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 چکیده

نمی  رخ خأل در رفتار که تفکر این با می افتد؛ نيز اتفاق نمی کنيم فکر آن به که زمانی حتی. است فرد هر زندگی مرکزی بخش یادگيری،

 هم معنادار کنار در که شد خواهند تشکيل عناصری یادگيری از محيط های. است  کالبدی يطبا مح مرتبط رفتار، گوناگون راههای لذا دهد؛

در مدارس نيز رفتار دانش آموز صرفا .می باشند مؤثر رفتارهای مختلف شکل گيری در عناصر این کدام از هر کيفيتهای و ویژگی ها. ميشوند

اجتماعی و فضاهای آموزشی بر رفتار دانش آموز اثرگذار هستند که در این مقاله  مربوط به خود دانش آموز نيست بلکه کليه عوامل محيطی و

 پرداخته می شود. شناسی جامعه بر تاکيد با کشور مدارس آموزشی فضاهای به بررسی وضعيت

 ، مدارس  یادگيری های یادگيری ، محيطکلمات کلیدی: 
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 مقدمه 

 او به پيام انتقال در و اجتماعی آموزشی فضای جمله از متعددی عوامل بلکه نيست؛ معلم کالم يرتأث تحت تنها دانش آموزان آموزش و تعليم

 دانش آموزان، یادگيری و عملکرد چگونگی درباره تحقيق هرگونه لذا. ميگذارند برجای آنان یادگيری ميزان بر توجهی قابل اثرات و دارند نقش

 ایران مدنی ی جامعه معاصر دوره (.  نياز 21، 1376 )مرتضوی  مينماید ناکارآمد و ناقص يشود،م واقع آن در که آموزشی فضای به توجه بدون

 رشد در جهت مثبت و سازنده نقش هرگونه فاقد اما متعدد ساخت مدارس موجب همگانی، آموزش بخصوص و پرورش آموزش و گسترش به

 بدون اخير صدسال در مدارس الگوی فضایی آموزش، محتوای در ای بسيارپيشرفت ه و وجود تغييرات با و است شده تربيت و تعليم فرایند

 بر تأکيد باز، با فضای آموزشی عملکردی قابليت های به توجه کنونی،بدون مدارس طراحی در غالب، الگوی. است بوده و تکامل مثبت تغييرات

 برخی همراه به آسفالت با و پوشيده شده مسکونی سازیمحوطه  الگوی مطابق کوچك فضاهای کمابيش صورت به تفریح، و سرگرمی جنبه ی

که با توجه به موارد فوق در  که در فرایند یادگيری دانش آموزان ناکارامد است  است فيزیکی فعاليتهای و بازی برای تجهيزات محدود و عناصر

 خته می شود.شناسی پردا جامعه بر تاکيد با کشور مدارس آموزشی فضاهای این تحقيق به بررسی وضعيت

 

 آموزش محیط

 وقوع از تا گرفت کار به را هاتالش تمام باید اما است مستعد شدن روح بی و خشك برای خود خاص هایمحدودیت دليل به آموزشی هایفضا

 خلق به منجر مراکز این طراحی در آن به مربوط استانداردهای و اصول رعایت و آموزشی فضاهای به دادن اهميت .کرد جلوگيری حادثه این

 گرفتن قرار و مدرسه در آموختن به آموزدانش هر عالقه ریشه .گرددمی جامعه نتيجه در و آموزاندانش روانی هایخواسته با متناسب محيطی

 شکل فراگير در یادگيری به عالقه عدم و دافعه حس فرد انتظارات با محيط بودن ناهماهگ صورت در و گيردمی شکل آموزشی محيط در

 ورغبت عالقه ایجاد و پذیریآموزش در همه و همه و داخلی دکوراسيون آموزشی، امکانات وتهویه، نور رنگ، کالسها، چيدمان و شکل .گيردمی

 (.1390است)فرخ نيا؛  مؤثر آموزاندانش در

 محیط شناسی روان علم
 تاریخچه به نگاهی با .وجود آمد به بيستم قرن ابتدای از بحث این 1380) مطلبی،(است رفتاری علوم از ای مجموعه زیر محيط شناسی روان

 رفتارهای بر محيط تأثير بررسی به که پژوهش هایی کلی طور به و محيط روانشناسی حوزه 1970 و 1960 سالهای که یابيم می در رشته این

 محيط آثار که بود این محيط شناسی روان کار يناول  (.1389کامل نيا(است بوده اهميتی پر و توجه قابل موضوع پرداخته، می انسان مختلف

 رشته این واقع در .شد پرداخته نيز محيط بر افراد نقش بررسی به بعد به 1970 دهه از اما .دهد قرار توجه مورد را افراد بر اجتماعی و کالبدی

 ( زمينه 1393 طبایيان، (دارد تنگاتنگ ارتباطی شهری طراحی و منظر معماری معماری، با که .است ای رشته ميان ای شاخه شناسی، روان از

 .(.2012، 1)عطا دهد می قرار تأثير تحت را رفتارها و احساسات فيزیکی، محيط چطور که تأکيد دارد این بر محيطی روانشناسی

 از فرد لذت ميزان و اصد نور، رنگ، فضا، چون عواملی یعنی کند، می فعاليت آن در فرد که محيطی کيفيت دهد می نشان متعدد مطالعات

 .(1393 طبایيان،(است ضروری فضاها بهتر طراحی برای شناسی روان و معماری سویه دو ارتباط دليل همين به .است مؤثر او ادراک بر فضا،
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 آموزشی فضاهای طراحی در محیط روانشناسی
 فضاهای و و هوا آب صدا، و سر جمله از گوناگون فيزیکی ملعوا ارزیابی به و اند دانسته بيولوژی و محيط تعامل محصول را انسان پژوهشگران

 می تربيت آینده برای انسان آن در که آموزشی فضاهای ميان این در .اند پرداخته گذارد، می تأثير انسان روی بر مداوم طور به که محصور

 و حرکتی جسمی، های توانایی ها، محدودیت به هتوج با محور انسان الگوهای جهان، پيشرفته کشورهای در .شود می فرض مهم بسيار شود،

 طراحی به محيط، به نسبت فرد شناختی و عاطفی ادراکی، های واکنش شناخت به توجه با و است گرفته قرار نظر مد آموزان دانش فکری

 بررسی به خود "محيط اسیشن روان "کتاب یازدهم مبحث در گيفورد رابرت (1390 محمودی،(اند پرداخته او تکامل و رشد برای فضاهایی

 ميزان و هوا، و آب رنگ، نور، صدا، و سر ميزان کالس، در معلم و آموزان دانش جایگاه نظير مسایلی و پردازد می کودکان آموزشی های محيط

 و قویدل مفتخری از نقل به ، 1389 نيا، کامل( است تر بخش لذت و تر مؤثر آموزش به وی تأکيد واقع در .دهد می قرار بحث مورد را رطوبت

 (. 1394همکاران،

 عوامل موثر بر فضاهای آموزشی

 و آموزش امر در تربيتی موثر پارامترهای از مندیها نياز به توجه زیرا است، الزامی دانش آموزان نيازهای و خواسته ها به توجه نيز معماری در

 روش معلم، خانواده، چون گوناگونی عوامل همواره آموزشی، مسائل یبررس در شناسان روان که گونه همان. ميآیند شمار به نوین پرورش

 فيزیکی فضای یا ميدهند، معماری قرار تاکيد مورد تحصيلی فرایند در موثر عوامل عنوان به را غيره و آموزشی مدیریت کتب درسی، تدریس،

 یکی عنوان به آموزشی فضاهای . می دانند موثر تی دانش آموزانتربي و آموزشی فعاليتهای کيفيت در پویا و زنده عامل عنوان به نيز را مدرسه

. است مدرسه شود، می اعمال آن در مقررات که محيطی اولين برای کودک، زیرا. قرارگيرند توجه مورد باید شهری، فضاهای مهمترین از

سالمت  ارتقای و مدرسه در حضور برای وزاندانشآم تمایل و توجه جلب موجب بخش، لذت و دوست داشتنی آرام، محيطی ایجاد بنابراین،

 .است برخوردار ای اهميت ویژه از دهد افزایش را فضاها این مطلوبيت ميتواند که عواملی شناخت روی این از ميشود، آنان روانی

 ساز و ساخت در شتابان سرعت لذا. کرده است فراهم را آموزشی فضاهای نامناسب استقرار زمينه شهرنشينی، ضریب افزایش اخير سالهای در

 و طراحی معيارهای و ضوابط گرفتن نظر در بدون فضاها این دليل به همين. کند می سلب را کيفی حاصال هرگونه امکان آموزشی فضاهای

 موزاندانش آ یادگيری بر که محيطی عوامل تا شده شالت تحقيق این در دليل همين به. ميشوند ساخته آموزاندانش مادی و روحی نيازهای

 (1389کردند)دهقان توران و قاسمی ،  استخراج گذارند تاثير

 فیزيکی عوامل

 شد غافل آن تاثيرات از تواننمی آموزش به اشتياق و انگيزه ایجاد در که باشدمی فيزیکی عوامل آموزشی محيط ابعاد از یکی

 ؛(وعیمصن یا طبيعی) نور نوع نور، شدت و ميزان مانند آن به مربوط عوامل و نور 

 فضا؛ سرانه و مساحت سرانه کالس، کف و درب دیوار، شامل کالس ظاهری ابعاد 

 آموزشی؛ های محيط و آموزش بر آن تاثير و رنگ 

 کالس؛ تهویه و حرارت 

 آن؛ به مربوط عوامل و صدا 

 کالس؛ آرایش و سازماندهی 

 آن به مربوط متغيرهای و نور 
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 کوشش و زحمت حداقل با و وجه بهترین به دیدن عمل درآن، که است محيطی آوردن دوجو به از عبارت درمدرسه، روشنایی تأمين هدف

 درمحيط که دیدن اشکاالت با مبارزه برای نيرو این اینکه نه شود، یادگيری فرآیند و اطالعات جذب صرف آموزان،دانش نيروی تا گيرد انجام

 .است متفاوت نياز مورد نور ميزان فعاليتی، هر انجام امهنگ که کنيم یادآوری باید البته. شود صرف دارد وجود نور کم

 به باید صورت هر در که گرددمی تأمين( چراغها انواع و المپها) مصنوعی نور یا( … هاودریچه ها،پنجره) طبيعی نور طریق از کالس روشنایی

 . گردد توجه آن کيفيت و جهت نور، ميزان

 برای روشنایی حداقل تا باشد اتاق سطح پنجم یك اندازه به حداقل باید دار شيشه هایپنجره مساحت که است داده نشان متعدد تجربيات

 نظر از نور. نمود دریغ نباید شود، شاگردان  همه برای روشنایی تساوی موجب که اقدامی هر از دیگر، طرف از. باشد موجود نوشتن و خواندان

 و باشد کافی نور ميزان همچنين. نگردد چشم ناراحتی سبب سطوح درخشندگی تا شود پخش یکنواخت صورت به و باشد مطلوب باید توزیع

 (. 1381نباشد)نصراصفهانی و معين پور،  موجود مزاحم هایسایه

 کالس ظاهری ابعاد

 و صاف درز، نبدو خشك، باید کالس دیوارهای که گفت توانمی کلی طور به کالس، ظاهری ابعاد و سطوح هایویژگی چگونگی با ارتباط در

 کف. نشود جمع آن روی غبار و گرد تا باشد ساده باید هاکالس دیوار. باشد سنگ از است بهتر و بوده شستشو قابل متر 5/1 ارتفاع تا حداقل

 مورد باید زني رنگ .شود رعایت باید نيز سقف مورد در نکات این. نباشد مرطوب و لغزنده بوده، درز بدون و مسطح شستشو، قابل باید هاکالس

 سطوح بنابراین،. باشد شستشو قابل بهتراست دیوارها رنگ. کرد استفاده بخش آرامش هایرنگ از باید کالس آميزیرنگ در و قرارگيرد توجه

 شکل مورد در( 1373) نویفرت. (1381باشد)فساشکوه،  تيره رنگ به است بهتر کالس کف و روشن هایرنگ دارای باید کالس سقف و دیوار

 مناسب صوتی لحاظ از غيره و بيضی یا مدور مربع، اشکال. است درس کالس برای شکل بهترین ذوزنقه، یا مستطيل که داردمی اظهار کالس

 هر برای (1373کند)مالمد، می ایجاد صدا برای بزرگ مانعی کرده، کانونی نقاط ایجاد دار،انحنا بزرگ هایمساحت. نيست

 6 عرض و متر 8 طول به باید اتاق ابعاد نفری، 30 کالس یك برای دیگر، عبارت به. است الزم هوا مترمکعب 5/5 و زمين مترمربع5/1آموزدانش

 مکان یك درانتخاب بنابراین،. باشد کمتر متر3 ارتفاع و مترمکعب 5/4 از نباید آموزدانش هر برای الزم فضای. باشد متر 4 ارتفاع و متر 7 تا

 (1381قرارداد)سلطان منش،  نظر مد را آموزاندانش تعداد و سکال حجم باید کالس، برای

 

 آن به مربوط متغیرهای و نور

 کوشش و زحمت حداقل با و وجه بهترین به دیدن عمل درآن، که است محيطی آوردن وجود به از عبارت درمدرسه، روشنایی تأمين هدف

 درمحيط که دیدن اشکاالت با مبارزه برای نيرو این اینکه نه شود، یادگيری دفرآین و اطالعات جذب صرف آموزان،دانش نيروی تا گيرد انجام

 ازطریق کالس روشنایی .است متفاوت نياز مورد نور ميزان فعاليتی، هر انجام هنگام که کنيم یادآوری باید البته. شود صرف دارد وجود نور کم

 کيفيت و جهت نور، ميزان به باید صورت درهر که گرددمی تأمين( چراغها انواع و المپها) مصنوعی نور یا( … هاودریچه ها،پنجره) طبيعی نور

 حداقل تا باشد اتاق سطح پنجم یك اندازه به حداقل باید دار شيشه هایپنجره مساحت که است داده نشان متعدد تجربيات. گردد توجه آن

 دریغ نباید شود، شاگردان همه برای روشنایی تساوی موجب که اقدامی هر از دیگر، طرف از. باشد موجود نوشتن و خواندان برای روشنایی

 ميزان همچنين. نگردد چشم ناراحتی سبب سطوح درخشندگی تا شود پخش یکنواخت صورت به و باشد مطلوب باید توزیع نظر از نور. نمود

 (.1381)نصراصفهانی،  نباشد موجود مزاحم هایسایه و باشد کافی نور
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 آموزشی هایمحیط و آموزش بر آن تاثیر و رنگ

 به را آنان عاطفی و روانی حاالت و دارد هاساختمان و فضاها کارکنان رفتار و روح بر فراوان تاثير معماری، ناپذیرتفکيك عنصر عنوانبه رنگ

 هارنگ. دهدمی نشان واکنش آنها به نسبت و کندمی مشاهده رنگ با همراه را خویش اطراف هایپدیده انسان .دهدمی قرار تاثير تحت شدت

 رنگ مدارس، در. است بوده شناسانروان تحقيق و بررسی مورد االیامقدیم از موضوع این که هستند بينندگان به خاص پيامی حاوی یك هر

 نشاط، شادابی، در امر این زیرا است برخوردار بيشتری حساسيت از نوجوان و کودکان روحی و سنی شرایط دليل به آموزشی تجهيزات و فضاها

 خمودگی، کسالت، زمينه تواندمی که همچنان. دهدمی افزایش را یادگيری فرآیند و بوده تاثيرگذار آموزاندانش تالش و تحرک روانی، آرامش

 و جنسيت سنی، شرایط باید رنگ از مطلوب وریبهره برای (.2011آورد)بی نام،  فراهم را آنان افسردگی و اضطراب عصبانيت، تحرکی،بی

 شرایط زیرا نيست پذیرامکان کشور سراسر مدارس برای خاص رنگ یك از استفاده پيشنهاد. گيرد قرار توجه مورد فضاها از یك هر کارکرد

 رایب. سازدمی ناپذیراجتناب را گوناگون هایرنگ از استفاده ضرورت مناطق، و هااستان در هوایی و آب وضعيت تفاوت و گوناگون اقليمی

 و سرد هایرنگ از توانمی هاپلهراه و راهروها برای. شودمی استفاده بژ و کرم مانند آرام هایرنگ از اغلب هاکالس داخلی دیوارهای آميزیرنگ

 حوادث از ،محيط آرامش بر عالوه و دارند سزایی به تاثير روحی هيجانات کنترل در هارنگ این. کرد استفاده رنگکم سبز و آبی مانند آرام

 (. 2011کاهند)لسی و جاناتان، می نيز آموزاندانش احتمالی

 کالس تهويه و حرارت

 یادگيری در افت سبب تواندمی آن به توجهی کم که سرماست و گرما توليد برای مناسب تجهيزات یادگيری، بر گذار تأثير عوامل از دیگر یکی

 وجود و بوده مناسب درس کالس برای گرادسانتی درجه 16-18 حرارت ایران، ندارداستا مؤسسه گزارش اساس بر. شود جانی آسيبهای و

 هایفعاليت بازده و آمده وارد فشار بدن حرارت تنظيم مکانيسم بر باشد، گرم اندازه از بيش محيط هوای اگر. است ضروری آن برای هوا جریان

 در و فراگيران فعاليت چگونگی بر که است عاملی کالس، در حرارت وضعيت که شودمی مشاهده بنابراین،. یافت خواهد کاهش مغزی و فيزیکی

 گرفت، صورت الزم هوای زمينه در ابتدایی مدارس آموزاندانش روی هاروارددردانشگاه که تحقيقی در .گذاردمی اثر آنان یادگيری نتيجه

 کالس هوای ضمناً. بود خواهد زیادتر عادی حالت در ضروری وایه مقدار از الزم هوای ميزان شود، زیاد افراد فعاليت اگر که شد مشخص

باشد)آزموگار  داشته اکسيدکربندی درصد یك از بيش نباید اتاق داخل هوای زیرا شود تعویض باید ساعت درهر مرتبه پنج تا سه معموالً

،1380 .) 

 آن به مربوط متغیرهای و صدا

 راه کالس داخل به کالس از بيرون صداهای گاهی اینکه با. شودمی محسوب یادگيری بر گذارتأثير مهم عوامل از یکی عنوان به نيز صدا

 اگر. شنوندمی معلم از که دهندمی راه مغز به را مطالبی فقط و داده قرار معلم صدای اختيار در را خود شنوایی قدرت آموزاندانش یابد،می

 یا نهاده بيرون صداهای اختيار در را خود شنوایی قدرت ناخواسته فراگيران صورت دراین یابد، تفوق معلم صدای بر کالس از بيرون صداهای

 اهميت و آیدمی وجود به فراگيران در آشفتگی مواقع این در غالباً. دهندنمی فرا گوش نيز معلم صدای به حتی صداها از هيچکدام به حداقل

 اتاق، وسایل اتاق، شکل: »از عبارتند گذارند،می تأثير افراد شنوایی قابليت بر که عواملی. گرددمی مشخص اینجا در کالس مکانی موقعيت

 (1375)قاضی زاده،  قرارگيرد خاص توجه مورد باید آموزشی فضای ساخت زمان در نيز عوامل این که «صدا برگشت زمان و صدا منبع وضعيت
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 کالس آرايش و سازماندهی

 منظور بدین. است یکدیگر با آموزاندانش تعامل برای فضا ایجاد و آموزاندانش و معلم نگاه خط شکستن آموزشی، فضاهای در تحول مهمترین

 و منظم هایردیف در آموزاندانش هایصندلی که سنتی درکالسهای .شودمی شناخته آموزاندانش روحيات با مغایر خطی، هایردیف اساساً

 اندک آموزاندانش ميان ارتباط و شودمی متمرکز معلم به توجه تمام گيرد،می قرار کالس درجلوی معلم ميز و شودمی چيده سرهم پشت

 و هاهمکالسی از یادگيری اما باشد، مطلوب بسيار است ممکن دهد،می ارائه کالس  همه برای را درسی معلم کههنگامی وترتيب نظم این. است

 که هستند کسانی زیاد احتمال به و دارند قرار معلم از زیادی فاصله در آخرکالس، ردیف انآموزدانش. سازدمی ممکن غير را کارگروهی

 (.1389دهشير،  کنند)زینعلیمی ایجاد را نظمیبی و انضباطی مشکالت

 بهره وری مدارس

 هر.  دارد بستگی تحصيلی عمقط مدرسه و اندازه جمعيت، تراکم مانند چندی های عامل به آموزشی فضاهای به آموزان دانش دسترسی شعاع

 آن و باشد باالتر مشخصی مقدار از تواند نمی ليکن یابد، می دسترسی کاهش شعاع مدرسه ظرفيت افزایش و جمعيت تراکم افزایش با چند

های  صلهفا در باید ها مدرسه شهری، خدمات و تأسيسات از بيشتر استفاده و نياز خاطر به چنين است هم متر 2000 متوسطه مقطع برای

 های هدف( ب موجود امکانات( الف: از عبارتند مدرسه وری بهره (.1392 همکاران، و نسب حسينی)گيرند:  قرار تأسيسات این از مناسبی

 زیباتر،  مقاومتر، بيشتر، مدرسه های به یابی دست زمينه ساز باید نوسازی سازمان در وری ادهم، بهره نوید) مطلوب استفاده( ج و معقول

مدرسه  بيشتر ایمنی نيز و ها مدرسه مفيد افزایش عمر با هدف تر مقاوم مدرسه های جمعيت، رشد به پاسخگویی منظور به بيشتر های سهمدر

فنون،  و علوم فراگيری در جذابيت ایجاد و دانش آموزان روانی و روحی نيازهای به گویی پاسخ با انگيزه زیباتر های مدرسه حوادث، برابر در ها

 ارزانتر های مدرسه جامعه، فرهنگ اسالمی نيز و پرورش و آموزش های برنامه با ساز و ساخت فرآیند تطبيق منظور به تر مناسب های مدرسه

 (.1392 همکاران، و نسب حسينی)اقدامات اقتصادی کردن و اعتبارات از مطلوب استفاده و هزینه ها کاهش منظور به

 

 تاکید بر جامعه شناسیوضعیت فضاهای آموزشی مدارس کشور با 

 فضاهای تأمين و دارد پرورش آموزش و در ریشه علمی های زمينه در کشور بيشتر چه هر درخشش و فرهنگ و دانش های قلّه به دستيابی

 به بنا ( 1386 محلّه، قاضی )محمدی است مهم امر این به دستيابی مهمترین لوازم از کشور آموزشی نظام با هماهنگ و کارا و مناسب آموزشی

 ورسپور، و الکهيد) یابد می جریان آموز دانش و معلم حضور با و مناسب مدرسه و کالس در همواره آموزش و یادگيری ورسپور و الکهيد عقيده

 رد الزم استانداردهای و قواعد کردن رعایت با تواند است، می جامعه توان های و افکار دهنده ی شکل و سازنده پرورش و آموزش(.  1371

 توسعه نوسازی، سازمان بودجه، و برنامه سازمان چون مربوطه های سازمان سایر همکاری تحصيلی با مختلف مقاطع در تجهيزات و فضا زمينه

 عمل کاراتر پرورش و به آموزش یافتن دست و آنان ی روحيه پرورش آموزان، دانش آگاهی و علمی سطح بردن باال در کشور تجهيز مدارس و

 تالش راه این در کشوری هر و است ملّی سرمایه گذاری نوعی پرورش جوانان و آموزش که است دریافته کنونی دنيای(.  1384 یی،موال) نماید

 (.1386 عمادزاده،) شد خواهد برخوردار آینده در بيشتری ی توسعه و  رشد از دهد، انجام بيشتری

 و دارند نقش او به پيام انتقال در آموزشی فضای جمله از متعددی عوامل بلکه ست؛ني معلم کالم تأثير تحت تنها دانش آموزان آموزش و تعليم

 به توجه بدون دانش آموزان، یادگيری و عملکرد چگونگی درباره تحقيق هرگونه لذا. ميگذارند برجای آنان یادگيری ميزان بر توجهی قابل اثرات

 توجه کنونی،بدون مدارس طراحی در غالب، (. الگوی 21، 1376 )مرتضوی »مایدمين ناکارآمد و ناقص ميشود، واقع آن در که آموزشی فضای
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محوطه  الگوی مطابق کوچك بيش فضاهای کما صورت به تفریح، و سرگرمی یجنبه بر تأکيد باز، با فضای آموزشی عملکردی قابليت های به

 یادگيریبا اینکه   .است فيزیکی فعاليتهای و بازی برای دودتجهيزات مح و عناصر برخی همراه به آسفالت با و پوشيده شده مسکونی سازی

 انسانی، انگيزه بخشی واکنش و کنش روند در و( 4، 2010 )مير تأثيرگذارتر است ذهن، فعاليت بر و جذابتر بسيار برای دانش آموزان جمعی،

 .ه متاسفانه در ایران این نوع یادگيری کمرنگ شده استميشو ک ماندگارتر و یافته ارتقا ؛ یادگيری(25، 1389 )ليپيت می آورد بوجود جمعی

 را تعليم مباحثه، (61، 1376رضایی، ) است مباحثه مبنای بر روندی مينشستند؛ هم  دور و حلقه شکل به افراد آن در که تعليم سنتی نظام

 حياط آنجایی که از. ميگردد دانش و مهارت بهتر تعميم و موجب انتقال یادگيری، تسهيل با که ميگرداند افراد و واکنش کنش حاصل فرایندی

 گروهی کار ترویج و بحث برقراری افراد، امکان آمدن گردهم منظور به متنوع و مناسب ميتوانستند فضاهای خوبی به سنتی مدارس ایوانهای و

یژه ای داشته باشند و شرایط مدارس را مطلوب ميکردند که امروزه مسئوالن امر باید به این نکته توجه و ایفا آمورشی آورند، نقشی- فراهم را

  .سازند.

 

 نتیجه گیری

 و آموزش کالبد اصالح الزمه. دارند عهده به جوامع تمدن سازی و ذهنيت بر را نقش و اثر بيشترین آموزشی های محيط آن تبع به و آموزش

 و عاطفی ذهنی، فيزیکی رشد برای مطلوب و مناسب رایطش دارای که فضاهایی است؛ آموزان دانش فعاليت با مرتبط فضاهای پرورش،ایجاد

 در .گردد می پذیر امکان کودکان رفتاری الگوهای به توجه با فضاها جزئيات طراحی طریق از امر این تحقق که باشد می کودکان اجتماعی

بررسی . نماید ایفا عملکردی آموزشی و شنق ميتواند ادراکی، و فکری حسی، شناخت های بر تأثير با معماری فضای فيتکي آموزشی، فضاهای

دانش  بيشتر مشارکت و گروهی کار امکان تمرین گردهم آورنده، فضاهای دليل به باز، فضای با تعامل در آموزش فرایند می دهد نشان ها

ین باید به ضرورت این امر توجه گردد. بنابرا تأثيرگذار بسيار شوق یادگيری افزایش در می تواند فضا گسترش امکان و انعطاف پذیری آموزان،

ر کرد که فضای که دانش آموز در آن آموزش می بيند باید متناسب با روحيات آن باشد . بازدهی آن را باال ببرد و آن را برای یادگيری بيشت

 تشویق کند.
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