دانست
(مقدم)۱۳۶۶ ،

v
i
h

c
r

نمودار  :2نحوه ارتباط كودک با محیط(مقدم)29:1366 ،

A

در حقیقت ،تجربه ي هر فرد در زندگی و مهارت هایی كه كسب می نماید مربوط به شرایط محیطی و محصول تاثیر متقابل میان
آن فرد
و محیطی است كه در آن زندگی م یکند ،فعالیت به عنوان عامل اصلی رشد و یادگیري كودک فرآیندي است كه در ارتباط با فضا و
محیط
كودک ،رشد همه جانبه او را موجب م یگردد و محیط با ایجاد فرصت و تحریک و تشویق كودک در رفتار او تاثیر می گذارد(
شریعتمداري )80: 1385 ،از این رو محیط مدرسه باید حمایت كافی براي رشد خالقیت در دانش آموزان را به عمل آورد.
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تأثیر اهداف آموزش و پرورش بر عملکرد فضاهای آموزشي:
هر جامعه اصول و اهداف مشخصی براي محیط هاي آموزشی و پرورشی خود پیشبینی میکند .به عنوان مثال توصیه میشود :مدرسه
باید بتواند انسانهایی سالم ،آگاه ،متفکر ،خالق و صالح بپروراند تا این افراد سنگ بناي جامعه اي مطلوب را تشکیل دهند و زمینه
توسعه اقتصادي و رشد اجتماعی را فراهم آورند .اگر سیستم آموزشی كشور «خالقیت» را مالک رشد و پیشرفت قرار دهد ،الزام است
كه شرایط تمرین خالقیت از زمان كودكی مهیا گردد .الزمه «خالقیت» استفاده از فضاي باز از نظر معماري و شیوه تربیتی حمایت
كننده و مالیم به عنوان روش تربیتی است  .فضاهاي سنتی با نیمکتهاي ثابت و ...دانش آموزان را به طوریکه متخصصین علوم رفتاري
توصیف مینمایند به سوي تابعیت سوق میدهد نه خال قیت و اعمال تنبیه ،ترس از اشتباه را در آن ها افزایش داده مانع از جسارت كه
الزمه نوآ وري است میشود؛ بنابراین این تفکر ،بر میل ذاتی دانش آموز نسبت به كنجکاوي ،جستجو و كشف ،اصرار ورزیده و تالش
میکند تمامی امکانات كالبدي محیط را براي تحریف ذهنی وي بکار گیرد .بدین ترتیب تفاوت مدرسه جدید و مدرسه كالسیک در نوع
امکاناتی است كه براي ایجاد تحرک و پویایی دانش آموزان و یا بی تحرک نمودن آن هابه خدمت میگیرد.

D
I

S
f

تصویری جدید نسبت به آموزش و روند یادگیری انعطاف پذیر:
دیدگاه جدید نسبت به آموزش ،به جاي تزریق و انتقال مطالب ،دانش آموزان را به جستجو و كشف وا می دارد .بر این اساس مدارس
مدرن بیش از آن كه محل سخنرانی هاي یکسویه معلمین باشد ،كانون تحرک اجتماعی دانش آموزان و محیط ترغیب كننده نیروي

o
e

خودباوري و خود ادراكی آنها است.توجهی خاص نسبت به پرورش خصوصیات روحی و شخصیتی دانش آموز،دریافتهاي نوین ،كالبد
مدرسه كالسیک را كه امکان مراوده اجتماعی دانش آموزان با یکدیگر و در حضور معلم را از آنها سلب نموده ،محیطی تک بعدي و فاقد
كفایت ال زم براي رشد استعدادهاي ذهنی و روحی دانش آموزان میشناسد .تجربیات مدرسه مدرن نشان میدهد كه فضاي مدرسه باید

v
i
h

با روحیات مخاطبان مأنوس باشد؛ یعنی باید فضایی از جنس خودشان حاصل شود .ویژگیهاي چنین محیط آموزشی عبارتنداز:
ایجاد فضایی كه در مقیاس دانش آموز باشدمتنوع كردن عوامل و روشهاي آموزشیمشاهده عینی و تجربه ملموسآموزش به مدد تشریک مساعی صورت میگیردروند تحقیق به اندازه نتیجه نهایی اهمیت دارد و باعث پرورش روح تحقیق و تفحص در دانش آموز میشود  .توجه به جنبه پرورش به
اندازه بعد آموزش كه باعث رشد ذهن و تکامل شخصیت فردي و اجتماعی دانش آموز میشود .در نتیجه آن محیط براي وي تک بعدي

c
r

نیست .
نکاتی كه در طراحی محیط آموزشی باید بدان توجه شود عبارتنداز:

A

 .1ایجاد بستر مناسب جهت انجام فعالیتهاي متنوع آموزشی ،در نتیجه باید فضا جوابگوي تغییرات الگوهاي آموزشی ،مبلمان و
تجهیزات آموزشی باشد.
 .2دخالت دادن دانش آموزان در طراحی محیط خودشان .
 .3در نظر گرفتن ذهنیت و پیش زمینه فرهنگی و آموزش معلمان و دانش آموزان
بافت محیط آموزشی مجموعه اي است از كالبد ،فعالیتها و ذهنیت انسانهاي عامل فعالیت؛ بنابراین مهمترین نکته در كالبد
آموزش ،انعطاف پذیري آن است كه متناسب با تغییر فعالیت تغییر كند.
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نمودار :3سیر تغییرات در نظام دان ش آموز محور (مردمی ،کریم)1389.

محیط های انعطا فپذیر ،پاسخگو به نیا زهای آموزشي

D
I

اساسی ترین تغییر در نوع تفکر و فلسفه آموزش و پرورش نوین انتقال از نظام معلم محوري به دانش آموز محوري است كه در
پی آن(
 )2002 ,Lippmanتغییرات زیر شکل گرفته است بنابراین در نظام نوین مابه تمام طول روز و به تمام بخشهاي یک مركز

S
f

آموزشی براي یادگیري نیازمندیم.این درحالی است كه با وجود پیشرف تهاي عظیم تکنولوژي اطالعات و انقالب در رو شهاي دریافت
و تولید اطالعات ،ما از رو شهاي محدودي در سازمان دهی محی طهاي یادگیري بهره م یگیریم كه پاسخگو به این تغییرات عظیم

o
e

نیست .برنامه ریزي طوالنی مدت با توجه به آینده نسبتا نامعلوم نیاز به اصال حپذیري و تعدي لپذیري در نحوه تفکر دارد.
نظر به اینکه یکی از اهداف بلند مدت تعلیم و تربیت ،دادن امکان رشد و شکوفائی استعدا دها و مسئولیت به كودكان با ضرایب
هوشی متفاوت است فقط فضاهاي باز و انعطا فپذیر و نظامی پویا می تواند ،امکانات آموزشی الزم را در اختیار تک تک یادگیرندگان
قرار دهد و با دادن مسئولیت و آزادي به كودكان ،كوشش می شود كه دانش آموزان اعتماد بنفس و جسارت الزم را براي نو آوري و

v
i
h

خالقیت كه از مهمترین شرایط توسعه نامیده می شود ،كسب نمایند(مرتضوي .)1376:13،در اینگونه محیط هاي یادگیري نظام
آموزش پویا است و می توان فضا ها را بطور گذرا ،متناسب با اهداف تقسیم بندي كرد و هیچ وسیله و ابزاري مختص درس خاص
نیست ) . )1991 ,Ehrenkrantz, Eckstutنیازهاي جدید نشان می دهد كه تداوم نیاز به فضاهایی براي یادگیري ،بحث ،كار
گروهی و ...در آینده نیز امري ضروري است.

c
r

A

در تفکر قدیمی برنام هریزان پس از شناسایی نیازهاي عملکردهاي مجزا به دنبال بهینه سازي امکانات بودند ،این رویکرد بیش از
شباهتها
به تفاو تهاي میان فعالی تها تمایل دارد ،در حالی كه رویکرد آینده نگر تشابهات در ابعاد ،موقعیت مکانی ،شرایط محیطی و ...را
تشخیص
می دهد و براي تبدیل فضاها به عناصري با قابلیت تفسیرپذیري مجدد جستجو می كند  )2003 ,Locker).در این دیدگاه می
توان از راهکا رهاي زیر براي انعطا ف پذیر نمودن یک مركز یادگیري یکپارچه بهره گرفت:
چند عملكردی كردن فضاها :استفاده از فضاهاي چند عملکردي ،به صورت اقتصادي تر و موثرتر به عملکردهاي متغیر وچندگانه
گرو ه هاي استفاده كننده پاسخگوست.
زند ه كردن مسیرهای ارتباطی و فضاهای انتقالی :تبدیل كردن نقش راهروهاي باریک از مسیرهاي ارتباطی به محدوده هایی
براي یادگیري
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ایجاد فضاهای فعال و غیرفعال در كل مجموعه :ایجاد محدود ههاي جمعی(فعال) قابل تغییر براي استفاد ههاي چند منظوره
استراحت ،یادگیري گروهی...) ،ونیز فضاهایی شخصی(غیرفعال) در بخشهاي مختلف
شفافیت :امکان حضور در تمامی فعالیتهاي در حال اتفاق در مجموعه -هرچند به صورت بصري -به واسطه مجزا و مجرد ندیدن
محدود ه هاي فعالیتی
ارتباط بین درون و بیرون :امتداد دادن محدود ههاي یادگیري از فضاهاي بسته به سمت فضاهاي نیمه باز مانند ترا سها و كامال
باز مانند حیا طها و انتقال روح زنده طبیعت به فضاهاي داخلی
سیالیت فضا :نفوذپذیري فضاها و امکان سهولت حركت كودک بدون احساس گم شدن و كشف زوایاي ناپیداي محیط ضمن قابلیت
كنترل توسط

مربیان.

راهكا رهای موقعی تیابی :برنامه ریزي بر پایه روانی ارتباطات و سهولت كاركرد عملکردها.

D
I

امكان تخصیص مجدد فضاها :امکان استفاده مجدد از فضاها و اختصاص دادن فعالیتهاي جدید به آنها در آینده بدون تغییرات
فیزیکی ساختمان.

S
f

ارتباط با جامعه :درگیر نمودن اعضاء جامعه با فضاي مركز (مردمی ،كریم)1389،
به طور کلی طراحی فضای یادگیری براساس چهارچوب هاي خشک و ثابت ممکن است خالقیت محیطی كودكان را كور كند چرا كه
خالقیت تابع زمان و مکان مشخصی نیست و كودكان نیازمند تداوم ،تمركز و عدم عجله در حضور و عبور و درک فضاها هستند تا
بهترین توان خود را به كار گیرند(مظفر ،عظمتی ،باقري .) ۱۳۸۵ ،و به گفته بروس جیلک یادگیري به سبب ذات و طبیعت خود ،یک
محصول بسته بندي شده نیست بلکه فرایندي درون زاست كه به صورت كشف كردن مداوم قابل بیان است ( .)2002، Jilk

ایجاد فضای منعطف در مدارس

o
e
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h

در صورت همجواري مدرسه با محل سکونت دانش آموز ،استفاده ي همزمان دانش آموزان و افراد محل از برخی اجزاء مدرسه مانند
كتابخانه ،سالن ورزش یا سالن چند منظوره ،همچنین امکان استفاده از این فضاها در ساعات تعطیلی مدرسه و تابستان سبب ایجاد
حسی آ شنا و مطلوب براي او می گردد و این امکان كه والدین هنگامی كه كودكان خود را به مدرسه می آورند ،مکانی براي توقف
داشته باشند ،یا بتوانند از كتابخانه استفاده كنند یا در كالس جمعی ثبت نام كنند و در نتیجه كودک خود را فوراً ترک نکرده و
همزمان با او زمانی را در مدر سه بمانند ،در دانش آموز حس اعتماد و امنیت بیشتري ایجاد كرده ،از ترس و بی میلی او می كاهد و
مفهوم مدرسه ،خانه ي دوم را در او قوت می بخشد.
نحوه ي ساماندهی عناصر و تلفیق پر و خالی در ایجاد این قابلیت كه مدرسه چه در داخل و چه در فضاهاي باز امکان انعطاف-
پذیري بیشتري باشد ،بسیار مؤثر است .نحوه ي چیدن عناصر كنار هم می تواند سبب ایجاد حیاط هاي مختلف با قابلیت تفکیک براي
استراحت و تنفس ،ورزش و استفاده از فضاي سبز باشد .كودكان خواهان فضاي سبز متنوع در مدرسه هستند .ایجاد ارتباط نزدیک و
مستقیم با محیط و طبیعت بی رون ،مدرسه را نمودي از طبیعت و خانه ي دانش آموز معرفی می كند و در عین حال ،وقتی یک فضا در
ارتباط مستقیم و نزدیک با حیاط قرار می گیرد ،این امکان به وجود می آید كه در ساعاتی به طور همزمان و به اختیار از هر دو فضا
براي یادگیري یا فراغت استفاده كرد.از آنجا كه نمی توان تمام مدارس را در زمین هایی با مساحت زیاد ساخت ،همچنین به این جهت
كه در مدارس كوچک دانش -آموز احساس خاص بودن و احترام را كه براي اعتماد به نفس او الزم است .بیشتر به دست می آورد،
بررسی مدارس كوچک از دیدگاه انعطاف پذیري بسیار مهم می باشد .خاصیت تنوع پ ذیري یعنی امکان استفاده هاي مختلف از فضا به
طور همزمان یا در زمان هاي مختلف ،تطبیق پذیري و تلفیق پذیري از قابلیت هایی هستند كه در منعطف كردن یک مدرسه كوچک
بسیار تاثیر گذارند .نوع ساماندهی و ارتباطات اجزاي مدرسه در ایجاد قابلیت هاي مذكور نقش مهمی دارد ،زیرا دانش آموز در صورت
استفاده ي به موقع و مناسب از فضاهاي مورد نیاز چون نمازخانه ،سالن ورزش و سالن كارهاي جمعی احساس آسایش و راحتی می
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كند و این سبب بازدهی بیشتر او در زمان كالس هاي درس می گردد .یک الگوي منعطف می تواند با حداقل فضا از طریق تغییر و
تطبیق و متنوع عملکردها ،كلیه ي نیازهاي دانش آموزان را تامین نماید .طراحی اجزاي آموزشی به طوري كه امکان مشاركت و
همکاري دانش آموز را در امر تعلیم و تربیت فراهم آورد و آنان را از وضع منفعل و بی اراده ي كنونی در آورد و در انتخاب آزاد بگذارد،
بسیار با اهمیت است .طراحی كال س ها ،كارگاه ها و آزمایشگاه ها با چیدمان هاي منعطف ،امکان تغییر و تبدیل مبلمان از وضعیتی به
وضعیتی دیگر ،استفاده از دیوارهاي متحرک ،امکان تلفیق چند فضا یا تفکیک یک فضا در زمان هاي مختلف و امکان ایجاد حریم هاي
شخصی یا گروهی ،حس اعتماد به نقس ،غرور و احترام را در كودكان افزایش می دهد .ایجاد فضاهاي نیمه باز و ایوان هاي مسقف ،نه
تنها محلی با استفاده هاي مختلف را فراهم می آورد ،در هواي نامساعد به عنوان محل استراحت و تجمع مورد استفاده قرار می گیرد.
ایجاد اختالف سطح و پله در حیاط براي تجمع و اجراي برنامه هاي جمعی مفید و ایجاد تنوع در فضاهایی مانند طاقچه ،سکو و
دیوارهاي كوتاه ،محل هاي مناسبی را براي و نشستن و قرار دادن وسایل فراهم می آورد .چنین فضاهاي متنوعی سبب محبوبیت فوق
العاده ي مدرسه نزد كودكان می گردد .همچنین در آنان ایجاد انگیزه نموده ،خالقیت آنان را افزایش می دهد.آموزش و پرورش مقوله
اي پویا و دانش آموزان در حال رشد و تحولند ،تعلیم و تربیت رسالتی سنگین و پرمسئولیت است كه در آن كودكان به دست ما به
امانت سپرده می شوند .باید به گونه اي بیاندیشیم و عمل كنیم كه تعالی روح لطف و ذهن حساس آنان را سبب شویم نه كسالت و
سرخوردگی شان را ،شاید از این طریق بتوانیم انگیزه ي آموختن را در آنان قوت بخشیم.

D
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یادگیری خالق دركالس انعطا ف پذیر:

o
e

از آنجایی كه بسیاري از فعالیتها و خواستها در كالس درس اتفاق می افتد ،الزم است به كالس درس و ویژگیهاي كاركردي آن توجه
ویژه داشت.با وجود پیشرفتهاي جدید در نورپردازي ،آكوستیک و فن ساختمان هنوز اغلب مدارس ما جعبه هایی هستند پر شد ه از
مکعب هایی به نام كالس كه عموما از اوایل قرن نوزدهم به صورت یک اتاق مستطیل شکل با نیمکتهاي ردیفی رو به تخته سیاه با
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پنجر ه هاي بزرگ به قصد فراهم آوردن تهویه ،نور ،تخلیه سریع و آسانی نظارت و دیگر نیازها موجود بود ه است Cuningham
) .) ۲۰۰۶، group architectureاما تحقیقات جدید در زمینه چگونگی تاثیر محیط فیزیکی بر تسهیل فعالیتهاي یادگیري،
نشان می دهد كه امروزه معلمان به بیش ازیک اتاق مستطیل براي آموزش كودكان نیاز دارند براین اساس می توان معیارهاي زیر را
براي كال سهاي امروزي بسط داد:

c
r

- ۱در یک كالس درس عمدتا فعالیت هایی نظیر (سکوت یا مطالعه فردي ،آزمون و امتحان ،آموزش رسمی كامل ،كارگروهی،
فعالیتهاي

A

سمعی -بصري و نظارت خصوصی معلم یا آموزش گروهی كوچک) بیشتر از دیگر فعالیت ها به چشم می خورند.
- ۲یک كالس باید داراي قابلیت هایی نظیرانطباق با تغییرات مورد نیاز ،دست هاي كردن فضا ،باال بردن میزان خالقیت و مشاركت
دانش
آموزان و دسترسی به بیرون باشد(كامل نیا)102: ۱۳۸۸ ،
- ۳یک كالس باید به اندازه كافی انطبا ق پذیر باشد تا امکان سازماندهی مجدد به طور مداوم براي كل كالس ،در انداز ه هاي
گوناگون براي
گرو ههاي متعدد یادگیري وجود داشته باشد(  . )2002، dudekدر چنین كال سهایی ،اصل بر مشاهده عینی-تجربیاتی است به
گون هاي
كه به هدایت غیر مستقیم معلم نیز پاسخگو باشد) .)200,Watkins, Lodge, Bestچنانچه دانش آموزان در حین كار با
مشکالتی روبرو شوند ،محیط به آ نها اختیاراتی در جهت هماهنگی ایجاد كردن با موانع ،فراهم می دارد وآنها را به سمت تمرین
هایی سرشار از فعالیتهاي در تعامل با یکدیگر سوق می دهد به گون هاي كه آنها بتوانند خود اطالعات را براي خودشان كسب
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نمایند .این معیارها نشان می دهد كه محیط كالس ها باید به صورت محدوده هایی پویا و ساختار هایی مركب از اجزا باشد كه
بیشمار فعالیت در هر لحظه در آن قابل وقوع است .مطابق بیان مارک دودک بکارگیري روح كودكی و درگیرشدن با خود ارزیابی
دائمی ،ره آورد اساسی یک كالس امروزي است).)2000، dudek
به طور كلی باید گفت كه تفکر طراحی شکل یک كالس باید از درک تعامالت امکا نپذیر در محیط فیزیکی -اجتماعی و ذات تعیین
كننده
یادگیري ،سرچشمه بگیرد و نمی توان یک شکل خاص را به تمامی كال سها در بسترهاي متفاوت اجتماعی تحمیل نمود ،اما با توجه
به شرایط مذكور ،می توان گفت كه تاثیر شکل یک كالس درس در میزان انعطا ف پذیري آن امري حتمی است.
جیمز دیک فرم  Lعریض را به عنوان الگویی معرفی می نماید كه معیا رهاي یک كالس امروزي انعطا ف پذیر را داراست و به

D
I

معلمان حق انتخا بهاي متفاوتی در سازماندهی كالسهایشان جهت تسهیل رشد دانش آموزان ،در فعالیت هاي متفاوت یادگیري را
می دهد) )2002 ,Lippmanو( )41-45: ۱۹۹۴,Dyck
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شکل :3الگوي كالس فرم  Lعریض (جیمز دیک)
نتیجه گیری:

A

برخالف مدارس سنتی ایران كه آموزش در آنها با تحرک و مشاركت و پویایی زیادي به همراه بوده ،اكنون سیستم آموزشی به
شکلی است كه در آن معلم به عنوان متکلم وحده مطرح و امکان مشاركت دانش آموزان در امر آموزش و پرورش به حداقل می-رسد.
این امر وابستگی دانش آموزان را به مکان كاهش داده ،آنها را از محیط دور می سازد .در عین حال از ابتداي قرن جاري الگوي معماري
یک مدرسه عبارت بوده از ردیف مستقیم و یکنواخت كالس ها در پالن ،ردیف مستقیم و یکنواخت پنجره ها در نما و ردیف مستقیم و
یکنواخت میزها در آرایش كالس درس و تركیب ردیف هاي موازي كه سلسله اي از خطوط مستقیم براي حركت در مدرسه را ترسیم
می نماید .كه به تبع ،محیطی خل ق می گردد كه نه تنها جذابیت و كششی براي دانش آموزان ندارد و سبب افزایش خالقیت او نمی
گردد .طراحی فضاهاي یاید آموزشی به گونه اي صورت پذیرد كه جوابگوي آموزش جدید و پویاي امروز و پیشرفت تکنولوژي و سرعت
آن در سالهاي اخیر باشد و در مقیاس خرد ،در دقت عمل در انت خاب شکل و فرم اجزاي آموزشی ،مبلمان ،مقیاس و جزئیات آنها به
طوري كه ادراكات حسی مثبت را در تطابق با استفاده هاي متفاوتی كه در طول زمان ممکن است داشته باشند ،به وجود آورد.
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از بررسی هاي انجام شده در این نوشتار ،چنین استنتاج می شود كه محیط یادگیري انعطا ف پذیر كه همه بخشهاي آن قابلیت
تبدیل شدن به محدود هایی براي یادگیري دارد ،حس جستجوگري كودک را در قلب خود قرار میدهد ،عامل كلیدي در طراحی این
محیط فیزیکی ،قادر بودن كودكان به خلق محیط هاي یادگیري خودشان می باشد ،نه اینکه در فضایی قرار بگیرند كه همه چیز براي
آنها از پیش تعیین شده باشد.در چنین ساختاري ارتباطی دو سویه میان كودک و محیط شکل می گیرد ،بصورتی كه از یک سو
كودک محیط خود را می سازد و از سوي دیگر محیط به جهان یادگیري كودک شکل می بخشد.این محیط یادگیري كه همیشه در
حال طراحی توسط كابران آن است ،در تمامی زما نها امکان پاسخگویی به تجربه پذیري جهان كودک و تغییرپذیري نظام یاددهی-
یادگیري را داراست.
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. تهران، نشر سیماي دانش، طراحی و معماري فضاهاي آموزشی،) ۱۳۸۷ (  رضا،شاطریان
. تهران، چاپ اول، انتشارات امیر كبیر، روانشناسی تربیتی،) ۱۳۶۶ (  علی،شریعتمداري
، مجله تاز ههاي علوم شناختی،رفتاري و انعطا فپذیري-عوامل شناختی:  مواجهه با خشونت در نوجوانان،) ۱۳۸۲ (  جواد،عالقبندراد
۲  شمارۀ،۵ سال
۱  شمارۀ،۷  سال، مجله تاز ههاي علوم شناختی، سازگاري و نشان ههاي روانپزشکی، انعطا فپذیري،) ۱۳۸۴ (  علی،فرهودیان
. اهواز، نشر رسش، ترجمه دكتر مسعود صفایی مقدم و افسانه نجاریان، آموزش تفکر به كودكان،) ۱۳۸۶ (  رابرت،فیشر
. انتشارات سبحان نور،دستور زبان طراحی محی طهاي یادگیري، ) ۱۳۸۸ (  حامد،كامل نیا
. تهران، نشر ویرایش، مترجم یحیی سیّد محمدي، انگیزش و هیجان،) ۱۳۷۸ (  جان،مارشال ریو
. تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، روانشناسی محیط،) ۱۳۶۷ (  شهرناز،مرتضوي
. تهران، سازمان نوسازي مدارس كشور، فضاهاي آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط،) ۱۳۷۶ (  شهرناز،مرتضوي
 فصلنامه علمی، طراحی بوستا نهاي شهري و رشدخالقیت كودكان،) ۱۳۸۵ (  محمد، حمیدرضا و باقري، عظمتی، فرهنگ،مظفر
 دانشگاه تربیت،پژوهشی فناوري و آموزش
۲  شماره، جلد اول،دبیر شهید رجایی.
. تهران، چاپ هشتم، انتشارات امیركبیر، جلد اول، فرهنگ فارسی،) ۱۳۷۱ (  محمد،معین
. تهران، چاپ چهارم، انتشارات سروش،ُ كاربرد روانشناسی در آموزشگاه،) ۱۳۶۶ (  بدري،مقدم
. تهران، شركت سهامی چهر، ترجمه محمد تقی براهنی، انگیزش و هیجان،) ۱۳۵۴ (.  ادوارد ج،موري
 سیستم آموزشیِ تغییرپذیر،) محیط یادگیريِ انعطا ف پذیر جهان كودکِ تجربه پذیر1389(كریم، مردمی
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