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 ،ایران واحد زنجان اسالمی آزاد دانشگاه معماری، ارشد کارشناسی دانشجوی

 

 
 چکیده

-شود. به نظر روان در طراحی بسیاری از فضاهای آموزشی، به جنبه های روحی و روان شناختی دانش آموزان کمتر توجه می

شناسان محیط، قرارگاه آموزشی باید به گونه ای طراحی شود که یادگیری در آن آسان و خوشایند باشد. نیاز روز افزون کشور 

فزایش جمعیت سبب ساخت فضاهایی با کیفیت آموزشی پایین گردیده و اغلب این ما به گسترش فضاهای آموزشی همگام با ا

فضاها با ویژگیهای روان شناختی کودکان و نوجوانان سازگار نیستند. یک فضای آموزشی مناسب و استاندارد می تواند بر 

روانشناختی بررسی و ارزیابی تأثیر  یادگیری و همچنین خلقیات دانش آموزان تأثیر گذار باشد. از این رو بر آن شدیم تا به

با توجه به انکه نقش معماری در تاثیر پذیری فرد از محیط انکار ناپذیر بپردازیم، در بهبود سطح یادگیری فضاهای آموزشی 

در نتیجه معماران می . است ،لذا فراهم اوردن محیط کالبدی مناسب و اثر گذار بر فرایند یادگیری ضروری به نظر می رسد

وانند با مطاله الگوی رفتاری افراد وتوجه به جزییات و ویژگیهای محیطی موثر ،سبب بهبود رشد ذهنی ،عاطفی،اجتماعی و ت

از آنجایی که در این زمینه مطالعات و تحقیقات کاربردی با هدف بهبود کیفیت فضاهای آموزشی . افزایش بازده اموزشی گردند

د مورد وجود ندارد لذا در این پژوهش سعی شده با دستیابی به چهار چوب کلی ،عوامل از بعد معماری و روانشناختی به جز چن

موثر را شناسایی و دسته بندی قرار دهیم که در جریان پژوهش با بررسی نمونه های موردی دقیق تر به آنها پرداخته خواهد 

  شد.

 

 داخلیطراحی  -فضاهای آموزشی -روانشناسی محیط-: معماری واژگان کلیدی
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 مقدمه

 که محیطی اولین کودک، برای زیرا .قرارگیرند توجه مورد باید شهری، فضاهای مهمترین از یکی عنوان به آموزشی فضاهای

 و توجه جلب موجب بخش، لذت و داشتنی دوست آرام، محیطی ایجاد بنابراین، .است مدرسه شود، می اعمال آن در مقررات

 میتواند که عواملی شناخت روی این از میشود، آنان روانی سالمت ارتقای و مدرسه در حضور برای آموزان دانش تمایل
 بلکه کنند نمی جذب را اطاعات انفعالی طور به کودکان . است برخوردار ویژهای اهمیت از دهد افزایش را فضاها این مطلوبیت

 فضای نتیجه در .نمایند می تفسیر و انتخاب را کنند می احساس و شنوند می بینند، می خود پیرامون دنیای در که را آنچه

 و حسی محرکهای داشتن با باید و کند می ایفا آموزش کیفیت در اهمیتی با بسیار نقش آموزش بستر عنوان به آموزش

 شوند می آنها حواس اختالل سبب که محرکهایی و نموده تسهیل آموزان دانش به را هدفمند آموزشی پیامهای انتقال رفتاری

 لذا .است کرده فراهم را آموزشی فضاهای نامناسب استقرار زمینه شهرنشینی، ضریب افزایش اخیر سالهای در .نماید کمرنگ را

 بدون فضاها این دلیل همین به .کند می سلب را کیفی اصالح هرگونه امکان آموزشی فضاهای ساز و ساخت در شتابان سرعت

 این در دلیل همین به .میشوند ساخته آموزان دانش مادی و روحی نیازهای و طراحی معیارهای و ضوابط گرفتن نظر در

  کردند استخراج گذارند تاثیر آموزان دانش یادگیری بر که محیطی عوامل تا شده تالش تحقیق

 
 روش تحقیق 

 از و گرفتند قرار بررسی مورد مدرن معماری با مدرسه نمونه چند ابتدا.میباشد تحلیلی -توصیفی پژوهش این در تحقیق نوع

همچنین و. شدند استخراج گذارند، تاثیر فضایی مطلوبیت احساس ایجاد در که آنها معماری های شاخصه مدارس این بررسی

 گردآوری اینترنتی های شبکه اطالعات ای، کتابخانه اسناد و منابع و شواهد، مدارک بررسی طریق از تحقیقی اطالعات برخی

 .است شده

 

 اهداف تحقیق

  :از ندا عبارت است مطرحپژوهش  این در که اهداف اصلی جمله از

 آموزان دانش یادگیری بر موثر محیطی عوامل شناخت -1

 تحصیلی مقطع هر در آموزان دانش نیازهای با متناسب آموزشی فضاهای طراحی-2

 بررسی مولفه های روانشناختی تاثیر گذار بر کیفیت تحصیلی دانش اموزان-3

  آموزشی فضاهای عملکرد بر پرورش و آموزش اهداف تأثیر -4
 

 یافته های تحقیق

امروزه تاثیر طراحی فضا بر فرایند انجام کار بر کسی پوشیده نیست اما زمانی می توان گفت که طراحی یک فضا تاثیر مثبت بر 

ر : کاربران و نیازهای آنها ،ابعاد روند کار و افراد مرتبط با آن فضا را دارد که بتوان مجموع عوامل موثر بر موضوع، نظی

وجودی،محیط پیرامون و... را به درستی درک کرده و با تجزیه تحلیل اطالعات مربوطه بتوان محیط فکری نو و راه حل متفاوت 

 و مناسبی ارایه داد .

ی، انسانی ،هنر و ... نه تنها به دلیل ماهیت بین رشته ای معماری و ارتباط انکار ناپذیر آن با سایر علوم همانند علوم اجتماع

 محصول نهایی طراحی بلکه فرایند طراحی و معماری مورد اهمیت واقع می شود و یک طراح معمار تنها زمانی می تواند محیط 
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آرمانی خود را به  ذهنی و 

 نظر بگیرد.محیط بالفعل تبدیل کند که شرایط اجتماعی، فرهنگی، روانی و ... مخطبان محیط را به صورت کامل در 

همواره در طول تاریخ نیازهای بشر منشاء نوآوری بوده که با گذشت زمان سیر تکاملی خود را طی کرده اند.عواملی چون 

افزایش جمعیت ، آلودگی محیط زیست ، محدود بودن منابع و در نهایت پیچیدگی های زندگی اجتماعی در دهه های گذشته 

ماری و تاثیر آن بر محیط شهری شده که به بررسی اثرات مثبت و منفی محیط سبب توسعه موضوع روانشناسی محیط مع

مصنوع بر رفتار انسان و بالعکس می پردازد.در نظر گرفتن این موضوع می تواند در طراحی و ساخت محیط فیزیکی فردی و 

ر مجموع محیط های آموزشی اجتماعی مطلوب تر کمک شایانی داشته باشد.از آنجایی که به جرأت می توان گفت مدرسه و د

در شکل گیری ابعاد وجودی هر فرد تاثیر به سزایی دارد لذا در طراحی و ساخت آن به عوامل مختلف با دقت نظر بیشتری 

 پرداخته شود.

در یک نگاه سیستمی، چگونگی طراحی مدارس و اصول و عناصر شکل دهنده آن نظیر تناسبات اجزاء، مقیاس، نوع سازماندهی 

 رنگ، نور، صدا، دسترسی ها و... می تواند نتایج مهمی بر میزان یادگیری دانش آموزان داشته باشد.فضا، 

معماری و رفتاری رابطه خاصی وجود دارد .در این پی حتی نیمکت  -بارکر روانشناس اکولوژیک عقیده دارد بین ابعاد فیزیکی

 (09:1376ی افراد موثرند.)غفاریهای کالس درس، طرز چیدمان و جنس آنها بر رفتار و یاد گیر

هزار ساعت از عمر خود را از دوره ابتدایی تا دیپلم در مدرسه می  14گامپ محاسبه نموده هر فرد به طور میانگین حدود 

گذراند، بنابراین محیط آموزشی باید به گونه ای جذاب و مورد پسند کاربران باشد تا بتواند کشش الزم جهت حضور مفید و 

 بخش آنها را میسر کند.نتیجه 

مدرسه تنها در کالس درس خالصه نمی شود بلکه مجموعه ای از عناصر کالبدی همگون و فضای پیرامون آن، تارو پود مدرسه 

را تشکیل می دهد که همواره میل به یادگیری در وجود فرد تشدید می کند.بسیاری از این ویژگی ها را میتوان در مدارس 

 ( به وضوح دید.2( وآقا بزرگ کاشان)تصویر1مدرسه چهار باغ اصفهان)تصویر  دوره اسالمی همانند
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 شاخصه های طراحی محیط های آموزشی -

 

 

 

 
 

 

 

 
 

کاشان میراث فرهنگی منبع: -آقا بزرگ کاشان مدرسه : 2تصویر  

 URL2)عملکرد( :شاخصه های طراحی محیط های آموزشی 1جدول

 URL2)کیفیت ساخت( شاخصه های طراحی محیط های آموزشی : 2جدول
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 کیفیت یادگیری دانش آموزان می پردازیم:حال به بررسی دقیق تر مولفه های طراحی معماری محیط های آموزشی بر بهبود 

 سر و صدا -1

سر و صدای ممتد و غیر قابل پیش بینی سبب خستگی بدن و کم شدن میدان دید ،تشخیص رنگ و در نهایت کاهش بازده 

ر کاری دانش آموزان می شود.نتایج تحقیقات دانشمندان دانشگاه البورگ بر روی پژواک صدا در کالس درس نشان می دهد د

کالس هایی که فرش و پرده وجود ندارد و صندلی آنها چوبی و یا فلزی است و در آن از پارچه استفاده نشده ،صدا مدت زمان 

بیشتری در فضا می ماند،از این رو کالس پر از صداهای زاید مانند پچ پچ و خش خش کاغذ و ... می گردد و گاه معلم برای 

 بلند صحبت می کند که برای دانش آموزان نامطلوب است. اینکه صدا ها را تحت شعاع قرار دهد

دانش آموز یک نفر مشکل شنوایی دارد و از میان هر سه دانش  16همچنین تحقیقات نشان می دهد به طور میانگین از هر 

ن یابی آموز که ضعف شنوایی دارند یک نفر مردود می شود.بنابراین طراحی محیط های آموزشی عالوه بر دقت نظر در مکا

 سایت از نظر الودگی صوتی باید طراحی داخلی به گونه ای باشد تا میزان پژواک و انعکاس صداهای زاید را به حداقل برساند.

 

 نور و متغیرهای مربوط به آن -2

درصد یادگیری بر  33حس بینایی نقش بسیار مهمی در اموزش و یادگیری دانش آموزان ایفا می کند به طوری که بیش از 

 عهده آن می باشد بنابراین اگر عمل دیدن با اشکال همراه شود سبب افت شدید در عمل یادگیری می شود.

 

 

 

 
 

 

 

 URL2)کیفیت طراحی( شاخصه های طراحی محیط های آموزشی : 3جدول

 

 ایران : مؤسسه استانداردمنبع -شدت روشنایی مورد نیاز در موقعیتهای مختلف: 4جدول
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کالس های درس از  روشنایی 

 صورت باید به میزان و کیفیت آن توجه شود.طریق نور طبیعی یا مصنوعی تامین می گردد که در هر 

نور طبیعی نسبت به نور مصنوعی سبب ارتقاء کیفیت یادگیری می شود پس طراحی فضای کالس باید به گونه ای باشد که 

تا  حداکثر بهره از نور خورشید را ببرد.در صورت استفاده از نور مصنوعی باید نور ماوراء بنفش به المپ فلئورسنت اضافه گردد

 (1371-به طیف خورشید نزدیک تر شود.)امامی کوپایی

در اغلب کالس های انعطاف پدیر که ترنیب نشستن شخصی و تیمی تغییر می کند  یک منبع نور جهت دار معموال نتایج 

آید ضعیفی را ایجاد می کند .راه حل عمومی آن است که نور رسانی غیر مستقیم زیادی که از سقف منعکس می شود فراهم 

.نور پردازی غیرمستقیم یک کیفیت باالتر نور را به وسیله نورپردازی سقف تامین می کند که نور را بدون ایجاد خیرگی به 

 صورت یکنواخت 

 (1333-پخش می کند.)کامل نیا

 (72-برابر تاریک تر از سطح میز باشد.)کاملی  3برابر و تاریکترین آن  16روشن ترین سطوح کالس باید حداکثر 

 

 

 رنگ -3

دکتر مهین عالمه، فوق تخصص روانپزشکی کودک درخصوص تاثیر فیزیکی رنگ ها بر نحوه یادگیری دانش آموزان می گوید: 

رنگ به کار رفته در دیوار، تخته، نیمکت، در و وسایل التحریر در مدرسه همراه با رنگ دیوار، میز، پرده و لوازم درسی و شخصی 

انش آموز سبب تغییر میزان فشار خون، افزایش یا کاهش میزان ترشح برخی ناقل های شیمیایی، او در اتاق و محل زندگی د

 .تمرکز ذهن شده یا بر بینایی یا عملکرد سلول های مغزی تاثیر می گذارد

این متخصص اضافه می کند: استفاده از برخی رنگ ها چه در مدرسه و چه در خانه سبب خستگی چشم، کاهش تمرکز، 

-فشار خون یا ایجاد استرس و کند شدن فعالیت ذهن خواهد شد چرا که انرژی مثبت یا منفی از نوری که توسط رنگ  افزایش

ها حمل می شوند ساطع شده و بر جسم و روان، ذهن و احساس فرد تاثیر می گذارد. در واقع زمانی که انرژی رنگ از طریق 

 .در روحیه و عملکرد ذهن فرد نقش داردچشم به مغز می رسد، هورمون هایی ترشح می شود که 

ساله بینا و نابینا انجام گرفت، نشان داد وضعیت جسمانی و عملکرد ارگان  12آزمایشی که روی سه هزار دانش آموز هشت تا 

ت به های بدن مانند قلب و مغز افراد بینا تحت تاثیر رنگ های محیط اطراف آنها قرار دارد و با تغییر رنگ، واکنش آنها نسب

 .محرک های اطراف تغییر می کند

در پژوهشی دیگر دانشمندان دریافتند کسب مهارت های دوران نوباوگی در فضاهایی که در آن رنگ غالب، قرمز است افزایش 

پیدا می کند. از طرف دیگر بهبود عملکرد سیستم گردش خون تحت تاثیر رنگ نارنجی، عملکرد ارگان های قلب و ریه تحت 

گ زرد قرار دارد و همچنین مهارت گفتاری آنان با رنگ سبز افزایش یافته و استفاده از رنگ آبی و بنفش باعث تقویت تاثیر رن

 .حس بینایی و شنوایی و تقویت مهارت های غیرکالمی می شود
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 از استفاده- میز در سفید رنگ

 .شود می چشم خستگی به منجر نور، انعکاس دلیل به مطالعه

 .باشد می نامناسب درس کالس ی تخته برای سیاه رنگ از استفاده-

 آموزشی فضاهای ورودی در ها رنگ نوع این وجود .است شاد و گرم های رنگ با رنگ تنوع فاقد مدارس ورودی اکثر-

 .گردد می مدرسه محیط به آموزان دانش جذب سبب

 فیزیکی اسکلت ها، پنجره چارچوب در ...و سفید ای، قهوه های رنگ مانند خنثی و مرده نامناسب های رنگ از استفاده-

 .گردد می افسردگی به منجر ...و نیمکت و میز

 .شود می خستگی باعث و کرده ایجاد آموزان دانش در روانی سوء آثار ها، کالس در ناکافی رنگ-

 از استفاده و سازد می نمایان تر بزرگ ظاهر در را کالس روشن، های رنگ به درس کالس دیوارهای آمیزی رنگ-

 .شود می تنش ایجاد به منجر رود، کار به کالس دیوار در که صورتی و قرمز و تیره آبی مثل شدید های رنگ

 .رود می کار به سفید رنگ با مخلوط زرد آبی، قرمز، های رنگ ابتدایی مقطع برای-

 .شود می فضا آرامش و سکوت به منجر آبی، پوش کف و سطوح آمیزی رنگ برای سفید رنگ از استفاده-

 .باشد مات باید شاگردان صندلی و میز رنگ-

 .باشد روشن های رنگ یا و خاکستری سفید، های رنگ دارای توان می کالس کف سطح-

 شود استفاده مناسب های ترکیب از یا باشد سبز کالس ی تخته رنگ-

 

 

 

 

 
 

 

 

 سازماندهی و آرایش کالس بر یادگیر ی دانش آموزان تاثیر-4

 

آموزان با یکدیگر تعامل دانشآموزان و ایجاد فضا برای مهمترین تحول در فضاهای آموزشی، شکستن خط نگاه معلم و دانش

 .شودآموزان شناخته میمنظور اساساً ردیفهای خطی، مغایر با روحیات دانش است. بدین

شود و میز معلم درجلوی کالس قرار آموزان در ردیفهای منظم و پشت سرهم چیده میهای دانشدرکالسهای سنتی که صندلی

 که معلم درسی آموزان اندک است. این نظم وترتیب هنگامیو ارتباط میان دانششود گیرد، تمام توجه به معلم متمرکز میمی

 
 
 

 منیع :جهاد دانشگاهی -آموزشی فضاهای از استفاده و طراحی در ها رنگ پیشنهاد :5جدول
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کالس ارائه  ی  را برای همه

آموزان ردیف سازد. دانشها وکارگروهی را غیر ممکن میدهد، ممکن است بسیار مطلوب باشد، اما یادگیری از همکالسیمی

 زیادی از معلم قرار دارند و به احتمال زیاد کسانی هستند که مشکالت  ی آخرکالس، در فاصله

 

  .کنندنظمی را ایجاد میانضباطی و بی

گیرد که این نوع آرایش درکالسهای شود و میز معلم درحاشیه قرار میها چیده میها دور میزدر برخی از کالسها صندلی

آموزان به شکل دایره کالس به صورتی باشد که آرایش دانش تجربی به کار گرفته می شود. اگر امکاناتلومع

توانند ارتباط متقابل برقرار کنند. در این صورت، معلم جزئی از آموزان با یکدیگر و با معلم میسازماندهی شود، دانش  شکل  یا

 .آموزان نیز بپردازددانشتواند عالوه برتدریس، به راهنمایی و هدایت بحثهای جمعی آموزان محسوب شده و میدانش

آموزان، شایان اهمیت است. یکی از نیازهای دانش ٔ  ها درکالس، توجه به همهدر هر حال، هنگام بررسی طرز چیدن صندلی

اساسی کودکان این است که مورد توجه دبیران قرار گیرند و چنانچه فضای فیزیکی کالس مشوق ایجاد این احساس در 

 .تردید از میزان مسائل و مشکالت انضباطی نیز به طور چشمگیری کاسته خواهدشد آموزان باشد، بدوندانش

توان گفت که دیوارهای کالس باید خشک، بدون در ارتباط با چگونگی ویژگیهای سطوح و ابعاد ظاهری کالس، به طور کلی می

ها باید ساده باشد تا گردوغبار دیوار کالس متر قابل شستشو بوده و بهتر است از سنگ باشد. 5/1درز، صاف و حداقل تا ارتفاع 

ها باید قابل شستشو، مسطح و بدون درز بوده، لغزنده و مرطوب نباشد. این نکات در مورد سقف روی آن جمع نشود. کف کالس

 نیز باید رعایت شود.

کالس درس است. اشکال دارد که مستطیل یا ذوزنقه، بهترین شکل برای در مورد شکل کالس اظهار می (1393نویفرت )

دار، ایجاد نقاط کانونی کرده، مانعی بزرگ های بزرگ انحنامربع، مدور یا بیضی و غیره از لحاظ صوتی مناسب نیست. مساحت

 کندبرای صدا ایجاد می

د اتاق نفری، ابعا 33 مترمکعب هوا الزم است. به عبارت دیگر، برای یک کالس 5/5 مترمربع زمین و5/1آموزبرای هر دانش

مترمکعب و  5/4آموز نباید از متر باشد. فضای الزم برای هر دانش 4 متر و ارتفاع 7 تا 6 متر و عرض 8 باید به طول

 .آموزان را مد نظر قراردادمتر کمتر باشد. بنابراین، درانتخاب یک مکان برای کالس، باید حجم کالس و تعداد دانش 3 ارتفاع

 

 (1333-محمودی) طراحی کالس:شش عامل توصیه شده برای 

یک کالس کارآمد، مرکزی برای فعالیت های مختلف است. مبلمان ومصالح مستقیما براساس نوع فعایت تعیین می شود.  -1

ازقفسه ها ومبلمان برای تعریف ومشخص کردن بخش های مختلف استفاده می شود چراکه بچه ها وقتی که توسط فعالیت 

 درکالس حواسشان پرت نشود، روی فعالیتشان بیشتر تمرکز می کنند.های دیگر قابل رویت 

 تقسیم بندی وقراردادن هروسیله درجای مخصوص خود  استفاده ازبخش های مربوط به موضوع های مطالعاتی،  -2

 مبلمان قابل تغییر براساس نوع فعالیت  -3

 درگیرکردن بچه ها در رابطه با مبلمان وآرایش کالس -4

 دادن بخشی برای نمایش فعالیت روزانه ونمودارهای فعالیت و... برای باال بردن احساس امنیت وکنترلقرار  -5

 جدا بودن فضاهای صدادار وبی صدا، تر وخشک و... -6

 

 

    . 
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  گیریبحث و نتیجه
 عمل یادگیری مرحله درکننده  تسهیل عامل صورت به هم و دارنده باز نیروی صورت به هم توانند می واشیا ها مکان اشخاص،

 برای آن بخش هر که است عرصهای فضا .بلکه ، نیستند روح بی اشیای و اتاق دیوار، فقط آموزشی، فضای و کنند مدرسه

 هر...و زمین حیاط، راهرو، نیمکت، میز، تخته، درس، کالس .میکند تحمیل برآنان را عاداتی و آداب و دارد پیامی دانش آموز

 اهداف از مجموعهای معلم، و کتاب با همراه که است آن بر حاکم روح و فرهنگ این به توجه و هستند فرهنگ یک دارای کدام
 که گرفت نتیجه چنین مشابه پژوهشی یافته های و پژوهش این نتایج اساس بر توان می هم باز .شکل میدهد را تربیت و تعلیم

 از نور استفاده جهت پنجره به مجاورت و کافی نور تامین مناسب، تهویه سیستم ایجاد طریق از محیطی کیفیت عوامل بهبود
 فضای آموزشی، انعطاف پذیری فضای شلوغی از جلوگیری و آرامش بصری،تامین و صوتی خلوت ایجاد بیشتر، دید و طبیعی

 چیدمان و مبلمان طراحی در بدن دانش آموزان ارگونومی و ها رعایت ویژگی و محیط نمودن کنترل قابل طریق از آموزشی
 عواملی از آموزان دانش با مسئولین رابطه بهبود و مطلوب جو آموزشی ایجاد با روانی شرایط بهبود همچنین و آموزشی فضای

 و بهره وری و یادگیری افزایش نتیجه در و دانش آموزان در رضایت ایجاد و آموزشی مطلوب فضای ایجاد در که هستند
 به ما اسالمی مدارس معماری در عوامل و اصول این تمام که آنجایی از و .دارند توجهی شایان آموزشی تاثیر فضای موفقیت

 قابل انکار است. غیر و ضروری امری حاضر عصر معماران توسط آنها رعایت لذا شده اند رعایت مطلوب عنوان نمونه های
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