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 چکیده
اثار و   نیبیشارر  یآموزشا  یآموزش و به تبع آن محیط هاا  است. مثبت آن تیو تقو یریادگیبر  طیمح ریتاث یبررسمسئله پژوهش حاضر 

 آماوزان  داناش  مرتبط با فعالیت یفضاها جادیكالبد آموزش و پرورش، ا الزمه اصالحبه عهده دارند.  جوامع ینقش را بر ذهنیت و تمدنساز

پژوهش كاه از ناو     نیا .باشد یكودكان م یو اجرماع یعاطف ،یذهن یکیرشد فیز یمناسب و مطلوب برا طیشرا یكه دارا ییاست؛ فضاها

 حیمعربار، ضامن تشار    هاای مرون و مقالاه  یموضو  به بررس تیاست با توجه به اهم شدهنیتدو یابا اسرفاده از اسناد كرابخانهو  یفیتوص

و  طیمحا  یروانا  راتیباا توجاه باه تا ث     دی. باپردازدیم یآموزش یفضاها یم مرتبط با طراحیبه مفاه میزان تاثیرگذاری محیط بر یادگیری

عوامال مارثر در    ییها و مدارس ابردادرون آموزشگاه ،یآموزش یطیو شناخت عوامل مح یالزم است تا با بررس یریادگیآن بر  یپارامررها

 یریكاارگ باه  برداشت. ندهیبه اهداف مطلوب در آ دنیمناسب و مساعد قدم در جهت رس یطیكرده و با فراهم نمودن مح جادیرا ا یریادگی

 یک محیط اموزشی غنی و مناسب است. یآورد اساسره ،یمدائ یابیو درگیرشاادن با خودارز یروح كودك
 

 یآموزش یفضا ،یطیعوامل مح ،یریادگیکلمات کلیدی: 
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 مقدمه: -1

ها است خواه آن یریادگیاطراف خود و  طیاطالعات از مح یحاو یهاامیپ افتیخود در حال در یانسان در تمام لحظات زندگ

 افتیدر طیتوسط فرد از مح یبندطبقهو قابل ترقیدق ییهاامیباشد. هرچه پ بوده و خواه ساخره دست بشر یعیطب طیمح نیا

 راتیاست چراكه ت ث تیبااهم اریهنر احاطه گر انسان، بس ،یمعمار ریت ث انیم نیو در ا رودیاو باالتر م یریادگی زانیشود م

او به  تیحساس ،یریادگی لیم زانیم رییبب تغمخرلف، س یهاطیدر مح یریدر انسان به لحاظ قرارگ جادشدهیا یو روان یرفرار

 دیبا ریت ث نیا شوندیم یآموزش طراح یبرا كه خصوصاً ییهاطی. در محشودیآموزش م زهیتمركز و انگ ،یطیمح یهامحرک

واس مرثر بر ح یطیمح یهایژگیو و اتیآموزان، جزئدانش یرفرار یو بامطالعه الگوها ردیدر نقطه عطف توجه طراحان قرار گ

اندازه  رنگ، لیهسرند از قب یداخل یاز طراح ییها پارامررهااز آن یكه برخ اتیجزئ نیاز ا حیشوند. اسرفاده صح یها طراحآن

را  یافراد شده و بازده آموزش یو اجرماع یعاطف ،یسبب بهبود رشد ذهن نینو یهایاسرفاده از فنّاور زیو ن یها، نورپردازكالس

 .(۱۳۹۲)خداشناس،  دینمایمند مدرس عالقه یهاان را به حضور در كالسآموزباالبرده و دانش

 تیفیمنجر به بهبود ك تواندیم یآموزش یكودكان در نقاط مخرلف جهان مشخص است كه فضا شرفتیرفرارها و پ یبررس با

عوامل بر  ریات مخرلف و ت ثنظر افرنی یبرا دیجد یهایمخرلف در جهان بازهم بررس قاتیآنان گردد. با انجام تحق یریادگی

 .باشدیم ازیموضو  ن نیا

و  یاست؛ لذا الزم است تا با بررس تیحائز اهم یمطلب ،یریادگیبر  طیمح یرگذاریچگونه ت ث رامونیكسب اطالعات پ جه،یدرنر

و با فراهم نمودن  كرده جادیرا ا یریادگیعوامل مرثر در  ییها و مدارس ابردادرون آموزشگاه ،یآموزش یطیشناخت عوامل مح

 .برداشت ندهیبه اهداف مطلوب در آ دنیسمناسب و مساعد قدم در جهت ر یطیمح

و به معمار كمک  شودیم ینسبت به انسان بررس طیالعمل محو عکس طیالعمل انسان نسبت به محعکس طیمح یروانشناس در

 .كند تا آنچه در ذهن دارد محقق شود یچگونه طراح كندیم

مهم  یكه عامل شودیم دهیحس مکان نام دیآیخاص در فرد به وجود م طیپس از ادراک و قضاوت نسبت به محكه  یكل حس

و  طیها با محاحساس تعلق آن تیكنندگان و درنهااسرفاده تیرضا ط،یبهرر از مح یبردارباعث بهره ط،یفرد و مح یدر هماهنگ

 نیا تیفیاست تا ك ازین ،یآموزش یهاطیآموزان در مححضور دانش یطوالن ات. با توجه به ساعشودیتداوم حضور در آن م

 یمناسب برا ییفضاها یاما در طراح د؛یهدفمند نما ندیخوشا ر،یرا دلپذ مدتیحضور طوالن نیباشد كه ا یاگونهبه هاطیمح

و حضور مداوم در  گریکدی با آموزانلذت بردن از ارتباط دانش یبرا یمیصم ییعالوه بر خلق فضا ،یطیمحستیز یهاآموزش

با  یكه پرورش افراد یطیمحستیز یهاآموزش یبه هدف اصل یابیدسر یبرا ییهاتیمناسب انجام فعال یفضا جادیآن، ا

 .(۱۳۹۴دارد. )بان صفت و همکاران،  تیاست اهم ستیزطیباال در جهت حفاظت از مح یریپذتیمسئول

در خأل  زیرفرار ن كهییو ازآنجا افردیاتفاق م زین كندیكه به آن فکر نم یزمان یهر فرد است، حر یزندگ یبخش مركز یریادگی

مطلوب  یآموزش یفضا کیبه  یآموزش یفضاها رونیاست. ازا یكالبد طیگوناگون رفرار، مرتبط با مح یهالذا راه دهد،یرخ نم

دهند. از  شیها را افزاآن یلیتحص تیو رضا یریدگایآموزان، راندمان در دانش یآموزش یفضا زا تیرضا جادیتا با ا ازمندندین

هسرند.  یآموزش طیمح یشناخرو عوامل روان یطیعوامل مح یآموزش طیآموزان از محدانش تیعوامل مرثر بر رضا نیترمهم

 زانیم جهیو درنر گذاردیم ریت ث طیكودكان از مح تیاسبز، فرم بنا و... بر رض ینور، رنگ، مبلمان، فضا رینظ یطیعوامل مح

احساس  شوندیكه احساس كنند شکوفا م یطیو كودكان در مح دهدیم شیآموزان را افزادانش یو سطح بازده یریادگی

است  دهیكودكان ارائه گرد یریادگیمراكز  یشده، اصول طراحمرناسب با مطالعات انجام نی. همچنكنندیم یو راحر تیمطلوب

 .(۱۳۹۳ ،یو دهقان توران پشر یاشکفرک ی)قاسم

عناصر در  نیهركدام از ا یهایژگی. وشودیخواهد شد كه در كنار هم معنادار م لیتشک یاز عناصر یریادگی یهاطیمح

 یو تمدن ساز تیاثر را بر ذهن نیشرریب یآموزش یهاطیتبع آن مح. آموزش و بهباشندیمخرلف مرثر م یرفرارها یریگشکل
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 یكه دارا ییآموزان است. فضاهادانش تیمرتبط با فعال یفضاها جادیا وپرورش،زشالبد آمودارند. الزمه اصالح كجوامع بر عهده

 یطراح قیامر از طر نیكه تحقق ا باشدیكودكان م یو اجرماع یعاطف ،یذهن ،یکیزیرشد ف یمناسب و مطلوب برا طیشرا

و  یریادگیبر  یمبرن یاتجربه ینازش به مع. آموگرددیم ریپذكودكان امکان یرفرار یفضاها، با توجه به الگوها اتیجزئ

ها، دانش، مهارت رییتغ ها،ییتوانا یاو به انجام كار و بهبود بخش یدر فرد، باهدف قادرساز دارینسبراً پا راتییتغ جادیمنظور ابه

 یاهافض یطراحنگرش و مهارت افراد است و  رییآموزش درواقع تغ نیشده است؛ بنابرا یو... تلق ینگرش و رفرار اجرماع

 ،یروزآبادیو خواجه پور ف یاست )هاشم سرهیفعال در آموزش با یریادگیو  یدر امر تفکر انرقاد لیعنوان تسهبه یآموزش

۱۳۹۳). 

آن بر رفرار  ریو ت ث طیمح یكالبد شیرا هم خواسرار است و عوامل آسا یادیز قاتیدر عصر حاضر تحق یموضوعات معمار تنو 

توجه به  كهییپرداخت؛ و ازآنجا داریپا یآموزش یفضاها یاصول معمارانه در طراح هیبه ته جهیو درنر ردیر گمدنظر قرا دیبا زین

 شیدر فراهم كردن آسا ازهاین نیاز ا یکیو  ندیآیبه شمار م نیوپرورش نودر امر آموزش یریرتربمرث یاز پارامررها هایازمندین

 ،یابیو افراس زادهمیاست )ابراه طیمح ییفضا یو معمار یکیزیف طیل و شرااست كه از عوام یآموزش یهاطیدر مح یطیمح

۱۳۹۵). 

كه انسان بخش  ییهاطیاز مح یکیبر رفرار و افکار انسان دارند.  یریانکارناپذ ریت ث یكالبد طیمعرقدند شرا طیمح روانشناسان

 یشهر یفضاها نیتراز مهم یکیعنوان به یموزشآ یاست. فضاها یآموزش طیمح كندیم یاز عمر خود را در آن سپر یاعمده

 جادیا نیمدرسه است؛ بنابرا شود،یكه مقررات در آن اعمال م یطیمح نیكودک اول یراب رایز رند؛یموردتوجه قرار گ دیبا

سالمت  یحضور در مدرسه و ارتقا یآموزان برادانش لیتوجه و تمابخش، موجب جلبو لذت یداشرنآرام، دوست یطیمح

برخوردار است  یاژهیو تیگذارد از اهم ریثفضاها ت  نیا تیبر مطلوب تواندیكه م یشناخت عوامل رونی. ازاشودیآنان م یوانر

 .(۱۳۹۴ ،یرابر یو عسکر ی)سمرقند

نه سرال پاسخ دهد كه چگو نیبه ا زیقرار دهد و ن یرا بررس یریادگی طیمح یصورت جامع، روانشناسمقاله در نظر دارد به نیا

 گذاشت. ریت ث یریادگیبر  ط،یبه مح یبخشتنو  کردیبا رو توانیم

 

 نتایج و بحث: -2

 :مخاطب شناسی -2-1

دهد و به اش را شکل میكند، روابط اجرماعیارتباط برقرار می عتیبار با طب نینخسر یكودک برا ،یزندگ هیهای اولدر سال

را  یشود، دوران كودكنهاده می انیانسان بن یو رفرار یریار شخصدوران ساخر نییابد. ازآنجاكه در ااز خود دست می یمفهوم

 .(۱۳۹۲ ی،دیمفاند )دانسره یدوران سرنوشت ساز

ترتیب اینموجب قانون ت ثیر و ت ثر بخشاایدن در محیط تمایل به سااازش با محیط وجود دارد، بهدر تمام موجودات زنده به

كند سااازش نماید و خود را با آن منطبق سااازد و به ِ اعرقاد پیاژه می یندگكه در آن ز یكه كودک كوشااش دارد با محیط

و هوش  یكند كه محیط را با سیسرم درونمی یدر انسان است. كودک در ابردا سع وشاز دو صورت ه یسازش با محیط یک

شود كه با مواجه می یو مسااائلپذیر باشد و كودک بااا موارد تواند امکانهمیشه نمی امر چون این یخود سازش دهد، ول

نماید. بنابراین كودک فعل پذیر محض نیساات. رو خود را باتجربه جدید سااازگار میاش مرناسااب نیساات، ازاینتجارب قبلی

و محصول ت ثیر مرقابل  ینماید مربوط به شرایط محیطهایی كه كسااب میو مهارت یی هر فاارد در زندگدر حقیقاات، تجربه

 یكودک فرآیند یرشااد و یادگیر یعنوان عامل اصلكند، فعالیت بهمی یاساات كه در آن زندگ ییان آن فرد و محیطم

گردد و محیط با ایجاد فرصت و تحریک و جانبه او را موجب میرشااد همه ،اساات كه در ارتباط با فضا و محیط كودک

 .گذاردتشااویق كودک در رفرار او ت ثیر می
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 حرکت:- 2-1-1

ها جانبه آنكودكان اساات كه باعث حمایت و تقویت رشد مرعادل و همه یبرا یو یک رفرار اساساا ییک نیاز انسانت، حرك

اهمیت  یدارا یاندازه هوش بصاارشود، بهكااه از طریق احساااس تماس، نشااان داده می یگردد در كودكان هوش جنبشمی

رو ت كید بر نیكند. ازاكااه با جهان خااارج دارند رشااد می یپردازش تعامالتاا اساات چراكه ذهن كااودكان از طریق

 محور شده است -اساااس تعلیم و تربیت كودک ،«یعمل»ی مساارقیم تجربه

مدت جهت تمركز كردن نیز طوالنی یِ ت ثیر منف یها، داراساااكن عالوه بر ایجاد مشکالت در رشااد و عملکرد ارگان نشسرن

 یتواند تحت فشار مداوم قرار گیرد. مغز سالم یک كودک نیاز خود را براها نمیباشد. ذهن كودكان نیز مانند عضالت آنمی

، یدهد ماریا مانرسااورنشااان می یهای مرداول در روش ساانرصندلی یقراری روبی یقطور ناخودآگاه از طرتغییرات فعال به

هایشان ساانجاق كه به نیمکت یگیرند بااه پروانه هائفرامی« تابعیاات»د و درنهایت فقط كننرا كااه حركاات نمی یكودكاناا

 كنداند تشاابیه میشده

شااود،  یجلوگیاار یساااكن انفعال ینباید توسااط اساارانداردها یذهناا-یفیزیک یاز ایاان نیاز انسااان به پویایاا بنابرایاان

ر این رابطااه، پیرو ایاان شااعار است: سااکون بااه حد ضاارورت، حركاات به حد امااکان. حل پویااا و سودمند دبلکااه راه

 فعال اساات یاز عملکرد یک محیط آموزشاا یااایاان شااعار بخش مهم

 

 خالقیت: -2-1-2

را ی علم كه تخیل همهتر است، چراكه دانش محدود است، درحالیتخیل از دانش مهم»محیط و قوه خالق كودک 

خلااق كردن وجااود داردكه آماده بیدار شاادن اساات،  یای براآلبرت انیشرین درون هاار كااودک انگیزه«. گیرددربرمی

دارد. كارل راجرز  یی كودكان بااه مااا بساارگهای خالقانهاز تالش تمنظور حمایامااا به وجااود آوردن شاارایط به

نیاز خواهد  یروان یو آزاد یامنیت روان یاساات انسان خالقانه عمل كند به دو ویژگدارد: اگر قرار شناس اظهار میروان

. دنیا در نظاار كودكان قابل انعطاف و ستتفکر كودک در نامقید بودن آن ا یداشاات. باید به این نکره توجه نمود كه زیبای

تواند بر محسوسااات غلبه كرده و در ذهن خود می یخود، حر یها قابل تغییر اساات، كودک با قااوه تخیل قومطابق اراده آن

 دنیا را به هر شااکل كه بخواهد دربیاورد

 یها نباید خیلجامعه شااکل بگیرد، اما بیان نمادین آن یمطابق نیازها دهایی دارد و بایرفرار كودكان نیاز به داشرن محدودیت

 یاحساس امنیت كنند و آزاد یی كافاندازهجدید باید به یاااآزمایش چیزه یبشااود. كودكان برا یمحدود به شرایط محیط

كااودک، اشااریاق او  یطبیع یاوها قرار گیرد. مااا بااه تقویت كنجااکهایی در اخریار آنالزم با در نظر گرفرن محدودیت

مانااع پیشاارفت كااودک  تواندرشدنیافره می یها نیاااز داریاام، چراكه هااوش فضایااكاوش و آزمااودن پدیده یباارا

یااا تفکر  خالقهای مربوط به تفکاار مهارت یهای اساسااپذیری ویژگیو انعطاف یشااود. بااه اعرقاااد گیلفورد ِ ساایال

اینکه  یباارا یپذیری انرخاااب اساات. از طرفاااش انعطافباشد. ارزش تفکر خالق به این اساات كااه، نریجهواگاارا می

خااود را شااان دهااد، نیازمند محرک اساات، زیاارا  یافااکار خااود تمركز كنااد و انرخاااب گر یاودک رویااک كا

شده در های شناخرهگیرد، بلکه نیاز بااه محرک داشااره و تحریااک اولیاان مرحله از گامنمی صورتدر خأل  ییادگیر

كار به یک نیازمندیم كه وجود كودک را از یک خود محافظه یرو به بسااررجریااان كاركاارد فراینااد خالقیت اساات. ازاین

 .گرا تبدیل نمایدخود تجربه

 

 :کودک جهان ،پذیرمحیط انعطاف -2-2

اساات كااه رفرااار شااخص را تحریااک كاارده و در  یعاملاا ،اند كااه انگیاازهتمااام روانشناسااان در ایاان نکرااه مرفق

 در یدلساارد در ایجاااد انگیاازش و یااا یو بیروناا یدر ایاان میااان عواماال مرعاادد دروناا .دهدجهت معین سااوق می
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شود، بنابراین محیط حاصل می یمحیط یها و پیامدهااز مشوق یما باید توجه نمود كه انگیزش بیرونكودكان مرثر اساات؛ ا

بدان معناساات كه در  این. ها پاسخگو باشدمرفاوت آن یو نیازها رادهای افاز عوامل برانگیزنده، باید به تفاوت یعنوان یکاابه

ا نیازهای یادگیرنااده هماهنگ گااردد، نه اینکه یادگیرنده را به باید كوشااش شااود محیط ب ییادگیر یریزی فضاطرح

و اكرشاف است و كودک دوست دارد  یباز ،یكه ماهیت دوران كودكهماهنگ ساخرن خود با محیط وادار نماییم. ازآنجایی

وانفعال درون كودک با فعل خود انجام دهد، بنابراین محیااط اطرافش باید مطابق یدر دنیا یرا همراه با باز كاوشو  یكنجکاو

را  ییادگیر یپذیرمحیط است. این انعطاف یپذیرنیازمند انعطاف یاو را برانگیزد. چنین قابلیر یبوده و حواس و حس كنجکاو

 (.۱۳۸۷شاطریان، ) دهدافزایش می یادگیرآموزان را به یسازد و اشریاق دانشمرنو  می

به  یپاسااخگوی یپذیر برشمرده شااد و رابطااه تنگاتنگ محیط و كودک، برانعطافافراد ا یهایی كه براتوجه به ویژگی با

پذیر باید رو یک محیط انعطافنیپذیر یافت. ازاانعطاف یآن را در فضا یهای معنایتوان قرینهكودک، می جهان ینیازها

 یهای مرفاوتها، موقعیتازهای در حال تغییر آنافراد و نی یو مناسب بودن برا یمنظور پاسخگویسادگی تغییرپذیر بوده و بهبه

رغم نیاز به تجارب مخرلف در افراد شود و مسئول انطباق مثبت، علیآن می یسبب پویای محیط یپذیررا فراهم دارد. انعطاف

ناپذیری نابخود در مقابل اجر یتغییر در اجزا یو توانای یكاف یمخرلف اساات. این بدان معناست كه محیط باید از سازگار

تنها نه ،یمحیط آموزشاا یفیزیک یای كه برواند به حیات خود ادامه دهد. در ایاان دیدگاه، فضاگونهمند بوده بهتغییرات بهره

زنده در كیفیت  یعنوان عاملشود بلکه بهمحسااوب نمی یروح و فاقد ت ثیر در فرایند یادگیریک محیط خشااک و بی

 .در كودک است یپذیرپاسخگو به نیاز انعطاف یفاء نقش كرده و در حقیقت بسررای یهای آموزشاافعالیت

وپرورش ترین تغییر در نو  تفکر و فلساافه آموزشحال و آینده اساسی یپذیر، پاسخگو به نیازهای آموزشهای انعطافمحیط

گرفره است: بنابرایاان در نظام ت زیر شکلآن تغییرا یاساات كه در پ یآموز محوربه دانش ینوین انرقال از نظام معلم محور

 نیازمندیم. ییادگیر یبرا یهای یک مركز آموزشو به تمام بخش وزر طولنوین ما به تمام 

های دریافت و تولید اطالعات، ما از های عظیم فنّاوری اطالعات و انقالب در روشپیشرفت باوجودكه است كه این درحالی 

ریزی نیست. برنامه ظیمگیریم كه پاسخگو به این تغییرات عبهره می یهای یادگیرمحیط دهیسازماندر  یهای محدودروش

از  یپذیری در نحوه تفکر دارد. نظاار به اینکااه یکپذیری و تعدیلمدت با توجه به آینده نسبراً نامعلوم نیاز به اصالحطوالنی

مرفاوت  یوفایی اسرعدادها و مسئولیت به كودكان با ضرایب هوشاهداف بلندمدت تعلیم و تربیاات، دادن امکان رشااد و شک

تک یادگیرندگان قرار دهد الزم را در اخریار تک یتواند، امکانات آموزشپویا می یپذیر و نظامباز و انعطاف یفقط فضاها ااتاس

نوآوری و  یجسارت الزم را برانفس و آموزان اعرمادبهشود كه دانشبه كودكان، كوشش می یو با دادن مساائولیت و آزاد

نظام آموزش پویا  یهای یادگیرگونه محیطدر این. شود، كسااب نمایندنامیده می هترین شرایط توسعخالقیت كه از مهم

مخرص درس خاص  یبندی كرد و هیچ وساایله و ابزارطور گذرا، مرناسااب با اهداف تقسیمتوان فضاها را بهو می اساات

 یو... در آینده نیز امر یبحااث، كار گروه ،ییادگیر یبرا یهایدهد كه تداوم نیاز به فضاهای جدید نشان مینیست این نیاز

ناپذیری تغییاارات، آموزش و اجرناب یبه پویا بودن فضا تعهااد یاساات، اما مهم این اساات كه دریابیم برا یضرور

 آینده نیز هست. درهای مورداسرفاده ساخرم آن یهای اساسشاافافیت و باز بودن نیاز ،یتغییرپذیر ،یپذیرانعطاف

 

 کارها:اصول و راه -2-3

 اصول: -2-3-1

 یما چه كسان»طور مداوم پرسیده شااود: به یبودن یک نظام باید دو سرال اساساا سزاوار یبرادارد كه ولمن بیان می

 یرورض یهای یادگیرپذیری محیطانطباق یرا براتوان اصول زیر ، بر این اساااس می«هدف ما چیساات؟»و « هسریم؟

 یهای اصیلها از طریااق مطابقت دادن باارزشها بر پایه دو سرال مذكااور و پاالیش پاسخگیریقاارار دادن تصمیم -دانست: 

ا به كاربااران هگیریواگااذار كردن تصمیم -دیگران.  یو ارزش قائل شدن برا یهای انسانچااون احررام گذاشرن به تفاوت
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تنظیم كردن اساارانداردها و معیارهایی كه  -های افراد بگیرد. كه محیط بیشررین ت ثیر خود را از انرخاب یصورتمحیط، به

انسان بنا  یحقیق یهایی كه بر پایه نیازهاداشره باشد و توجه به كیفیت یافراد یادگیرنده را در پ یهیجانات درون یظاهر یتجل

 .و تعریف اهداف توسط خود افراد یهای كارگروهافااراد در زمینه قوهتقویاات كااردن نیروهای بال -شده است. 

 

 ی:محیط یادگیر یپذیرو انعطاف راهکار -2-3-1

سازی امکانات بودند، این رویکرد بیش مجزا به دنبال بهینه یعملکردها ینیازها یبرنامه ریزان پس از شناسااای یدر تفکر قدیم

شاارایط  ،یابعاد، موقعیت مکان درنگر تشااابهات كه رویکرد آیندهتمایل دارد، درحالی هافعالیتمیان  یهاتفاوتها به هتاز شبا

 .كندباقابلیت تفسیرپذیری مجدد جسرجو می یتبدیل فضاها به عناصر یو برا دهدمیو... را تشااخیص  یمحیط

 -یکپارچه بهره گرفت:  ییک مركز یادگیر و تنو  بخشیدن به پذیر نمودنانعطاف یتوان از راهکارهای زیر برادر این دیدگاه می

مرغیاار و  یتر و مرثرتر بااه عملکردهاصورت اقرصادیبه ،یچند عملکرد یاز فضاها اارفادهكردن فضاها: اس یچناد عملکرد

: تبدیل كردن نقش یانرقالا یفضاهاو  یارتباطا یزنده كاردن مسایرها-كننده پاسخگوست. های اسرفادهچندگانه گروه

 فعاال و غیرفعاال در كل مجموعاه یایجااد فضاهاا ییادگیر یهایی برابااه محدوده یارتباط یباریک از مساایرها یراهروها

 ...( ونیااز،یگروهاا یهای چندمنظوره )اساارراحت، یادگیراسرفاده ی)فعال( قاباال تغییر برا یهای جمعایجاااد محدوده -

 مجموعهدر  اتفاقهای در حال فعالیت یامکان حضااور در تمام- های مخرلف شافافیت)غیرفعال( در بخش یشااخص یفضاهای

امرااداد دادن  - ارتبااط بین درون و بیرون یهای فعالیرواسطه مجزا و مجرد ندیدن محدودهبه ی(صورت بصرهرچند به)

 زندهها و انرقال روح مانند حیاط ها و كامالً بازبازمانند تراسنیمه یاامت فضاهابسااره به س یاز فضاها یهای یادگیرمحدوده

شدن و فضاها و امکان سااهولت حركت كودک بدون احساااس گم ینفوذپذیر - سایالیت فضا یداخل یهاطبیعت به فضا

 ناپیدای محیط ضمن قابلیت كنررل توسط مربیان. یكشااف زوایا

 - اماکان تخصیاص مجدد فضاها - ارتباطات و سهولت كاركرد عملکردها. یبر پایه روان ریزیرنامهب -: یابیموقعیتراهکارهای 

ساخرمان.  یها در آینده باادون تغییرات فیزیکهای جدید به آناساارفاده مجدد از فضاها و اخرصاااص دادن فعالیت امکان

و امر آموزش مداوم چراكه ارتباط با جامعه، قلب و  یمركز یادگیر یادرگیر نمااودن اعضاء جامعه بااا فض- ارتبااط باا جامعه

های خشک و ثابت ممکن است بر اساس چهارچوب ییادگیر یفضا یطوركلی طراحبخشد. بهمی یروح را به محیط یادگیر

داوم، تمركز و نیست و كودكان نیازمند ت یكودكان را كور كند چراكه خالقیت تابع زمان و مکان مشااخص یخالقیت محیط

 .كارگیرندعدم عجله در حضور و عبور و درک فضاها هسرند تا بهررین توان خود را به

زاست درون یشده نیست بلکه فرایند یبه ساابب ذات و طبیعت خود، یک محصول بسره بند یو به گفره بروس جیلک یادگیر

 .بیان است مداوم قابل كردنصورت كشف كه به

 

 گیری نهایی:نتیجه -3

 .گیردها، كودک از محیط ت ثیر بیشرری میطراحی فضاهای ویژه كودكان از آن جهت اهمیت دارد كه در طول این سال

توانند آن را در نظر آورند و درباره آن دست به تفکر و ت مل بزنند؛ اما ساالن به محیط زندگی خود توجه دارند؛ میبزرگ

كنند. كودكان چیزهایی را كه شوند و آن را جذب و درونسازی میی خود میطوركلی مجذوب و محصور محیط زندگكودكان به

ها گذارند و بخشی از وجود آنسپارند، بلکه ازنظر روانی ت ثیر نیرومندی بر آنان میكنند، فقط به خاطر نمیجلبشان می

نگاه  کیدر  .كنندودشان نقش میشنوند، در وجبینند یا میشود. كودكان سراسر فضای پیرامونشان را اعم ازآنچه میمی

اصول و عناصر  ،ییها و مدارس ابرداویژه مهدكودکكودكان به یهای آموزشمحیط زیتجه ،یمعمار یچگونگ ،یسرمیس

توانند اثرات باز، محوطه و ... می یدهی فضا، رنگ، نور، صدا، فضانو  سازمان اس،یتناسبات اجزا، مق ریدهنده آن نظتشکیل
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كودكان  یرا برا یرا آسان كرده، نشاط و شاداب یریادگی با،یز یریادگی طیاست مح یهی. بدرندبگذا یبر كودكان باقتوجهی قابل

 .آوردبه ارمغان می

های افرد، الزم اساات بااه كالس درس و ویژگیها در كالس درس اتفاااق میها و خواستاز فعالیت یكه بساایارازآنجایی

آكوسریک و فن ساااخرمان هنوز اغلب مدارس ما  ،یهای جدید در نورپردازاشت. باوجود پیشرفتآن توجه ویژه د یكاركرد

صورت یک اتاق مسرطیل شکل با هایی به نام كالس كه عموماً از اوایل قرن نوزدهم بههایی هساارند پرشده از مکعبجعبه

نظارت و دیگر  یآوردن تهویه، نور، تخلیه سااریع و آسانقصد فراهم های بزرگ بهسیاه با پنجرهرو به تخره یهای ردیفنیمکت

توان آموزش كودكان نیاز دارند به راین اساس می یامروزه معلمان به بیش از یک اتاق مسرطیل برا. نیازها موجود بوده اساات

 ه)سااکوت یا مطالعنظیر  یهایدر یااک كالس درس عمدتاً فعالیت- ۱بسط داد:  یهای امروزكالس یزیر را برا یمعیارها

معلم یا آموزش  یو نظارت خصوص یبصر -یساامع یهافعالیت ،یكامل، كارگروه یآزمون و امرحان، آموزش رسم ،یفرد

هایی نظیر انطباق با تغییرات قابلیت ییااک كالس باید دارا- ۲خورند. ها به چشم میكوچک( بیشرر از دیگر فعالیت یگروه

یک كالس باید -۳ به بیرون باشد یا، باال بردن میزان خالقیت و مشاااركت دانش آموزان و دسررسای كردن فضموردنیاز، دسره

 یهای گوناگون براكل كالس، در اندازه یطور مداوم باارادهی مجاادد بهانطباق پذیر باشد تا امکان سازمان یاندازه كافبه

هایی پویا و صورت محدودهها باید بهدهد كه محیط كالسان میاین معیارها نش .وجود داشره باشد یهای مرعدد یادگیرگروه

ساخرارهایی مركب از اجزا باشااد كه بیشاامار فعالیاات در هرلحظه در آن قابل وقو  اساات. مطابااق بیان مارک دودک 

 ".است مناسب محسط آموزشی غنی ویک  یآورد اساسره ،یو درگیرشاادن با خودارزیابی دائم یكارگیری روح كودكبه"

 

 مراجع

و  یپژوهش نینو یهاافرهی یاجالس مل روان،یدر ش یآموزش یهاطیدر مح داریپا یمعمار ریت ث .م ،یابیافراسح.  زاده،میبراها

 .۱۳۹۵، شیهما یدائم رخانهیتهران، دب ران،یا ستیزطیو مح یشهرساز یعمران، معمار یآموزش

اجالس  نیپنجم ،محیطیآموزان در مدارس زیستت ثیر حس مکان بر دانش یبررس ح. ،یاشرف ، ا.ساالران ح.بان صفت، 
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 .۱۳۹۲، پژوهاندانش ین، موسسه آموزش عالاصفها ون،یدكوراس

 .دانش ینشر سیما . تهران،یآموزش یفضاها یو معمار یطراح(. ۱۳۸۷) .شاطریان، رضا

كودكان  یریادگیهای محیط تیو مطلوب ییمرثر در كارا یطیعوامل مح ییشناسا .  ،یدهقان توران پشرم.  ،یاشکفرک یقاسم

 ان،یرانیتهران، موسسه ا دار،یو توسعه پا یشهر تیریمد ،یشهرساز یاجالس مل نیاول فضاها، نیا یجهت طراح یو ارائه اصول

 .۱۳۹۳، رانیا یانجمن معمار

 سمت. ، انرشارات. چاپ سوم. تهراناز دبستان شیوپرورش در دوره پآموزش یمبان. (۱۳۹۲) .رخندهف ی،دیمف

 نیبر آموزش، دوم یطیت ثیر عوامل مح یریادگی یاددهی ندیفرا تیفیبهبود ك تیریمد .ک ،یروزآبادیخواجه پور فا. ، یهاشم

 .۱۳۹۳، نگار شیهما یهای علممركز همایش راز،یها و راهکارها، شچالش تیریالمللی مداجالس بین

 ،یشهرساز ،یالمللی معماراجالس بین ،یآموزش یفضاها یبر طراح یطیت ثیر عوامل مح ا. ،یرابر یعسکر م.، یسمرقند

 .۱۳۹۴دائمی اجالس  رخانهینگاه به گذشره، تهران، دب نده،یهای آافق ؛زیستو محیطعمران، هنر 
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