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 چکیده
 که جاو از آن افتدکند نیز اتفاق میه به آن فکر نمیحتی زمانی ک ،استیادگیری بخش مرکزی زندگی هر فرد 

از این رو فضاهای  مرتبط با محیط کالبدی است. های گوناگون رفتار،لذا راه دهد،در خال رخ نمی نیز رفتار

 آموزان،اد رضایت از فضای آموزشی در دانشمندند تا با ایجشی به یک فضای آموزشی مطلوب نیازموزآ

آموزان از ترین عوامل موثر بر رضایت دانشاز مهم د.نها را افزایش دهندمان یادگیری و رضایت تحصیلی آنرا

یابی در این مقاله به منظور دست محیط آموزشی عوامل محیطی و عوامل روانشناختی محیط آموزشی هستند.

های به عنوان نمونه معماری چند نمونه از مدارس اسالمی ،آموزانگذار بر یادگیری دانشحیطی تاثیرعوامل مه ب

این عوامل تاثیر به منظور بررسی  یپژوهشسپس  عواملی استخراج شدند و مورد بررسی قرار گرفتند مطلوب

دبیرستان پسرانه  0دبیرستان دخترانه و  0درنفر  033 نمونه حجم با آموزانیادگیری دانشرضایتمندی و بر 

-می پرسشنامه طریق از شده آوریجمع هایداده و است پیمایشی تحقیق روش .گرفت صورت تهران 6منطقه 

 عوامل محیطی نظیر نور، دهدمی نشان آمده دست به آمار .است استقرایی استدالل، استدالل نوع و باشند

میزان یادگیری و سطح در نتیجه  آموزان از محیط تاثیر گذاشته وبر رضایت دانش... فضای سبز، رنگ و ،مبلمان

 د.ندهآموزان را افزایش میبازدهی دانش

 

 .یادگیری عوامل محیطی، ،اسالمیمدارس  فضای آموزشی،معماری،  واژگان کلیدی:

 واحد تهران غربدانشگاه آزاد اسالمی  معماری دانشجوی کارشناسی ارشد  -9

 تهران غرب اسالمی واحد استادیار دانشکده معماری دانشگاه آزاد -2
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 مقدمه -1

-وحی و معنوی گوناگون و متفاوت میر های مادی،جودی پیچیده است که دارای انگیزشانسان مو

شناس مازلو روان سازمان دهنده ادراک و رفتار هدفمند آدمی است. انگیزش نیرویی هدایت کننده، باشد.

 .(69: 9093زیر ارائه داده است)مطلبی،های انسان را مطابق شکل هها و انگیزمدلی از نیاز گرا،انسان

 

 
 ]9[ سلسله مراتب نیاز های مازلو -1شکل

 

زیرا توجه به نیاز  آموزان الزامی است،ها و نیازهای دانشمعماری مدارس نیز توجه به خواستهدر 

-همان گونه که روان آیند.های موثر تربیتی در امر آموزش و پرورش نوین به شمار میها از پارامترمندی

کتب  روش تدریس، معلم، همواره عوامل گوناگونی چون خانواده، شناسان در بررسی مسائل آموزشی،

 دهند،رایند تحصیلی مورد تاکید قرار میمدیریت آموزشی و غیره را به عنوان عوامل موثر در ف درسی،

های آموزشی و تربیتی فعالیتا در کیفیت معماری یا فضای فیزیکی مدرسه را نیز به عنوان عامل زنده و پوی

 .(17: 9091)لطف عطا، دانندمیآموزان موثر دانش

 
 ]11[ های مراحل رشدنیازمندی -1جدول 

 مراحل رشد تمایالت

 حرکتی-تمایالت حسی

 تمایالت زبانی

 از تولد تا یکسالگی

 از یک سالگی تا سه سالگی

 اول

 دوم سالگیسالگی تا هفت سه از  تمایالت ذهنی

 سوم از هفت سالگی تا دوازده سالگی تمایالت عینی

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

 تناسبات اجزا، اصول و عناصر تشکیل دهنده آن نظیر چگونگی معماری مدارس، در یک نگاه سیستمی،

توانند اثرات قابل توجهی بر میفضای باز محوطه و غیره  صدا، رنگ،نور، نوع سازمان دهی فضا، مقیاس،
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کودکان و  نشاط و شادابی را برای مدرسه مطلوب یادگیری را آسان کرده، آموزان باقی بگذارند.دانش

کسالت و افسردگی را برای  خشک و بی روح، تاریک، تنگ، آورد و مدرسه نامناسب،نوجوانان به ارمغان می

همراه خواهد داشت و بر میزان یادگیری و حضور فعال و با نشاط آنان در مدرسه تاثیر منفی آموزان به دانش

در  های سنی پرداخت.های گروهبتدا باید به شناخت نیازا ،برای رسیدن به فضای آموزشی مطلوب و دارد

شناخت  ،و بررسی معماری مدارس اسالمی های آموزشیمطالعه الگوهای رفتاری در محیط این میان،

 ها را سهل خواهد نمود.نیازمندی

معماری و رفتاری )قرارگاه  -بین ابعاد فیزیکی عقیده دارد: شناس اکولوژیک،در این باب بارکر روان

ها بر طرز چیدن آن های کالس درس،نیمکت در این پی، رابطه خاصی وجود دارد. رفتاری( -های فیزیکی

 (.61: 9019 خواهد گذاشت)غفاری،رفتار و یادگیری دانش آموزان تاثیر 

 

 بیان مساله -2

 برای زیرا. قرارگیرند توجه مورد باید شهری، فضاهای ترینمهم از یکی عنوان به آموزشی فضاهای

دوست  آرام، محیطی ایجاد بنابراین،. است مدرسه می شود، اعمال آن در مقررات که محیطی کودک، اولین

 سالمت ارتقای و مدرسه در حضور برای آموزاندانش تمایل و توجه جلب موجب و لذت بخش، داشتنی

ها را افزایش دهد از اهمیت تواند مطلوبیت این فضاملی که میاز این روی شناخت عوا شود،می آنان روانی

 ای برخوردار است.ویژه

کرده زمینه استقرار نامناسب فضاهای آموزشی را فراهم  های اخیر افزایش ضریب شهرنشینی،در سال

لذا سرعت شتابان در ساخت و ساز فضاهای آموزشی امکان هرگونه اصالح کیفی را سلب می کند. به  است.

-راحی و نیازهای روحی و مادی دانشهای طبدون در نظر گرفتن ضوابط و معیارهمین دلیل این فضاها 

که بر یادگیری دانش  وامل محیطیبه همین دلیل در این تحقیق تالش شده تا ع شوند.آموزان ساخته می

 .آموزان تاثیر گذارند استخراج کردند

-شناخت عوامل محیطی موثر بر یادگیری دانشاز جمله اهدافی که در این تحقیق مطرح است عبارتند از: 

 آموزان در هر مقطع تحصیلی.دانشطراحی فضاهای آموزشی متناسب با نیازهای آموزان، 

 

 روش تحقیق -3

و از بررسی این  ندچند نمونه مدرسه با معماری اسالمی مورد بررسی قرار گرفتابتدا له در این مقا

 ها که در ایجاد احساس مطلوبیت فضایی تاثیر گذارند، استخراج شدند.های معماری آنشاخصه مدارس

دبیرستان پسرانه 0ن دخترانه و دبیرستا 0نفر در  033با حجم نمونه  به صورت پیمایشی این پژوهشسپس 
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با پسر برابر است و  آموزان دختردانش باشد و تعدادای میگیری طبقهگیری به صورت نمونهنمونه .م شدانجا

 باشد.تحلیلی می -ن پژوهش توصیفینیز نوع تحقیق در ای

 

 مدارس اسالمی -4

افزوده ای داشته و با گسترش اسالم نیز بر اهمیت آن دیرباز در ایران آموزش و پرورش جایگاه ویژهاز 

های آموزشی نیز اهمیت یافتند. روند ، مراکز مرتبط با فعالیتشده است. در کنار جایگاه آموزش در ایران

ها در دوره سلجوقی آغاز شد و با فراز و گیری نظامیهگیری مدارس اسالمی به صورت رسمی، با شکلشکل

از مدارس اسالمی و اصول معماری و هایی نمونهقاجار نیز ادامه یافت. در ادامه  هایی تا دورهنشیب

 اند.ها بر یادگیری بررسی شدههای معماری تاثیر گذار آنصهشاخ

 

 مدرسه غیاثیه خرگرد -4-1

های مختلف شباهت زیادی به آثار دوران پیشین های معماری دوره تیموری که از جنبهیکی از شاهکار

باشد، مدرسه د مدارس طراحی شده در ایران میهای متمادی است که سرامخود دارد و از حیث تنوع سال

ه.ق به دست  976غیاثیه خرگرد است که توسط استاد قوام الدین شیرازی آغاز گردید و در نهایت در سال 

: 9091)صادقی و احمدی،  الدین کاشانی به اتمام رسیدتوانای دیگر معمار برجسته این سرزمین، استاد غیاث

993). 

 توان به موارد زیر اشاره نمود:معماری موجود در این مدرسه میهای از جمله شاخصه

های هندسی آجری و معقلی توان در گرهمعماری که نمود آن را می در طرحهای هندسی استفاده از فرم -

های معرق کاریبه صورت مدوالر در تزیینات نما و نقش های هندسی تشکیل دهنده مقرنس ها و کاشی

 .(939: 9091دقی و احمدی، )صا مشاهده نمود

اتاق به صورت  ای که تعداد شانزدههای مختلف در کنار یکدیگر به گونهتلفیق و ترکیبی زیبا از عملکرد -

-دو طبقه در دو طرف ایوان، تمامی فضاهای کاربردی، محر اصلی و ورودی مجموعه را در بر می

 (.993: 9091گیرد)صادقی و احمدی، 

 های آبی، زرد، سبز و سفید که تاثیر بسزایی در یادگیری دارد.استفاده از رنگ -

های دوره دوری از مقیاس شگرف و عظیم در ساخت بنا و نزدیکی به مقیاس انسانی این بنا را با ساختمان -

 تیموری متفاوت کرده است.

مورد توجه قرار گرفته نیز تعامل فضای بیرون و درون در این بنا از نور طبیعی استفاده زیادی شده است و  -

 ها قرار گرفته است و معمار به فضای باز توجه خاصی نموده است.حیاط بزرگی در روبروی حجره .است
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 مدرسه خان شیراز -4-2

احداث بنای مدرسه در دوره صفویه و در زمان حکومت شاه عباس اول به دست اهلل وردی خان والی 

او توسط فرزندش عباس قلی خان پی گرفته شد. ساخت بنای شیراز صورت پذیرفت و پس از وی نیز کار 

  .(17: 9091)همت،  ه.ق به طول انجامید 9379تا  9327مدرسه از سال 

 توان اشاره کرد:های معماری این بنا به موارد زیر میاز ویژگی

برای  نوازیاند و فضای چشمها به این فضای سبز دید داشتهصحن این مدرسه مشجر بوده و حجره -

که دید و ویو را  ای قرار داردهمچنین در مرکز حیاط حوض هشت گوشه آموزان فراهم بوده است.دانش

 کند.تقویت می

 های این مدرسه است.استفاده از ورودی شاخص از مشخصه -

مدرسه های دیگر سیستم تهویه گردش مالیم هوا که تازگی و مطبوعی دائم آن را به دنبال دارد از ویژگی -

 که در هیچ مکان دیگری مکرر نشده است. است.

راهروهای هر اشکوبه با سقف سراسری کمرپوش به دو طبقه جدا از هم تقسیم شده تا هم سقف کمر  -

 پوش در برابر زلزله مقاوم شود.

-دسهتر این محیط آموزشی به اماکن مقاستفاده از عناصری نظیر گنبد و مناره در شباهت یافتن هرچه بیش -

ای همچون مسجد افزوده است و معنویت مستتر در فضای عبادی را با تقدس فضای آموزشی گره زده و یاد 

 (.17: 9091شود)همت، آور می

 

 مدرسه چهارباغ -4-3

 تاریخی بنای آخرین شود،می نامیده نیز مادرشاه مدرسه و سلطانی مدرسه نام به که چهارباغ مدرسه

 سلطان شاه دوره در دینی علوم طالب به تعلیم و تدریس برای که است اصفهان در صفوی دوران باشکوه

از  .(9097)گدار، است شده ساخته قمری هجری 9926 تا 9996 سال از صفوی، پادشاه آخرین حسین،

 توان به موارد زیر اشاره نمود:بر مطلوبیت فضای آموزشی این مدرسه میهای معماری تاثیرگذار ویژگی

 بنای این کاریکاشی نفیس تزئینات زیبائی بر دارد، جریان آن در که آبی جوی و کهنسال چنار درختان -

 .است کرده نوازروح و بخشفرح بسیار را مکان این و افزوده تاریخی

در این مدرسه روشنایی کامال مطلوب بوده و محوطه آن مناسب می باشد و دارای فضای سبز کافی است  -

 .کاری آبی که یک رنگ مناسب برای فضای آموزشی است استفاده شده استاز طرفی از کاشی 

 

 های معماری مدارس اسالمیشاخصه -5
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های معماری که در همه مدارس توان نتیجه گرفت شاخصهاز بررسی معماری مدارس اسالمی می

 باشند:اند موارد زیر میاسالمی تکرار شده

 رنگ در فضای آموزشی-

 فضای ورودی-

 مبلمان-

    روشنایی-

 ارتباط درون و بیرون-

  محوطه-

 سازمان دهی فضایی-

 تنظیم شرایط محیطی فضای آموزشی-

 هندسه فضای آموزشی-

 که آنجایی از و شودمی پرداخته آموزاندانش رضایت بر هاآن تاثیر و موارد این بررسی به دلیل همین به

 تاثیر توانمی است موثر آموزاندانش تحصیلی راندمان بر آن بودن مطلوب و آموزشی فضای از رضای

 .رساند اثبات به را آموزاندانش یادگیری بر آموزشی فضای معماری

 

 پژوهش قلمرو و محدوده -6

-ها اشاره شد( بر رضایتمندی و یادگیری دانشهای معماری)که در باال به آنبرای بررسی تاثیر شاخصه

 های معماریشاخصهبررسی  به منظورو نیز  ست.تهران صورت گرفته ا 6نمونه گیری در منطقه آموزان، 

مندی خود میزان رضایتتوانند تر باشد بهتر میدانش آموزان بیش هرچه سنآموزان موثر بر یادگیری دانش

ها صورت گرفته آموزان دبیرستانروی این بررسی در میان دانشاین  از را از فضای آموزشی بیان کنند،

های متفاوتی برای آموزان دختر و پسر معیارآموزان باشد که دانشعامل موثر دیگر شاید جنسیت دانش است.

دبیرستان دخترانه حضرت  0گیری در میان دلیل نمونه سنجش فضای آموزشی مطلوب داشته باشند به همین

کل جامعه  .ه استگرفت شهید مطهری وجاویدان صورت البرز، پسرانه دبیرستان 0نرجس و  ایروانی و زهرا،

 پرسشنامه پر شده است. 73مدرسه  6نفر بود که در هر یک از  033آماری 

 

 هایافتهبحث و  -7

-درصد دانش 9فقط حدود  دهدنشان می ه در مدارسهای پر شدبه دست آمده از پرسشنامهاطالعات 

به  تر مربوطدرصد هم بیش کنند و اینه جابه جا کردن مدرسه خود فکر میآموزان مدرسه حضرت زهرا ب
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تری در آموزان بیشی از مدرسه دارند ولی تعداد دانشترباشد که شناخت کمدانش آموزان اول دبیرستان می

رسد میزان رضایت کنند پس به نظر میردن مدرسه خود فکر میمدارس ایروانی و نرجس به جابه جا ک

آموزان مدرسه البرز به است و نیز در مدارس پسرانه دانش ترشان بیشزان مدرسه زهرا از مدرسهدانش آمو

آموزان مدرسه وزان مدرسه جاویدان به نسبت دانشآمتر و دانشموزان مدرسه جاویدان کمآنسبت دانش

 این نشان دهنده این است که میزان رضایت در کنند.مدرسه شان فکر میجایی به جابه ترشهید مطهری کم

مدرسه را از تهویه 6آموزان دانشمندی میزان رضایت 2شکل  تر است.حضرت زهرا بیشدو مدرسه البرز و 

 دهد:هایشان نشان میکالس

 

 
 : نگارنده()ماخذ هامیزان رضایتمندی از تهویه کالس -2شکل

-تر است. و در دبیرستانها در دبیرستان البرز بیشکه مطابق نمودار میزان رضایتمندی از تهویه کالس

 دخترانه دبیرستان زهرا از تهویه بهتری برخوردار است.های 

گذار بر مطلوبیت محیط آموزشی  احساس خستگی، خواب آلودگی و یا عدم تمرکز یکی از عوامل تاثیر

نامه مربوط به همین های مطرح شده در پرسشباشد. یکی از پرسشروانی می _و یک عامل رفتاری  است

 نشان داده شده است: 2باشد که نتایج آن در جدول موضوع می

 
 : نگارنده(آلودگی )ماخذاحساس خستگی و خواببررسی  -2جدول 

دبیرستان 
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 نرجس

دبیرستان 

 مهاجر ایروانی

دبیرستان 

 حضرت زهرا

چقدر اتفاق افتاده که درهنگام 

احساس درس دادن معلم 

خستگی، خواب آلودگی و یا 

 عدم تمرکز کنید؟
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 همیشه 2% 7% 7% 2% 7% 7%

 خیلی 92% 96% 99% 92% 99% 97%

 ندرتا 09% 72% 76% 06% 77% 73%

 هرگز 79% 09% 02% 73% 07% 72%

 
 : نگارنده(مندی از مبلمان کالس )ماخذرضایت -3جدول 

دبیرستان 

 جاویدان

دبیرستان 

شهید 

 مطهری

دبیرستان 

 البرز

دبیرستان 

 نرجس

دبیرستان 

 مهاجر ایروانی

دبیرستان 

 حضرت زهرا

تا چه اندازه بر روی نیمکت 

های کالس احساس راحتی 

 و رضایت دارید؟

72% 77% 66% 76% 77% 67% 17%-933% 

27% 22% 23% 22% 23% 23% 73%-17% 

92% 99% 9% 96% 92% 9% 27% -73%   

92% 96% 6% 96% 97% 9% 3% -27% 

ان حضرت زهرا از نظر دبیرستان البرز و سپس دبیرست 0از جدول  از این روی طبق نتایج به دست آمده

را  انآموزآموز را افزایش و خستگی دانشتند و در نتیجه میزان تمرکز دانشتر هسها مطلوبراحتی نیمکت

احساس خستگی و خواب این موضوع کامال درست است چرا که  2 د و مطابق جدولندههش میکا

 تر است.درسه کمآلودگی در این دو م

 
 : نگارنده()ماخذورزشی -رضایت از امکانات تفریحی -4جدول 

دبیرستان 

 جاویدان
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ورزشی -امکانات تفریحی

رضایت مدرسه تا چه حد 

 بخش است؟

 خیلی زیاد  73% 72% 02% 76% 03% 73%

 زیاد 06% 06% 09% 09% 06% 07%

 متوسط 93% 97% 99% 92% 23% 96%

 کم 7% 9% 92% 7% 97% 93%
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تواند بر میزان خواب آلودگی باشد و مینور یک عامل تاثیر گذار بر رضایت دانش آموزان از محیط می

باشد که بر مطلوبیت یک فضایی می _تاثیر بگذارد در واقع  یک عامل فیزیکی ها و تمرکز و یادگیری آن

-فضای آموزشی را نشان می نور آموزان ازمیزان رضایتمندی دانش 7جدول  گذارد.محیط آموزشی تاثیر می

 دهد.

 
 : نگارنده()ماخذمدرسه مورد مطالعه6بررسی نور در  -5جدول 
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 حضرت زهرا

های درس تا چه حد کالس

 شما تاریک یا کم نور هستند؟

 خیلی تاریک هستند    2% 93% 9% 3% 92% 93%

 تا حدی تاریکند 9% 99% 22% 6% 93% 23%

 خیلی روشن هستند 26% 96% 92% 02% 22% 97%

 متعادلند 67% 76% 79% 62% 76% 76%

در مطلوبیت یک فضای آموزشی از اهمیت زیادی برخوردار است و چیدمان مناسب در فضای آموزشی 

باشد و یک عامل ها میترین فاکتورپذیر باشد یکی از مهمهمچنین این که چیدمان یک کالس انعطاف

دانش آموزان مدرسه حضرت زهرا  6باشد.طبق جدول فضایی در مطلوبیت محیط آموزشی می_فیزیکی 

 هایشان را دارند.مدرسه دیگر امکان تغیر در چیدمان کالس 7نسبت به 

 
 : نگارنده()ماخذ تغییر چیدمان کالس -6جدول
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 ایروانی

دبیرستان 

 حضرت زهرا

تغییر چیدمان آیا امکان 

کالس توسط دانش آموزان 

 است؟

 بله 17% 77% 72% 12% 77% 79%

 خیر 26% 76% 79% 29% 76% 72%

 

دهد و اینکه حیاط شان را نشان میآموزان از فضای سبز و حیاط مدرسهمیزان رضایت دانش 0شکل 

 کند.آموزان را فراهم میمدرسه تا چه حد امکان فعالیت برای دانش
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 )ماخذ: نگارنده(آموزان از فضای سبز و حیاطمیزان رضایت دانش -0شکل

 آموزان نشان داده شده است:میزان رضایت تحصیلی دانش 7شکل در 

 

 
 آموزان)ماخذ : نگارنده(رضایت تحصیلی دانش -4شکل
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ها، فضای ها، مبلمان کالسدهد رضایتمندی از تهویه کالسها نشان مینتایج به دست آمده از پرسشنامه

ها و امکانات تفریحی و ورزشی در دو دبیرستان البرز و حضرت زهرا از چهار سمحوطه، نور کالسبز، 

-دانش تر بوده وآلودگی در این دو مدرسه کمتر است همچنین میزان خستگی و خوابمدرسه دیگر بیش

در تحقیق انجام شده،  نیز تری برخوردارند وی بیشهای زهرا و البرز از رضایتمندی تحصیلآموزان دبیرستان

توان گفت آموزانشان نسبت به چهار مدرسه دیگر باالتر است پس میاین دو مدرسه سطح تحصیلی دانش

های تر بوده است و شاخصهآموزان در مدرسه البرز و مدرسه حضرت زهرا بیشمیزان یادگیری دانش

 اند.تر بودهمعماری نیز در این دو مدرسه مطلوب

 

 نتیجه گیری -9

مکان ها واشیا می توانند هم به صورت نیروی باز دارنده و هم به صورت عامل تسهیل کننده  اشخاص،

بلکه  اتاق و اشیای بی روح نیستند ، فقط دیوار، مدرسه و فضای آموزشی، در مرحله یادگیری عمل کنند.

 کند.داب و عاداتی را برآنان تحمیل میامی دارد و آآموز پیای است که هر بخش آن برای دانشصهفضا عر

کالس درس، تخته، میز، نیمکت، راهرو، حیاط، زمین و...هر کدام دارای یک فرهنگ هستند و توجه به این 

تعلیم و تربیت را شکل ای از اهداف مجموعه فرهنگ و روح حاکم بر آن است که همراه با کتاب و معلم،

 دهد.می

های پژوهشی مشابه چنین نتیجه گرفت که بهبود کیفیتت بر اساس نتایج این پژوهش و یافتهباز هم می توان 

ستتفاده از تامین نور کافی و مجاورت به پنجره جهتت ا عوامل محیطی از طریق ایجاد سیستم تهویه مناسب،

 از شلوغی فضای آموزشی،ایجاد خلوت صوتی و بصری،تامین آرامش و جلوگیری  ،نور طبیعی و دید بیشتر

یتت ویژگتی هتا و ارگونتومی بتدن پذیری فضای آموزشی از طریق قابل کنترل نمودن محتیط و رعاانعطاف

آموزان در طراحی مبلمان و چیدمان فضای آموزشی و همچنتین بهبتود شترایط روانتی بتا ایجتاد جتو دانش

آموزشی مطلوب و بهبود رابطه مسئولین با دانش آموزان از عواملی هستتند کته در ایجتاد فضتای آموزشتی 

ای آموزشی وری و موفقیت فضدر نتیجه افزایش یادگیری و بهره آموزان وایجاد رضایت در دانشمطلوب و 

و از آنجایی که تمام این اصول و عوامل در معماری مدارس اسالمی ما به عنتوان  تاثیر شایان توجهی دارند.

ها توسط معماران عصر حاضر امری ضتروری و غیتر قابتل اند لذا رعایت آنرعایت شده های مطلوبنمونه

 انکار است.
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