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 چکیده 
. پردازیمما در آن به یادگیری و مطالعه میمعماری همواره به کمک بشر در فضاهای بسته آمده است، فضاهایی که 

و سن افراد و نیازهای های یادگیری برای انسان همواره چالشی بوده که در بعد زمان طراحی و نگرش محیط
های ار بر فرهنگ یادگیری بر روی بدنهگذهای تاثیرهمواره مولفه. ه چالش کشانده استها معمار را بپاسخگوی آن

-ها از جمله مکانمحلهیا سرای فرهنگسراها . گردندتوانند تاثیر مثبتی برای جذب فرد به کالبد فضاهای آموزشی می

فرهنگسراها  .پردازنده به ترویج روابط اجتماعی نیز میهایی برای یادگیری افراد در هر سن و تحصیالتی هستند ک
هایی برای یادگیری افراد در هر سن و تحصیالتی هستند که به ترویج روابط ها از جمله مکانیا سرای محله

توان فرهنگی اگر بنگریم می -تفریحی -با این نگرشی نو به این مکان های آموزشی حال .پردازنداجتماعی نیز می
 .های شهر بزرگمانباشند، مانند یک شهر کوچک با همان انساناعی کوچک هستند که قابل توسعه میاجتم: گفت

ها نیز دعوت انسانهدف از بررسی این پژوهش گام نهادن به حوزه فضاهای آموزشی و یادگیری برای بهتر بودن و 
باشد، چرا که در ابتدا قبل از این که فرد وارد محیط شود به این فضاها برای جامعه معدنی متمدن و دارای علم می

 تحقیق نوع ایندر واقع . شودطریق دیدن جذب کالبد مورد نظر میهای معماری شده آن نگاه نموده و از به بدنه
 حل و زندگی واقعی مسایل هایموقعیت در نظری مفاهیم آزمون و خاص زمینه کی در کاربردی دانش توسعه

ها به بررسی مولفهتحلیلی  –با استفاده از روش توصیفی در این پژوهش در ابتدا به . بوده است ملموس مشکالت
ی تیجه به یک سرپردازیم، در نمیها ها و اثبات آنهای اولیه و تحلیل دادهبه داده پرداخته و در مرحله بعد با توجه

 .های طراحی محیط آموزشی در عصر معاصر با توجه به طراحی معماری خواهیم رسیدمولفه

 

 طراحی معماری، فضای آموزشی، سرای محله، انسان: واژگان كلیدی

 
 

 یآموزش طیمح یداریپا کردیبا رو یفرهنگ  -یدهکده آموزش یطراح "با عنوان سروش ارجمند  آقایاین مقاله  بر مبنای پایان نامه کارشناسی ارشد  1
 .نگاشته شده است ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین ، گروه معماری و به راهنمایی خانم  دکتر آتوسا بیات،"(انسان یبر رو طیمح ریتاث)

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

  

 

 
 

 دمه قم .1

اجتماعی می باشند که بسته بهه نهوا اراطهان آن هها بها جامعهه محلهی         -فضاهای آموزشی خصوصا دانشگاه ها نهادهای علمی

آموزش و به اطع آن محیط های آموزشهی بیشهترین   . نمایانگر فرهنگ آن جامعه هستند( داشتن مرزهای صلب یا نرم)پیرامون 

عمدااً ططقه خالق هر جامعه ای بخش قابل اوجهی از اجربیات آکادمیه  و  اثر و نقش را بر ذهنیت وامدن سازی جوامع دارند 

اجمیع فضاهای یادگیری در ی  مکان باعث اراقاء ذهن و کیفیت آموزشی  . اجتماعی خود را در این محیط ها کسب می کنند

اهوان بها ایجهاد فضهاهایی     می لذا.نا خواهد ساختشده و افراد را با آموزش های متفاوت نسطت به محیط های یادگیری دیگر آش

برای فعالیت های  اجتماعی و اختیاری در این محیط ها بستری مناسب برای هه  بسهتگی،پیوند اجتمهاعی و همننهین ایجهاد      

 .مکانی برای اولید و اکثیر فرهنگ  فراه  آورد

در درجه اول عوامل کالطدیست کهه بتوانهد زمینهه سهاز ورود و سه         ی فعال می سازد،عاما آننه این فضاها را به لحاظ اجتما 

ها، جاذبه های بصهری ،عوامهل ططیعهی و بسهیاری     دسترسی: اوان به عواملی چوندرون فضا باشد که در این باره میاوقف افراد 

افراد موثر اسهت، پهیش بینهی و    اما آننه بیش از ابعاد کالطدی در حضور و اعامل اجتماعی . عوامل دیگر از این دست اشاره نمود

خلق رویدادهای اجتماعی ست که در عین ایجاد فرصتهای مشارکت در فعالیتهای اجتماعی، میتواند زمینه ساز اراقا ح  اعلق 

بنابراین پایداری فضاهای آموزشی وابسته به شناخت فضا و عرصه های عمومی و نیازههای انسهان در آن مهی    . به مکان نیز باشد

 .ح پایداری فضای آموزشی در همین راستا پایه ریزی خواهد شدباشد، طر

 

 

  روش تحقیق .2

کاربردی قهرار  -ای، در رده احقیقات اوصیفیپژوهش حاضر از نظر هدف با اوجه به سه دسته احقیق کاربردی، بنیادی و اوسعه

 در نظهری  مفهاهی   آزمهون  و( دانهش  علمهی  کاربرد)خاص  زمینه  ی در کاربردی دانش اوسعه احقیق نوا این هدف. گیردمی

ها با اسهتفاده از زمینهه، بسهتر و معلومهاای کهه از      این پژوهش .است ملموس مشکالت حل و زندگی واقعی مسایل هایموقعیت

ها و الگوها جهت اوسعه رفهاه، آسهایش   سازی ابزارها، روشهای بنیادی فراه  شده برای رفع نیازهای بشر و بهینهطریق پژوهش

: 0831سرمد، بازرگهان و مجهازی   )گیرد و نتایج این احقیق عینی و مشخص است ای سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار میو اراق

31-97 .) 

احقیهق حاضهر از آنجها کهه بهه      . باشهد هدف از این احقیق اوصیف جزء به جزء ی  موقعیت یا رشته شرایط می :اوصیفی روش

دهد بر روش احقیق ضوعی خاص را مورد مطالعه قرار میپردازد و وضعیت کنونی موو افسیر شرایط و روابط موجود می اوصیف

 (.38: 0831منادی، )این روش، روشی است کیفی که بر دیدگاه فلسفی افسیرگرایانه مطتنی است . اوصیفی منططق است

بهه عطهارای در   . شوندود در ی  متن به صورت نظام مند اوصیف میهای موجدر این روش محتوای آشکار و پیام: روش احلیلی

های خاص اسهناد  ها با یکدیگر، بر اساس متون، نقشه ها و اصاویر انجام شده و ویژگیاین روش اجزیه عوامل، عناصر و روابط آن

 .گرددیافته و هدفدار مشخص میبه طور نظام

 احلیلههی را دنطههال  -ل وجههود دارد، ایههن احقیههق روش اوصههیفی  در میههان روش ههها مختلفههی کههه بههرای اجزیههه و احلیهه    

ههای  دهد از مرسهوم اهرین روش موجهود در احقیهق    هایی که قسمت اصلی پروژه را اشکیل میکند و به منظور احلیل دادهمی

 . نمایدکیفی یعنی احلیل محتوا استفاده می
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 ادبیات تحقیق .3

 فضا و عرصه عمومی   1.3

در فرهنهگ اکسهفورد بهرای لغهت عمهومی معهانی       . به معنای مردم گرفته شهده اسهت   (0پابلی )واژه الاین از  "عمومی"لغت 

متعددی از جمله متعلق به مردم بودن، در دسترس یا قابل استفاده یا سهی  شدن امام اعضای ی  اجتماا، پاسخگو بهودن بهه   

ایش پایداری، عرصهه عمهومی را بهه    رینارد راجرز صاحب نظر با گر. آورده شده است... عموم، شرکت کردن در امور اجتماعی و 

 . عنوان عامل مشوق اجتماعی و احرک در شهرها معرفی می نماید

هایی چون عدالت، زیطهایی، خالقیهت، بهوم شناسهی، فشهردگی و چنهد       ی  شهر پایدار باید دارای مشخصه زیرا که اعتقاد دارد

 . ت چهره به چهره و ه  الکترونیکی مطادله شود مرکزی، انوا و در نهایت اراطاطات آسان باشد که اطالعات ه  به صور

 

 کرمونا انواا فضاهای عمومی را به عنوان فضاهای قابل دسترسی برای همه در سه گروه دسته بندی می کند : 

 (مانند خیابان ها، میادین، پارک ها و ه  چنین فضاهای کنار رودخانه و سواحل) فضاهای عمومی خارجی. 0

مؤسسات عمومی نظیر کتابخانه ها، موزه ها، ااالرهای شهری و ه  چنین ساختمان ههای مربهون   ) خلیفضاهای عمومی دا. 3 

 (به حمل و نقل عمومی مانند ایستگاه های قطار

پاره ای از فضاهایی که به صهورت قهانونی خصوصهی هسهتند نظیهر پهردی  ههای        ) شطه فضاهای عمومی داخلی و خارجی. 8 

 (اها و مراکز خرید که می اوان به عنوان بخشی از عرصه عمومی به حساب آورددانشگاهی، رستوران ها، سینم

 : می اوان وظایف فضای عمومی را این گونه دسته بندی کرد

 ابزاری جهت اراطاطات - 

 مکانی جهت رویارویی - 

 .(83:0833پور جعفر و محمودی نژاد،) مدیریت و هماهنگ کننده شهروندان  - 

 

 عی فضاهای عمومی شهری از نظر لنارد به شرح زیر استاصول و اهداف اجتما: 

 پاسخگویی به امام اعضای جامعه و خاصه گروه های آسیب پذیر و ایجاد برابری اجتماعی و فضایی - 

 برانگیختن احساس اشخص و مناعت - 

 ایمنی و دستیابی آسان به آن - 

 ایجاد ح  اعلق به جامعه با هویت - 

 افزایش ح  کنجکاوی و کاوش - 

 بر جای گذاردن اجربه های به یاد ماندنی - 

 هدایت مردم به سمت فعالیت های گوناگون و دلخواه و در مسیر مطلوب و به هنجار - 

 اقویت انواا اراطان های بصری و گفتاری و دیداری - 

 

رویکرد ادراک فضایی و بصری، رویکرد اعامالت اجتماعی  رویکردهای نظریه ای که ااکنون به ابعاد فضای عمومی بوده از جمله

 . های اخیر بسیار مورد اوجه قرار گرفته استاخرین رویکرد در سال. باشدرد ایجاد امنیت و انسان مداری میو رویک

عامهل   4فضای عمومی شهری در کشورهای مختلف جههان و سهنجش نظریهات شههروندان      0111در مطالعه بر روی بیش از 

 :اسی زیر در کیفیت فضاهای عمومی شهری از اهمیت بیشتری برخوردارنداس
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نحوه سیر کوالسیون و اراطاطات فضایی است و با قابل رؤیت بودن فضا و نحوه دستیابی به فضا که ایطالدز از آن بهه  : دسترسی

فضها مهؤثر    رد مثبت  امنیت  و عملکت  عنوان دسترسی کالطهدی و بصهری فضها یهاد مهی کنهد، در رابطهه اسهت کهه خهود در           

 .فضای عمومی کارا، فضایی است که می اوان به راحتی به آن وارد یا از آن خارج شد(. 30:0832دانش ور،)است

که به آمار جرم در محیط، میزان بهداشت، شرایط مطلوب ساخت و ساز و محیط مربهون مهی شهود و    : آسایش و تصویر ذهنی

زدن، جذابیت و مطابقهت  ن فضاهای مطلوب برای نشستن و قدمگی، در دسترس بودشامل راحتی، ادراک در مورد امنیت، پاکیز

شهوند مهردم آن را بهرای    مؤثرند و باعث مهی  جذب مردم به فضاذهنی از فضا در اصویر .(33:0833پور جعفر،)با ابعاد روحی میطاشد

 .(30:0832دانش ور،)انتخاب نمایند  (0نمودار)استفاده و اجربه حیات جمعی

                                                  
 نگارندگان : روابط مولفه های کیفیت فضا، منطع – 0نمودار                                                  

 

 رویکرد اجتماعی به فضای عمومی 2.3

دانسهته و شهوای آن را موجهب اسههیل روابهط      کامیلو زینته فضاهای شهری را نیاز حیاای و مه  ارین عامل زنهدگی جمعهی   

گوید فضای شهری موجب گسترش ح  اعتماد و اطمینهان  جین جیکوبز نیز می. ماعی می دانداجتماعی و پاالیش ساخت اجت

 . گردیده و بر امنیت و کنترل اجتماعی می افزاید

اوان خودگردانی و کنترل درونی انسان ها را به باور مامفورد فضای شهری مسئولیت و مشارکت شهروندان را میدان می دهد و 

فضای شهری بیش از سایر فضاها می اواند آرامش و امنیت، نظ  و همیاری، اقویت عواطف و دانش همهراه بها   . اراقاء می بخشد

بهیکن  بهه اعتقهاد   . زیطایی نمادین را برای رشد نیروهای بالقوه انسان و چهره انسانی بخشیدن به امدن و فرهنگ احقهق بخشهد  

 .(12:0839بهزادفر،)فضای شهری به الطیف عواطف مشترک جمعی انسان یاری می رساند و واجد کیفیت انسانی عاطفی است 

 

 کیفیت سنجی فضاهای عمومی -

بر اساس مدل مکان پایدار، سه مؤافه کیفیت عملکردی، کیفیت اجربی و زیطایی شناختی، کیفیت زیسهت محیطهی بهه مثابهه     

 .(14:0831گلکار،)کیفیت کلی طراحی ی  مکان استنتاج می شوند  نیروهای شکل دهنده

 

 اطابق با نیازها -

آننه در بررسی کیفیت فضاهای عمومی مه  می باشد، اطابق چنین فضاهایی با نیازها و خواسهت ههای شههروندان اسهت کهه      

از میان نیازهای اساسی انسان نیاز به وابستگی و اعلق داشتن به جمع . امکان حضور بیشینه شهروند در شهر را فراه  می سازد

ت در فضا در کنار نیازهای عالی انسان مانند عزت نف ، خودشکوفایی و خالقیت که و گروه و حتی مکان، نیاز به آسایش و امنی

حیات جمعی 
و حیات 
 فردی 

امنیت و 
عملکرد 
 معماری

دسترسی 
 مطلوب 

آسایش 
ذهنی انسان 
 در محیط 
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پذیر کردن فضها و وجهود   وی برای اعامل با دیگران، اجتمااکند، و الزم به بستر سازی قر اراطان با دیگران معنا پیدا میبیشتر د

 .ت، در فضایهای عمومی مد نظر می باشداس...انوا عملکردی غنی در فضا، آزادی انتخاب و عمل، اعریف قلمرو و 

 

 فضای عمومی بستر اعامالت اجتماعی -

در این اعامالت  مردم رابطه قهویتری   .باشدرصتهایی برای اعامالت اجتماعی مییکی از مهمترین ابعاد فضاهای عمومی ایجاد ف

گیهری   شهود و ایهن امهر بها شهکل     اقویت مهی طر و هویت جمعی در آنها کنند و ح  اعلق خابا محیط و جامعه خود برقرار می

طهان چههره بهه چهره،گفهت     در فضهای جمعهی امکهان ارا   .های اجتماعی و افزایش حه  مشهارکت جمعهی همهراه اسهت     شطکه

 .(18: 0839مدنی پور،)های دوستانه،گردهمایی های مختلف،شرکت در فعالیتهای اجتماعی ایجاد می شودوگو،معاشرت

 

محیط فیزیکی اعامل چیزی  است کهجوزف پی فرگاس به . عالیت دیگری به محیط حساس استاعامل اجتماعی بیش از هر ف

او بهه دو جنطهه از   . او معتقد است اکثر مردم از ااثیر محیط فیزیکی در برخوردهای خود بی خطرند.عنوان بوم از آن یاد می کند

 :کندمیماعی افراد حاضر در فضا اشاره فضای معماری و ااثیرشان بر اعامالجت

 جنطه ایستایی فضای معماری -

 (41: 0897فرگاس،)جنطه پویایی فضای معمای -

الگوهای اعامل اجتماعی و قابلیت های فضای معماری ساخته شده به این علت مه  اند که میان اعامل اجتمهاعی و دلطسهتگی   

ری و معمهاری و اعامهل اجتمهاعی    پیونهد فضهای معمها   .مردم به محیط های اجتماعی و ساخته شده رابطه انگاانگ وجود دارد

بنابراین میزان رضایت انسان از محیط به .مستقی  نیست و نحوه ادراک و بازنمایی شناختی شخص از فضا ه  حائز اهمیت است

 .(34: 0897فرگاس،) فرایند های مقایسه اجتماعی و افاوت های فرهنگی مراطط است

که مطلوب و مورد خواست اجتماعی و مطابق با نوا رفتارهای جمعی باشهد   انها فضایی عرصه اعامالت اجتماعی قرار می گیرد 

فضای عمومی با نقشی که اقویت حیهات جمعهی دارد و میتوانهد بهه     .و بتواند روابط و رفتارهای بی واسطه فراه  کند( 3نمودار)

 .پایداری اجتماا کم  نماید

 

                                  
 

 نگارندگان: ، منطععرصه های عمومی در طراحی معماریطراحی  – 3نمودار 

 

 حس تعلق  3.3

 مکان به اعلق نیاز -

 کهه  باشهد  می مختلفی نیازهای دارای روانی، و روحی مادی، همننین و اجتماعی و فردی ابعاد با موجود ی  عنوان به آدمی

 و اولویهت  دارای نیازهها  ایهن  اهأمین  بهین،  ایهن  در .باشد می خود حیات طول در آنها اأمین . مازلو  بر دنطال ضمن به همواره

 .است نموده بندی دسته آنها برآورد اولویت اساس بر را آنها آدمی، نیازهای انواا شمردن.باشد می خاصی مرااب سلسله

 عرصه های عمومی 

 متغیرهای طراحی 

 خوانایی پویایی فضا 
زیطایی شناسی ذهن  

 انسان 
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 صدر در نیازهاکه این ارین مه  از .است شده دیده خاصی بندی اولویت صورت به نیازها این اأمین بینی ، می که طور همان

 به چه انسان ".است خود ماقطل نیازهای اأمین آن الزمة که باشد می خودشکوفایی به نیاز دارد، قرار نیازها بندی هرم اولویت

 ".(72:0838لنگ )دارد  خودشکوفایی) فطری) استعدادهای ظهور و بروز به میل ناخودآگاه، صورت به وچه آگاه خود صورت

 

 احقق .گردد برطرف اداشتن دوس و اعلق نیازهای جمله از انسان نیازهای از مرااطی سلسله که یابد می احقق زمانی امر، این

 نیازههای  و خهود  شناخت با انسان یعنی باشد، نمی پذیر امکان هستی در آدمی جایگاه شناخت بدون نیازها سلسله مرااب این

 و نیازهها  انهواا  بهه  کامل آگاهی و وقوف .رسد می خودشکوفایی به نیازها این اقناا جهت مناسب و محملی مکان ایجاد و خود

 به منجر محیط های یشایستگ کمطود طرفی از باشد، می خود خاص مکان و بستر هرکدام مستلزم نیازها، مرااب سلسله اأمین

 .گرددمی خودشکوفایی عدم نهایت در و فردی های دست دادن شایستگی  از زدایی،شخصی مشارکت، فقدان

 

 مکان به اجتماعی اعلق -

 مکهان  بهه  اجتمهاعی  اعلقهات  ایجهاد  در دهنهد  مهی  رخ مکان با اوأم که جمعی و فردی های روایت و حکایات از ای مجموعه

 اجربهه  براسهاس  و دانهد  می مکان از جزئی را خود انسان که شود می منجر مکان با فرد پیوند به ای گونه به ح  مؤثرند،این

 و فرد به منحصر او نزد نقش این .سازد می متصور خود ذهن در مکان برای را نقشی عملکردها، و معانی ها، از نشانه خود های

 و اجتمهاعی  رابطه ی  رخداد امکان دلیل به مکان ی  .شود می احترام قابل و مه  او برای مکان درنتیجه و باشد می متفاوت

 (.84: 0839حطیطی، )دهد می شکل را دلطستگی و اعلق افراد،احساس میان مشترک اجربة

 

 بهه  و کهرده  شناسایی آن با را خود که است مکانی. سازد می را وی اجتماعی هویت که انسان هر وجودی شخصیت از بخشی

 ، اعلهق  محیطهی،  نشناسهی  روا راسهتا در  ایهن  در و نامید فضا با خودهمانی اوان می را آن که طوری شناساند، می نیز دیگران

 یه   بها  جمهع  یا فرد شناختی رابطه به مکانی دارند اهمیت کالطدی کیفیت از بیش مکانی اعلق ایجاد در اجتماعی فرایندهای

 بهه  دلطستگی و اعلق احساس .اجتماعی است محیط به فرد هویتی رابطه مکان اعلق هویتی، لحاظ از و شود می اطالق محیط

 نقهش  مکهان،  در حضور انسان اداوم و همندی بهر منظور به فضا و موقعیت هر در که است مکان ح  از باالاری سطح مکان،

 .یابد می ای کننده اعیین

 .سهازد  مهی  متجلهی  محترم و اهمیت با وی برای را که مکان سازد می متصور ذهن در مکان برای نقشی آدمی حالت، این در

 اعلهق  و مکان با اراطاطات که است و معتقد کند می زندگی آن در که است، اجتماعی محیط به فرد هویتی رابطه مکانی اعلق

 و مکهان  بها  اراطاطهات  انهواا  آیهد وی  مهی  وجود به محیطی فرهنگی در ،کراس  که پیوندهایی انواا برقراری طریق از مکان به

 . گیرد می صورت دهند، می اشکیل مکان با افراد ,داند می زیر شرح به را آن فرآیند

 

 مکان به اعلق مختلف سطوح -

 اجتماعی نوا اعلق و میزان به بسته نیز رفتارها این کیفیت و است اجتماعی رفتارهای با منططق محیط فیزیکی واحد کیفیت

 اهأثیر  میزان و است محیط و ها انسان از گرفته نشأت عوامل اأثیر احت مکان، به اجتماا اعلق .است زندگی به محیط نسطت

ریشه  یعنی اجتماا، به اعلق .است متغیر کند می زندگی آن در شخص که محیطی و  در داشتن شخص ریشه اساس بر عوامل

 .(81: 0839حطیطی، ) گرددمی محیط در شناختی روان پیوندهای آفرینش موجب باشد اجتماا می اجتماا در داشتن

 

 مکان چندان از اند، بیگانه مکان به نسطت که افرادی عوض در و باشد می مکان در داشتن ریشه مکان، به اعلق نوا ارین قوی

 عطهارت  بهه  .ندارند مکان به اعلق در قوی ریشه است، وابستگی نوا از اعلق انها مکان، به آنها اعلق که افرادی .نیستند راضی

 اعلق اثطات برای بنابراین .ندارد آنها همسایگی با قوی پیوندی آنها هویت و شوند نمی شناسانده اجتماعی هیچ اوسط دیگر آنها

 مکهان  در داشهتن  ریشه به منجر که بود اعلقی انواا دنطال بایستی گشته، جمعی سکونت به منجر که سنتی درمحله اجتماعی
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 سهکونت  اسهتمرار  بها  سنتی محله در ایدئولوژیکی و روانی روحی بیوگرافیکی، اعلقات رابطه دید کیفیت باید حال  .است شده

 .است چگونه آن در جمعی

 

 محیط های آموزشی 3.3

 های نگرش اأثیر محیط کالطدی بر رفتار بررسی -

های کالطدی اغلب در میان مهمترین فاکتورهها در ایجهاد یه  اهأثیر اولیهه حیهاای از دانشهگاه         از دید دانشجویان آینده ویژگی

 .(Thelin and Yankovich 1987)  باشند می

 

ی  ههای محوطهه   هها، طهرح رنهگ    های سایه دار، قابلیت دسترسی و امیزی پارکینگ ی پردی ، فضاهای باز و چمن طرح اولیه  

ههای ورزشهی و حتهی آب و     های درس، گالری و یا کتابخانهه، سهالن   درونی، شکل و طرح سالن اقامت و یا ساختمان های کالس

در ایهن بخهش از   . دههد  های اولیه به روش ظریفی شهکل مهی   ، به امام نگرششود هوای روزی که دانشگاه در آن روز بازدید می

مطالعه به بررسی اأثیر محیط کالطدی بر روی رفتار که به سه نگرش متمایز جطریت گرایی محیطی، امکهان گرایهی محیطهی و    

 .شود احتمال گرایی محیطی منجر شده است، پرداخته می

 

 جطریت گرایی محیطی -

باشد که معتقد است ی  اراطان نسهطتا مسهتقی  میهان محهیط      اولین جایگاه در اختیار جطریت کالطدی میدر ادبیات ائوری  

کند که رفتهار اها    این فلسفه پیشنهاد می. شود مطرح می "جطریت گرایی"ساخته شده و رفتار در آن وجود دارد و غالطا با عنوان 

کننهد، در   مردم در ی  جهت مشهخص حرکهت مهی   . شود ین میاع( سططی)حد زیادی اوسط محیط کالطدی در ی  حالت علّی 

امها  . کنهد  های اندکی برای آنها ارائه مهی  شوند زیرا که محیط کالطدی انتخاب ی  مسیر از قطل پیش بینی شده از فضا خارج می

. مها درسهت نیسهت   باید اوجه داشت که جطریت کالطدی رویکردی کامال ساده انگارانه است و در برابر پینیدگی محیط پیرامون 

برای مثال بیلطوردهای خوشامدگویی به دانشجویان در پردی  نه انها اصویری مثطت و پذیرا نمی اوانند باشند بلکه پیام ههایی  

 .کنند را در اراطان با طراحی ضعیف نیز ارسال می

 

 گرایی محیطی امکان -

امکهان گرایهی بهه محهیط     . ظهور کرد "رایی محیطیامکان گ"در واکنش به نقان ضعف جطریت کالطدی، رویکرد دوم با عنوان 

انتساب . کند هایی ایجاد کند اما رفتارها را محدود نمی کند که ممکن است محدودیت کالطدی همنون ی  منطع فرصت نگاه می

ههای   مثهال  عالوه بهر ایهن  . شود جایگزین می "اأثیر انفعالی محیط بر رفتار"علّی جطریت معماری با دیدگاهی از محیط با عنوان 

بهرای مثهال، اگهر    . کننهد  ههایی را حمایهت مهی    ها وجود دارند که چنین موقعیت ملموس و قابل قطول دیگری در محیط پردی 

ها دشوار خواهد بهود و یها اگهر زمهین      پردی  ی  فضا  و یا مکان ورزشی نداشته باشد، گسترش مسابقات ورزشی بین دانشکده

 .(Thelin and Yankovich 1987) شود ار می حضور دانشجویان کمرنگ  باشد ورزشی چندین کیلومتر دورار از پردی

 

های دانشهجویی مختلهف در دانشهگاه را     ه  چنین وجود ی  سالن اجتماعات در پردی ، فرصت مالقات و گفتگو میان انجمن

گرایی محیطی نیز مهورد   امکانی منفعل بودن محیط کالطدی که همراه شده است با رویکرد  با این وجود فرضیه. کند اقویت می

 .برای مثال، ی  رستوران با طراحی جذاب در پردی  خیلی بیشتر از ی  فرصت است. سؤال قرار گرفته است
 

اهر شهدن    های پردی  در نهایت منجر به نزدیه   اگر پیاده راه. ای برای جلب مراجعان است رسد ی  جاذبه در واقع به نظر می

طراحی آنها این احتمال را که بازدیدکنندگان پردی  در طول حضور خود در پردی  با یکدیگر آشنا دانشجویان شوند، بنابراین 

های کالطدی نحوه استفاده از فضهاها را مشهخص و اعیهین     این ویژگی. دهد شده و اجتماعات کوچکی را شکل دهند، افزایش می
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ایهن نگهرش منجهر بهه     .اعامالت میان دانشجویان هسهتند  رسد آنها چیزی بیش از فقط امکان گسترش کنند، اما به نظر می نمی

 .شود گیری رویکرد سوم از ماهیت اأثیر محیط کالطدی بر روی رفتار می شکل

 

 

 احتمال گرایی محیطی -

بهرای مثهال   . همانطور که پیش از این ذکر شد، فرض بر این است که رفتارهای خاصی اراطان احتمالی با محیط کالطدی دارنهد 

دعوت کننده و جذاب برای ی  ساختمان یا فضا احتمال ورود به آن را نسطت به ی  ورودی خشه  و غیهر دعهوت    ی  ورودی 

شود اما احتمال ورود به پردی  را مهی اهوان از طریهق طراحهی      ورودی دعوت کننده منجر به ورود نمی. دهد کننده افزایش می

ا و اسهیالت ارائه شده احتمال وقهوا برخهی رفتارهها را بیشهتر و بهه      بنابراین طرح، مکان و برنامه ریزی فض. مناسب افزایش داد

 .کنند عطارای محتمل ار می

درک و بینشی را نسطت به اراطان میان محیط کالطدی پهردی  و  ( جطریت گرایی، امکان گرایی، احتمال گرایی)هر سه رویکرد 

رساند که امکانات و احتماالت، بیشتر بها   ات ما را به این نتیجه میاما مشاهده رفتارها و اراطاط. کند رفتار افراد درون آن ارائه می

این دو رویکرد همننین مفهوم بصری که محیط کالطدی پهردی  بها   . اجارب روزمره در پردی  های دانشگاهی هماهنگی دارد

ندگان پردی  ایجهاد کنهد را   اوانند اأثیر بگذارد و ی  افاوت در زندگی دانشجویان، استادان و بازدیدکن طراحی و فضاهایش می

 .(Thelin and Yankovich 1987) کند حمایت می

 

 بررسی محیط های آموزشی 3.3

     ی محیط آموزشی  اجزای کالس درس و ااریخنه -

در مقابل دانش آموزان )در انگلستان متذکر گردیده است که در گذشته میز معل  بر کالس درس حاک  بود ( 07771) گالتون 

این . باشد ، به عنوان سمطلی از قدرت و اختیار معل  و سط  خاص آموزشی می(یا در مرکز بر روی ی  سکوی بلند مستقر شده

نماید که دانش آموزان آگاه هستند کهه در   ی استقرار و چیدمان، ی  دید و چش  انداز بدون مانع به کالس درس ارائه می شیوه

های عمهل   ی ایدئولوژی رایج در زمانی است که احت اأثیر شیوه عک  کنندهاین چیدمان من. امام مدت در حال کنترل هستند

 .باشد مدرس در کالس درس می

ههای درس   سال اخیر در چیدمان کهالس  31الی  01شوند که اغیرات قابل اوجهی در  متذکر می( 0773)گالتون و ویلیام سون 

های درس را به  پذیر، سازماندهی کالسگذشته برخی مدارس با فرم انعطاف در فضاهای با چیدمان سنتی در. شکل گرفته است

هند که دانش آموز در ی  فضای عمومی انها، بدون دیوارههای اقسهی  کننهده و    د  فضاهای با نقشه باز نشان می .اند وجود آورده

اواند ی  امتداد مجهزا بهرای اسهتراحت در     میدر برخی نواحی، به فضاهای انزوا در جاهایی از کالس یا بخشی از ی  کالس که 

 .های آموزش باشند، نیاز دارند کالس
 

 اغیرات انتظارات از آموزش و یادگیری و نقش طراحی فضاهای آموزشی -

های در حال اکرار در ادبیات آینهده آمهوزش و    نمایند که یکی از ایده این بحث را مطرح می( 3113)رودد و نویسندگان همکار 

نقش معلمین به طور روز افزون به . بایست در قلب اوسعه آینده باشند اعتقاد و ایمان به این است که یادگیرندگان می یادگیری،

نماید کهه یه  اراطهان مسهتحک  بهرای سفارشهی        ی  رابطه خوب از ادبیات موجود پیشنهاد می.عنوان شکل دهنده خواهد بود

 .باشد نمودن، شخصی نمودن و انفرادی نمودن یادگیری می

 

 اواند مفهوم دهنده به حالت سه بعد از اغییرات باشد ماهیت یادگیری در آینده می: 

 .مشخصات و انتظارات از یادگیرندگان آینده _

 .اواند در یادگیرندگان آینده وجود داشته باشد نیازها که می _

 .های یادگیری رویکردهای جدید، امایالت و زمینه _
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 یافته ها .4

یابد، همننهین ایهن بحهث در ایهن زمینهه مطهرح        مفهوم یادگیری در امام عمر روز به روز اهمیت بیشتری میدر این دیدگاه، 

های حل مسهئله شهان را افهزایش     شود اا به دانش آموزان کم  نماید اا مهارت آموزش در آینده مجددا طراحی می...": شود می

ای از جامعه به عنوان سهرگرمی و مناسهب بهرای     د و بخش عمدهدهند و اوانایی های خالقانه ضروری است اا مشارکت داده شو

 . ی یادگیری خواهند داشت ای را بر روی چیزها و نحوه در آینده دانش آموزان کنترل فزاینده. یادگیری باشد

 

اجتمهاا  به همین ارایب از نظر بنتلی و نویسندگان همکار او، دو عامل اعهین کننهده بهرای یهادگیری در آینهده را خالقیهت و       

های با ارزش به منظور قابلیت پاسخ دهی مناسب به اغییهرات جهای    نیاز به قابلیت انططاق دانش در حال حاضر و شیوه. داند می

اشهخاص نیهاز دارنهد کهه     . باشهد  داشتن دانش صرف در عصر اطالعات کافی نمهی . نماید ی گسترده اری باز می خود را در جامعه

ای گسهترده اهر کهه     های بارزش به منظور اوانایی پاسخ مؤثر به اغییرات در جامعه های جدید و راه بتوانند دانش خود را به شیوه

به عالوه جوامهع  . خواهند جهت دهند اوانند به عنوان راهنما، حرکت دهنده و مفهوم دهنده به چیزهایی که می یادگیرندگان می

 .ند که قطال در حد زیادی از آنها استفاده نشده استاوانند منابعی را برای آموزش فراه  نمای پیرامون مدارس می

 

                                           
 نگارندگان: ، منطعمولفه های معماری انسان گرا در فضاهای یادگیری – 8نمودار 

 

چشه  انهداز بهه فهه      ایهن  . گیهرد  امروزه آموزش و یادگیری به صورت عمومی از چش  انداز ساختاری مورد مالحظه قهرار مهی  

در این دیدگاه نقهش معله  بیشهتر    . پردازد جدیدی درباره براری آموزش و یادگیری و همننین نقش معلمان و یادگیرندگان می

از طرف دیگر به عنوان فرآیندی که خهود جههت   . ی دانش باشد ی دانش واهد بود اا اینکه انتقال دهنده به عنوان ساختار دهنده

ههایی کهه بهه فرآینهد      نقش معل  به عنوان پشتیطان این فرآیند یادگیری با انتخاب مصالح آموزشی و شیوه دهنده است، جایگاه

گیرد و به صورت منفعالنهه از معله  دریافهت نخواههد      بنابراین دانش اوسط یادگیرنده شکل می. یادگیری مؤثر است، خواهد بود

 .شد

اجهزای آمهوزش   . ی مناسهطی را بهرای یهادگیری خهوب اعیهین نماینهد       در این زمینه مه  است که معلمان بفهمند، چه شهیوه 

های آموزشی بیشتری را برای دانش آموزان ایجاد نماید و بنابراین یادگیری دانش آمهوزان را   ساختارگرایانه قصد دارد که چالش

 .س را اغییر دهداواند ساختار مدار مهارت معلمین و واگذاری امر آموزش به آنها می. از این طریق بهطود بطخشد

معماری  
 انسان گرا

طراحی 
معماری بدنه  

 ها 

پویایی فضا و 
عرصه های 
 آموزشی

شناخت 
روحیه 

 جمعی انسان 
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اوانند به منابع آموزشهی دسترسهی غنهی     های آموزشی، افراد می مدارس آینده مدارس پایدار خواهند بود، با پایداری ساختمان

جوئی قابل اوجه در هزینه های اجرایی در کنار اأثیر کمتر مخهرب بهر روی محهیط     پایداری همننین عامل صرفه. داشته باشند

 .کنند پذیر استفاده می  های اجدید آمد انرژی هستند، از انرژی ن مدارسی دارای مصرف کارچنی. زیست خواهد بود

 

 از نظر اأثیرگذاری سه معیار به طور کلی برروی کیفیت فضاهای آموزشی نقش دارند که به شرح زیر هستند: 

 ویژگی های اکولوژیکی و فیزیکی -0

 ویژگی های عملکردی و رفتاری -3

 بصری و زیطایی شناسیویژگی های  -8

 

ااکنون نظریه ها و ائوری های گوناگونی پیرامون ارزیابی کیفیت بصری منظر ارائه شده است یکی از گسترده ارین نظریه های 

 .مطالعه شده در زمینه روان شناسی محیطی و همننین ارزیابی کیفیت بصری منظر، مدل ادراکی کاپالن و کاپالن است

این نظریه بیان می کند که کاربران پ  از قهرار گهرفتن در محهیط    . ها در زمینه ارجیحات منظر است این مدل یکی از نظریه

 .دو نیاز اصلی دارند که یکی فه  و درک آن فضا و دیگری کشف و جستجو کردن در فضاهاست( فضا)

 

( محهیط )ادریج در صورت حرکت در فضا افزون بر این، کاربران ممکن است درکی سریع از محیط داشته باشند و یا این که به 

در این زمینه به اعیین زیطایی های منظر از طریق ارزیهابی کیفیهت بصهری در شههر کمالیهه و همننهین بهه        . آن را درک کنند

 .بررسی اراطان بین ویژگی های بصری منظر و شاخص های فضایی آن در مناظر مدیترانه ای پرداختند
 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری .3

شده ساخته در واقع بیان کننده نقش محیط. با ااثیر محیط بر روند آموزش می باشد های پژوهش بیانگر نکاای در رابطههیافت

دهد که وجود اراطان میان محیط های آموزشی با باشد و نشان میدر اسهیل روند آموزش و یا ایجاد محدودیت برای آن می

ایست که در طراحی فضاهای روانشناسان یادگیری در امامی مقاطع آموزشی بوده است و نکتهمحیط اطراف همواره مورد اوجه 

ها با اوجه به چارچوب پژوهش در چند بند به طور نتایج برگرفته از یافته. بایست مورد اوجه طراحان قرار گیردآموزشی می

 :گرددکلی ارائه می

 .حیط برای انسان اوجه نمودبرای رسیدن به فضاهای آموزشی باید به اراقاء م

 .یابدمحیط آموزشی با اوجه به عناصر معماری و کیفی و نیازهای انسانی اراقاء می

افریحی نشان می دهند که ادغام فضاهای اجتماعی با علمی برای رشد و اوسعه  –سوابق طراحی معماری فضاهای آموزشی 

فضاهای الفیقی نشان از . را رو به پایداری آموزشی و ذهنی برده است پایدار آن جامعه در بلند مدت دارای ارزش شده و افراد

 . آن دارند که خستگی را از انسان ها در طول یادگیری برده و آنها را جذب یادگیری و پرورش خود نموده اند
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