
 

 آموزشی هایمحیط در تنیروان آثار رعایت با خالق آموزش

 

 1فاطمه تجالئی 

 تهران تهران، دانشگاه مشاوره مدرسه ،ارشد رشته  دانشجوی -1

 

 

 چکیده

 خود ها محيط اين که است اطراف محيط از متاثر نيز يادگيری شود، مي شامل يادگيری را انساني هر زندگي مرکزی و اصلي بخش

 سبب و شوند مي ادارمعن يکديگر با ارتباط در و بوده گوناگوني های کيفيت و ها ويژگي دارای که شد خواهند تشکيل عناصری از

 در توجه مورد های نهگزي از يکي يابد مي حضور آن در انسان که فيزيکي فضای و محيط .شوند مي آموزان دانش در خالقيت ارتقاء

 زندگي در وجوانين و کودکي سنين در افراد حضور اصلي فضاهای از يکي مدارس. باشد مي انسانها در خالقيت رشد و پرورش جهت

 ها انسان ندگيز طول در توجه مورد نکات مهمترين از يکي نوجواني و کودکي سنين در خالقيت رشد. باشد مي افراد اجتماعي

 در ها نگاه ،20 رنق در. گردد مي آنها جتماعيا و فردی زندگي کيفيت در تغيير سبب جامعه افراد خالقيت رشد ميزان زيرا ستا

 چند در بارتيع به. گرديد معطوف طراحي اجزاء به مربوط های کيفيت و فضاها درون متوجه بيشتر آموزشي های محيط طراحي

 نمايند وجستج يرونيب پوسته و فرم شکل، در آنکه از بيش را کاربران رفتاری های ويژگي بر مؤثر طراحي های شاخصه اخير، دهه

 دارای بايست يم مجموعه کل در آن نقش و عملکرد به بسته فضايي هر اينکه به توجه کنند. با مي جستجو داخلي فضاهای در

 دانش در ار خالقيت حس که است فضاهايي از بودن برخوردار مدارس مهم های ويژگي از يکي باشد، خود خاص هايي ويژگي

 ارآث رعايت با خالق شدر اين مقاله به بررسي آموز .گردد خالق يادگيری مکان مدرسه تا دده پرورش را آن و برانگيخته اموزان

 آموزشي پرداخته مي شود. هایمحيط در تنيروان

 

 .کالبدی فضای ،آموزشي هایمحيط خالقيت، ،معماری و منظر ،خالق يادگيری واژگان کلیدی:

 



 

 مقدمه  -1

 به فرهنگي و آموزشي فضای معماری های فعاليت. است معماری در مهم مسايل جمله از آموزش به مربوط مباني و کيفيت بهبود

 تاکيدی و موثر يادگيری برای بايستي که ندهست تغييرپذيری وسيله و راهنما که هستند مطلوبي آموزشي فضاهای خلق دنبال

 تر مهم همه از بلکه همه، برای پرورش و آموزش به دستيابي برای آموزشي بهينه تسهيالت آوردن فراهم منظور به تنها نه باشند

 فضای معماری ساخت و طراحي (.2021و همکارانش،  1)ياتمو فضا با رابطه در فرهنگي و اجتماعي آموزشي، نيازهای به پاسخگويي

 طرح فرايند. دباش فرهنگي و اجتماعي های ارزش از بازتابي تا شود، گيری تصميم جامعه عموم توسط بايستي فرهنگي و آموزشي

 و ريزی، طرح توسعه، و تحقيق بررسي، و تشخيص: شود مي بندی تقسيم دسته چهار به فرهنگي و آموزشي فضای معماری ريزی

 و آموزشي فضای معماری در مبلمان و آموزشي تسهيالت به مرتبط های فعاليت ابعاد، .(2018و همکارانش،  2)استرانايولو اجرا

 بسته را کودکان سالمت زيرا است اهميت با مبلمان درباره تصميم آموزشي فضاهای داخلي معماری در. دارد مهمي نقش فرهنگي

 (.1400ناسخيان،  )عبدالهي و کنند عادت نشستن صحيح حاالت به که شود مي سبب همچنين و کند مي تضمين ها آن سن به

 فضاهای مثال، طور به. ساختمان پيرامون و درون یفضا تا است، اجتماعي تعامالت محصول فرهنگي و آموزشي فضای معماری

 شده ساخته ديوارهای با تنها که مشخص و مرزهای حد و مشترک فضاهای ،شده بندی تقسيم فضاهای جنسيتي، فضاهای ممنوع،

 دانشگاه، آموزشي فضای معماری الگوی در. (1398)باغبان،  شوند مي مشخص فضاها از افراد روزمره کاربرد با بلکه نيامدند وجود به

 محيط و اداری فضاهای ،(ها کتابخانه ها، آزمايشگاه خصوصي، تدريس برای مختص های اتاق سخنراني، سالن) آموزشي فضاهای

 کردند تبعيت طراحي ثابت الگوی از عمده طور به بيستم قرن در و برخوردارند، خاصي اهميت از سرگرمي و اجتماعي های

 های حوزه از کاری فضاهای و اساتيد دفاتر تفکيک الگو، اين شاخص ها ويژگي از يکي (.1397سروش،  گودرزی )مصطفوی و

 فضاهای سبب که است نحوی به آموزشي فضای داخلب معماری صورت اين در. است درس های کالس و دانشجويان آموزشي

 فضای داخلي معماری. معاصرند آموزش های مشي خط مطابق و محور آموز دانش که شده دانشگاه در موثرتری آموزشي اشتراکي

 فضای معماری طراحي در (.1398طاهرمقدس،  )قرباني و است گرفته قرار بسيار توجه مورد اخير های دهه در نيز آموزشي

 طراحي مثال، طور به پيشرو های ايده نورپردازی، در خالقيت مثال، طور به. است اهميت با نوآوری و تغيير فرهنگي و آموزشي

 در همگي که مدرن و خالق فناوری يا( است تغيير از ای استعاره و نشان آب) بازی زمين در رود طراحي نظير معماری رعناص

 از را وسيع های گشودگي و ها پنجره وجود دانشجويان از برخي .(1399)بيرامي،  است موثر تر بهينه آموزشي فضای طراحي

 ابرها، حرکت پرندگان، پرواز مشاهده با پيوسته طور به طبيعت تغيير تا شده بسب زيرا کنند، مي تلقي مدارس مثبت های مشخصه

 آثار رعايت با خالق در اين مقاله به بررسي آموزشبا توجه به آنچه گفته شد  .کنند درک فصول تغيير و هوا و آب وضعيت تغيير

 آموزشي پرداخته مي شود. هایمحيط در تنيروان
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 بیان مساله -2

در  پيچيده ای پديده صورت به ی هرزمان از بيش را آن امروزه آنچه و باشد مي آن فرهنگ و سالم جامعه ساخت ربنایزي آموزش

 برای .(2018و همکارانش،  3)استرانايولو آنها است کليه حال درعين و آنها ميان نامحدود روابط و آن سازنده عوامل تعدد آورد، مي

 با مي توان شود گرفته ناديده موضوع اين اهميت اگر و است ضروری تربيتي درست های هشيو بکارگيری ضرورت خالقيت، پرورش

 کيفي ارزيابي از سخن هرگاه کشور مدارس نظام در. مي شود سرکوب او در نيز خالقيت کودک، سن افزايش با داشت بيان صراحت

 واقع مورد توجه کمتر کالبدی از نظر آموزشي فضای تاهمي و بررسي مورد نقد آموزش محتوای غالبا آمده ميان به تربيت و تعليم

 کيفيت و باشد آموزش محتوای و نظام با متقابل تاثير در بايد آموزشي فضاهای معماری (.2021و همکارانش،  4)ياتمو است شده

 های محيط دارد که مشخصي اهداف و اصول به توجه با جامعه هر شود ارزيابي آن آموزشي نظام با هماهنگي ميزان در آن فضايي

 آيد فراهم محيط در پيشرفت و رشد های مالک از يکي عنوان به خالقيت وقتي مثال عنوان به. مي نمايد بيني پيش را آموزشي

 آينده در توانندمي آنها به توجهيبي صورت در که هستند وجوهي از هيجان و غم شادی، خشم،. (2021و همکارانش،  5)ايماني

 و شودمي آغاز مدرسه از تربيت و تعليم راستيبه. (1397)خسروی و عابدی،  بگذارد هاانسان کاری شرايط و ندگيز بر مخربي تاثير

 همکاری، خود درس هایکالس از بايد آنها. کنند کسب محيط اين از بايد را دارند نياز موفقيت برای آنچه هر اجتماع يک افراد

 خود هایطرح و هاايده بيان اهميت و بگيرند فرا مدرسه در بايد را کتاب به نياز و قهعال .بياموزند را خالقيت و صداقت مشورت،

 به دارد؟ موضوع اين در تأثيری نيز آموزشي محيط آيا که اينجاست سؤال اما کنند؛ درک محيط اين در را تمسخر از ترس بدون

 در شود بيشتر مدرسه هایفعاليت در آموزان دانش کتمشار هرچه واقع در .(2021، 6)قاضياني است مثبت پاسخ که رسدمي نظر

 اما دهندمي اهميت امکانات و تجهيزات به کمتر خانه در از طرفي، کودکان .بود خواهند اجتماع به ورود برای تریآماده افراد آينده

 يک انتظار نيز گذارندمي دارسم به پا کههنگامي وصف، اين با. شوندمي خود رنگارنگ اما ساده لوازم و دوستان جذب سرعتبه

 هم هنوز و مانده مغفول ايران در همچنان که موضوعي ،امکانات از پر و مدرن فضای يک تا دارند را داشتنيدوست و جذاب محيط

سروش،  گودرزی )مصطفوی و شودمي تجهيز کامپيوتر و تبلت نظير جديد امکانات اما سنتي شمايلي و شکل با ابتدايي مدارس

 دانش از کثيری گروه و است آموزان دانش اختيار در خاص مدارس در و بزرگ شهرهای در فقط امکانات اين که البته (.1397

 و کم بسيار ایهزينه با توانمي که است حالي در اين. برند مي رنج امکانات کمبود هم و فضا بودن نامناسب از هم همچنان آموزان

 را بعدی تعليمات زمينه و داد آشتي آموزشي فضای با را آموزان دانش رنگارنگ هایصندلي و ميز خريد و متنوع هایرنگ اجرای

 خانه فضای همانند آزاد محيطي به ابتدايي سطوح در درس هایکالس که قدر هر واقع در. (2021و همکارانش،  7)ژاو کرد فراهم

 خالق فضای ا پاسخ به اين سوال حائز اهميت است که آيالذ .شودمي ترآسان آموزان دانش توسط آن پذيرش باشد داشته شباهت

 اين از توانمي بنابراين دارند؛ عالقه خود دوستان کنار در بودن به آموزان است؟ مي دانيم که دانش تاثيرگذار موفقيت در آموزشي
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 توانمي را درسي هایسرفصل از بسياری. کرد استفاده گروهي کار و مشورت روحيه بردن باال و آنها مشارکت افزايش برای ويژگي

 نيز را ديگر مزيت يک شيوه اين. باشند داشته نقش يکديگر به يادگيری در نيز آموزان دانش معلم، بر عالوه که کرد اجرا ایگونهبه

 در. طلبدمي را نيازهاييپيش روش اين اجرای اما است؛ جمع ميان در سخنوری قدرت و نفس به اعتماد افزايش آن و دارد همراه به

 داريم نياز ميزهايي و صندلي به وصف اين با .(1398)باغبان،  کند تغيير گروهي شکل به بايد نيز کالس هایصندلي چينش واقع

 بايد نيز ميزها اين، بر افزون. بازگردند خود منظم و رسمي شکل به آسانيبه نيز کالس پايان از پس و شوند جابجا راحتيبه که

 در آموزشي خالق فضای لذا سوال ديگر اين است که آيا .گيرند قرار مورداستفاده آموز دانش چندين توسط تا باشند ایاندازهبه

 هایمحيط در تنيروان آثار رعايت با خالق در اين مقاله به بررسي آموزشاست؟ با توجه به آنچه گفته شد  تاثيرگذار موفقيت

 آموزشي پرداخته مي شود.

 

 تحقیقضرورت انجام  -3

 ارتباط نحوه افراد، آموزشي چگونگي بر و آن بر گوناگون نقش که است معماری های محيط از يکي عنوان به آموزشي فضاهای

 که محيطي و فضا اينکه لحاظ به(. 2020و همکارانش،  8)اليي دارد عهده بر را دانش و علم پذيرش و رشد و فيزيکي ذهني، روحي،

 بايد فضاها اين ساخت و طراحي در دقت دارد يادگيری امر در مهمي بسيار تاثير شود مي پرداخته ریيادگي و آموزش امر به آن در

 فضاهای طراحي لذا .شود انجام احسن نحو به فضاها اينگونه طراحي و گيرد قرار کشوری ريزان برنامه و معماران توجه مورد

و همکارانش،  9)آيدينليک گردد فراهم فعال يادگيری و انتقادی تفکر امر در تسهيل موجبات تا شود داده ويژه اهميت آموزشي

 زيرا است برخوردار ای ويژه جايگاه از مدرسه جمله از آموزشي فضاهای در سبز معماری رويکردهای به نگرش بين، اين در. (2019

 برای ،آموزشي ابزار هايي مدرسه چنين وجود ،انرژی مصرف در جويي صرفه و سبز های ساختمان اساسي نکات رعايت بر عالوه

 تواند مي مدرسه طراحي در سبز معماری رويکرد (.1400ناسخيان،  )عبدالهي و است آموزان دانش به پايدار های شيوه آموزش

 از استفاده خالقيت الزمه .شود آموزان دانش در موثر آموزش باعث محيطي زيست اثرات کاهش و انرژی در جويي صرفه بر عالوه

 است تربيتي روش عنوان به ماليم و کننده حمايت تربيتي تمرين زمينه بايد شود محسوب خالقيت شيوه و ماریمع فضاهای

 گذشته به کمي اگر .باشند مسيله جوابگوی بتوانند که نيستند فضاهايي ما سنتي فضاهای پس. (2018و همکارانش،  10)استرانايولو

 )کرمي نداريم شده داده تعليمات و آموزشي فضای کيفيت از رضايتي چندان مبياندازي نگاهي خود تحصيل دوران به و بازگرديم

 که کنيممي تصور گاهي و ندارد وجود خالقانه آموزشي فضای از واضحي تصوير ما از بسياری برای اگرچه. (1397پوردهقان،  نژاد و

 آموزشي نيازهای مختلف سنين در آموزان دانش که است روشن حال هر در. باالست هایهزينه صرف نيازمند فضايي چنين خلق

 است حالي در اين .(2019و همکارانش،  11)اوپوکو است توجه نيازمند سني هر در هاانسان روان و روح از جنبه هر دارند. متفاوتي
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 ایبر جذاب محيط با تناقض در اين و اند شده جدی صدمات دچار مختلفي علل به بنا مدارس های ساختمان از بسياری که

 ويژگي های بر حاکم محيط و مدرسه کالبدی فضای که آموزشي فضاهای چنين اين در. (2021، 12)قاضياني است خالقيت افزايش

 يافتن تحقق خاطر همين به و شود مي پژوهان دانش در انظباطي بي تمرکز، در اختالل خستگي، باعث آموزان دانش روان تني

 تاثير کودکان خالقيت ارتقاء در طبيعي عناصر پذيری تنوع. شود مي روبرو جديدی کالتمش با خالقيت زمينه در نظر مورد اهداف

 و تجربه تعمق، مشاهده، راه از که که گيردمي فرا خوب را چيزهايي فقط مي دانيم که کودک .(1399)بيرامي،  دارد سزايي به

. کندمي ايفا هايشانتوانايي تقويت و تسريع در ليبدي بي نقش کودکان هایبازی ميان اين در باشد اموخته شخصي فعاليتهای

 بر دهد افزايش را ارتباطات ميزان که طوری به فضا طراحي دارد مثبت تاثيرات خالقيت روند در گروهي ارتباطات نوع و ميزان

 مهم هایروش از يکي .(2021و همکارانش،  13)ژاو است تاثيرگذار نيز خالقي رشد بر باشد داشته مثبت تاثير تعامالت کيفيت

 عرضه برای عامل مهمترين خالق محيط اوردن بوجود است، خالق کلي بطور و مستعد محرک، فضای ايجاد خالقيت کردن متبلور

 و عاطفي و ذهني و جسمي رشد برای مطلوب و مناسب بايستمي کودکان آموزشي فضاهای لذا. است جدی و بکر هایانديشه

لذا اين موضوع حائز  (.1397سروش،  گودرزی )مصطفوی و باشد تاثيرگذار نيز او خالقيت تقويت وندر در تا باشد کودکان اجتماعي

آموزشي تاثيرگذار مي باشد. در اين پژوهش به  هایمحيط در تنيروان آثار رعايت با خالق اهميت است که چه عواملي در آموزش

 اخته مي شود.آموزشي پرد هایمحيط خالق در تني آموزشروان مطالعه آثار

 

 آموزشی های محیط در شخصی فضاهای مطلوبیت بر مؤثر عوامل -4

 تحليل مورد بسياری متخصصين طرف از اخير هایسال در که است مسائلي از مردم روزمره زندگي در آن تأثيرات و کالبدی محيط

 در ایرشتهبين هایروش به محيطي راحيط هایرشته در موجود خأل شناسايي با معماران و طراحان. است قرارگرفته بررسي و

 روان تني شناخت حاضر حال در. (2018و همکارانش،  14)استرانايولو آوردند روی محيطي احساسات و معاني اين شناسايي جهت

 الگوهای اساس بر طراحي. رودمي شمار به سازان شهر و معماران توجه مورد هایمقوله از محيط، با انسان تعامل و انسان رفتارهای

 باشد افراد متغير هایگرايش پاسخگوی و آورده وجود به پذيرانعطاف هاييمحيط که دهدمي طراحان به را امکان اين شناختيروان

از . سازدمي ممکن را اجتماعي تعامل بر نظارت هم و است تأثيرپذير هم التمن گفته به که محيطي (.2020و همکارانش،  15)بنياد

 تا بوده کنندگاناستفاده و خود معنايي هایتفاوت شناخت دنبال به مشارکتي روش يک در پژوهشگران و طراحان ن،معمارا رواين 

 نيازهای به توجه يابند. دست باکيفيت هایمحيط به و رسانده حداقل به را کنندهاستفاده و طراح بين شکاف و فاصله وسيلهبدين

 بر(. 2020و همکارانش،  16)اليي  دارند راحتي احساس آن در افراد که شود مي ييفضا آوردن فراهم موجب کاربران روان تني

 را است محيطي شناسيروان حيطه در مورد توجه معاني از يکي که "شخصي فضاهای"مفهوم  است آن بر تحقيق اين اساس همين
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 مدارس از آمدهعمل به ارزيابي به توجه با .هدد قرار مورد مطالعه "آموزشي فضاهای" در را آن بر مؤثر عوامل و داده قرار مدنظر

 در و دهندمي تشکيل بسته فضاهای ساير و درسي، کتابخانه، نمازخانه هایکالس حياط مدارس، را آن اعظم بخش شودمي ديده

 اين در آنچه (.1398مهر،  بيدريغ )جفرودی و است شدهتلفيق  هاآزمايشگاه اجتماعات و هایسالن با فضاها اين صورت ترينکامل

 اين در موجود، ایحرفه و دانشي خأل به توجه با لذا. است آن شناخت و فضاها اين معماری در معني یمقوله مانده مغفول بين

 در زيباشناختي و اجتماعي محيطي، ،روان تني ابعاد به اشجانبههمه توجه با محيطي شناسيروان دانش و حرفه از توانمي راستا

الهي و همکارانش،  )نعمت گرفت کمک رويکرد اين راهبردهای استخراج و تبيين در ،آموزشي فضاهای محيطي کيفيت قاءارت امر

 که فضاها اين به نسبت مکان حس يا تعلق حس نبود همچنين و شخصي فضاهای از مناسب تعريف عدم چون عواملي. (1397

 عوامل کمبود شود،مي آنجا درآموزان  دانش موقت حضور باعث و نمايدمي رنگکم مدرسه در را آموزان دانش مؤثر حضور

 منظر و ديد همچنين و شخصي هایحريم به کافي توجه عدم از ناشي که فضايي جذابيت نبود و گروهي فضاهای به کنندهدعوت

سروش،  گودرزی )مصطفوی و شودمي فضاها گونهاين کارايي عدم باعث که است آموزشي فضاهای مشکالت ازجمله نامناسب

1397). 

 شخصي، کمدهای مناسب، گروهي هایحريم خلوت، و شخصي نيمه فضاهای امنيت، محرميت، گونه، کنج و دنج فضاهای فقدان

 آمد، و رفت در قرارگيری ازدحام، چون عواملي وجود همچنين و فضاها طراحي و گسترش در آموزان دانش مشارکت

 مختلف فضاهای ناکارآمدی باعث فضا تقسيم برای مصالح و ها ديواره ها، جداره از مناسب استفاده عدم و فضا ناپذيریانعطاف

 داده قرار آموزان دانش مدتکوتاه نيازهای جهت صرفاً را آموزشي محيط و است گرفته هاآن از را صحيح مندیبهره و شده آموزشي

 نيازهای به توجه عدم که کندمي تأکيد محيطي طراحي و ريزیبرنامه محقق لنگ جان (.2021و همکارانش،  17)ايماني است

 یشيوه تغيير و انساني جوامع یتوسعه با. نمايد وارد انسان به روان تني و فيزيولوژيکي زياد صدمات تواندمي فضا کنندگاناستفاده

 نقش و يافتهافزايش شده ختهسا هایمحيط و فضاها کيفيت به ريزان برنامه و طراحان و معماران توجه مردم، سکونت و زندگي

و  18)ياتمو است يافته تریبيش اهميت انسان نيازهای به گوييپاسخ و زندگي محيط به دادن شکل برای ابزاری عنوانبه طراحي

 يادگيری محيط به تعلق حس توسعه برای راهي توأمان شخصي فضای و نشيندل نقوش و زيبا داخلي فضای (.2021همکارانش، 

 ديگر شخص با باشيم مجبور کههنگامي يعني) کوچک خيلي يا بزرگ حد از بيش شخصي فضای. است رشد حال در نجوانا در

 به است ممکن حاالت اين .(1399)بيرامي،  دارد دوسويه ارتباطات و افراد بر منفي تأثير( کنيم برقرار ارتباط «نامناسب» بافاصله

 دو گفتگوهای در منفي هایبرداشت خصوصي، حريم و خلوت دادن دست از تشويش، و تحرک استرس، ناآرامي، حس افزايش

 اطراف، به نسبت کمتر جاذبه مانند هاييالعملعکس است ممکن مستمر دوسويه روابط در و شود منجر ناراحتي و ترس وطرفه

 همراه به بدن قرارگيری جهت و لتحا تغييرات با چشمي تماس برقراری گرفتن، فاصله مانند انطباقي رفتارهای منفي، هایبرداشت

 ممکن شود،مي واقع تعرض مورد ایغريبه توسط فرد يک شخصي فضای کههنگامي .(2019و همکارانش،  19)اوپوکو باشد داشته

                                                             
1 7 Imani 
1 8 Yatmo 
1 9 Opoku 



 

 فضای،ترتيب بدين. دهد صورت آمده وجود به شرايط با خود تطبيق برای هاييواکنش حداقل يا کند ترک را مکان کند تالش است

 همراه به را فرد روان تندرستي عمومي حس از بخشي و باشدمي خود محيط بر فرد سلطه از اینشانه و کنترل از اینشانه شخصي

 بيرون جهان از را فرد که است مانعي و مرز و کرده فراهم فرد برای هستي عالم در را مکاني شخصي فضای .(1398)باغبان،  دارد

 با کردن برقرار ارتباط و بيرون جهان از او حراست و حفظ برای الزم اقدامات شامل يشخص فضای. کندمي محافظت و متمايز

 شخصي فضای عمومي، و خصوصي بين فضايي روابط از ما تحليل در لذا .شودمي گفتن سخن و لباس بدن، ژست طريق از ديگران

 گرفته صورت مطالعات. گنجدمي« وصيخص کمتر» حتي يا عمومي حوزه در آنچه ورای است خصوصي حريم از ديگر ایاليه

 قرار تجاوز مورد ديگران توسط آنان شخصي فضای کهدرحالي را هاآن حس يا شخصي فضای از را مردم مختلف هایگروه برداشت

 توسط انحصاری طوربه تقريباً شخصي فضای اين، از پيش. (1399)بيرامي،  است قرارداده بررسي و آزمون مورد گرفتمي

 فرهنگ در که باشد شده استاندارد مفهوم شخصي فضای مفهوم که رسدمي نظر به بعد نسل يک اما شدمي مطرح ناسانروانش

 از مکان يک از فرد ادراک و شناخت. شودمي يافته محيط روانشناسي در طورهمين و اجتماعي روانشناسي درسي کتب و لغات

 کنندگاناستفاده برای کالبدی تمايز و خوانايي با هایمحيط منظور بدين باشد،مي است مکان به تعلق حس ايجاد برای اوليه شروط

 دانانجغرافي سوی از تعلق حس. گيردمي صورت آن در افراد سوی از بهتری شناخت و ادراک و بوده مطلوب هایمحيط جزء

 يا اطراف فضاهای و نواحي از تمايز با یکالبد قلمرو از طراحي و معماری در و شودمي تعبير دوستي مکان نام به پديدارشناس

 عوامل ترينمهم از هاهمسايگي و مالکيت حدود حرايم، نمودن مشخص همچون کالبدی عوامل. شودمي بيان کالبدی جداسازی

 زدپردامي محيط از تجربه و کنکاش به خود هایانگيزش و هاشايستگي اساس بر فرد که باشدمي محيط از انساني مناسب ادراک

 (.1400ناسخيان،  )عبدالهي و

 اين. کند محصورمي خود انحصاری استفاده کنترل برای فرد که بخشي. است اجتماعي فضای درون انفرادی بخشي خصوصي فضای

 اين. است ترازهم( هستند حمل قابل فرد همراه که) شخصي و ذهني فضاهای با و کندمي فراهم بدن برای کالبدی سرپناهي فضا

 بروز و کرده فراهم را بيروني جهان بر فرد اراده تحصيل امکان زيرا بخشدمي روان تني و اجتماعي سالمت هاانسان به ترلکن نوع

 فضای و کنترل .(2021و همکارانش،  20)ژاو کندمي ايجاد اجتماع در فرد برای جايگاهي و ساخته ممکن را آن کردن رام و غضب

 در. کندمي اعطا خود قدرت و هويت ها،خواسته بيان برای مجرايي طريق از را ديگران با رتباطا برقراری توان فرد به خصوصي بسته

زاده و همکارانش،  )ابراهيم بماند درامان آمورش در ديگران دخالت و تجاوز از و بوده خود حال به تا دهدمي امکان فرد به حالعين

 و خودش از فرد درک برای تعادلي شود آشکار تواندمي آنچه و باشد خفا رد بايد آنچه بين تعادل ايجاد با خصوصي عرصه (.1399

 و است خصوصي احياگر عرصه به وابسته عمومي فضاهای و عرصه تعريف نتيجه در. کند مي فراهم ديگران، با ارتباط ايجاد

 عرصه دو اين کالبدی تجسم رایب آن با برخورد نوع و مرز مفهوم و دانست خصوصي عرصه از مستقل موجوديتي را آن تواننمي

 عين در فرد موجوديت تزلزل عدم در خصوصي و عمومي عرصه بين پذيرانعطاف مرزی نقش درنهايت. کندمي ايفا اساسي نقش
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 کالبدی هاييمکان هادانشگاه طرفي از (.2021و همکارانش،  21)خان است مهم بسيار اجتماعي تعامالت گسست از جلوگيری

 و ميزان بر فضاها اين طراحي عناصر و فضا نوع که هستند دانشجويان تعامالت جهت عمومي فضاهای دارای که شوندمي محسوب

 تأمين و اجتماعي تعلق حس ارتقاء کيفي، و عميق ارتباطات تعامالت، توسعه به تواندمي و دارد اثر افراد اجتماعي تعامالت کيفيت

 در شخصي فضاهای اهميت و نقش به توجه با لذا. (2019و همکارانش،  22ن)ويلکينسو کند کمک دانشجويان عاطفي نيازهای

روان  و کالبدی هایمؤلفه حوزه دو شخصي فضاهای بر تأثيرگذار عوامل بررسي و مطالعه ،مدارس مخصوصاً آموزشي های محيط

 اين از مواردی ساير و امنيت حس ايجاد و افراد سنجي نياز افراد، خاص فضاهای تعريف فضايي، تفکيک مانند عواملي شامل تني

 .است اهميت دارای دست

 

 آموزشی مدرسه فضاهای ویژگی های روان تنی -5

 به روشنائي و نورپردازی ملزومات تشبيه با و باشد ابرهايش با آسمان از نمادی که کردند طراحي صورتي به را سقف معماران

 که آنجا . از(2020و همکارانش،  23)اليي کردند القاء فضا در را فعاليت و کوشش از حسي مي باشند زدن بال حال در که کتابهايي

 گيها پيچيده اين. دارد فردی به منحصر گيهای پيچيده ،است بشری جوامع ذهنيت بر گذار تاثير بسيار فرهنگي فرايند يک معماری

)حمزوی و  است برخوردار ای العاده فوق اهميت و شدت از اند، گذاشته سر پشت زيادی فرهنگي ،تاريخي چالشهای که جوامعي در

 تمدن حرکت در ای ويژه نقش هستند، جامعه پيشگامان فرهنگسازان، و متفکران تعريف به بنا که معماران .(1398همکارانش، 

 های کنش تنبرانداخ با باشد، مي دارا را اجتماعي دگرگوني قابليت خود معماری، که پنداريم اگر .دارند بعهده جوامع اينگونه سازی

 با توانست خواهيم فرهنگ ،معماری انسان، اصل سه بين ما مستمر و صحيح تعاملي و واکنش و کنش ايجاد و اجتماعي متقابل

 و هاست انديشه متعالي دگرگوني نوعي معماری ديگر بيان به .نمائيم تعريف را رسيده رشد به قلمروئي منفي فضاهای کردن وارونه

 و شدن جاويد های دغدغه بتواند که است پايدار بياني به رسيدن برای عظيم تالشي بشری دست دهزائي هنر و طبيعت هنر

 مراکز در پرورش و آموزش مفهوم که است سال 100 از بيش اکنون (.2021و همکارانش،  24)ايماني  دهد پاسخ را ماندگاری

 و ذهنيت بر را نقش و اثر بيشترين آموزشي فضاهای نآ تبع به و آموزش.است بحث مورد داغ فصلي سر عنوان به هنوز اجتماعي

 عمر از تری طوالني زماني دوره مدارس ،آن بخش ترين عمده در و آموزشي فضاهای .دارند عهده به جوامع گونه اين سازی تمدن

 فرايند اصالح ایبر جديد کالبدی يافتن حاضر ياداشت هدف .(2019و همکارانش،  25)آيدينليک دهد مي جای خود در را ها انسان

 .باشد مي آموزش امر در تداوم و پربار کار ،پذيری مسئوليت رشد سوی به آن گيری جهت که فرايندی.باشد مي پرورش و آموزش

 استعداد پيش از بيش پرورش موجب که کند فراهم شرايطي است نتوانسته تاکنون هايش گذاری سياست ،پرورش آموزش چند هر

 (.1398سدالهي، )ا شود آموزان دانش های
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 ،داريم نياز بدان که روشي و الگو رو اين از. است داده پذير مسئوليت و خودآموز انسان به را خود جای استادآموز انسان واژه امروز

 البته و بود خواهد آموزش از متفاوت کامال مفهومي ،نياز بلکه باشد نمي قديمي الگوهای به نسبت يافته بهبود و جديد نگارشي

 ماهيت .باشد مي يادگيری و آموزش امر در بهينه فضائي ايجاد هدف (. 2020و همکارانش،  26)اليي تئوری از فراتر اتينظري

 به .باشد مي پرورش و آموزش جهت صحيح واکنش و کنش ايجاد و پژوهش برای بفرد منحصر سرمشقي الزمه، آموزشي فضاهای

و  27)طورل باشد قرار بر آموزشي فضای و آموز دانش ،پرورش و زشآمو اصل سه مابين مستمر و صحيح تعاملي آنکه شرط

 يادگيری ، وپربار کار ،پذيری مسئوليت مورد 3 اساس بر دنيا تاسر سر در ،امروزی مدارس معماری و طراحي (.2019همکارانش، 

ه ب تنها ،باال عملکرد با آموزشي ضاهایف ساختن در امر اين (.1399زاده و همکارانش،  )ابراهيم گيرد مي انجام (تداوم) العمر مادام

 اين در عملي و کاربردی اطالعات و اجتماعي راهبردهای و فراگيری مراکز های برنامه بر مبني ،پژوهش مفهوم در کنش وسيله

 :پردازيم مي آن اهم به ادامه در و بود خواهد ميسر ،زمينه

 تاثير فضا بر آنکه از بيش انسانها و است گرفته بر در را ما که ستا هنری تنها معماری: معماری فضای کلی شکل اصولی طراحی.1

 و نظمي بي ،تکراری و نامنظم فضای يک.دارد خاص اهميتي معماری فضای کلي شکل رو اين از .پذيرند مي تاثير آن از ،بگذارند

 ،منظم و هندسي فضايي .(2021، 28)قاضياني کشد مي رخ به را پول و قدرت ،حجيم ساختمان يک و کند مي القاء را ناهنجاری

 و هندسه علم از وری بهره با باشي مهندس که است داشته اهميت آنچنان معماری در هندسي فضای سابقآ.کند مي القاء را نظم

 داشته بعهده را معماری فضای کلي شکل جمله از, عناصر از بسياری طراحي وظيفه باشي ناظر و باشي معمار حضور فرای ،نجوم

و  29)ياتمو شود افزوده فضا غنای به و شود کاسته فرم جذابيت از تا است بوده آن راستای در ايراني گذشته معماران وشر.است

 (.2021همکارانش، 

 در .بود خواهد گيری ياد قلب ها کتابخانه در کودکان واداشتن تفکر به ضرورت: باال عملکرد با آموزشی فضای ساختن .2

 شناسي جامعه و تکنولوژی لحاظ از ،را پرورش و آموزش با را کتابخانه رابطه و نسبت و کتابخانه نقش ،امروزی پيشرفته کشورهای

 های روش و هدف صراحتا سپس و اند پرداخته جامعه اقشار ميان در کلمه اين از معيني تعريف بر سپس و دادند قرار بررسي مورد

 فيزيکي فضای از درصد 5 تنها که ها کتابخانه که اند دريافته وضوح به و دادند رقرا ارزيابي و تحليل مورده را کتابخانه در گيری ياد

 ايجاد آنها اوليه هدف .(2021و همکارانش،  30)ژاو است عملکرد از بزرگي درجه اين و دارند درصد 100 تاثير ،کنند مي اشغال را

 ارتباط در که فضايي ايجاد در آنها بلکه ،کتابها جهت ای سهقف يا و اتاق يا جعبه ايجاد نه و است مدارس ديگر به اطالق قابل مدلي

 همچنين و بود گرفته قرار انزوا در که ای طبقه از را کتابخانه قدم اولين در آنها.ميکوشند باشد کتابخانه و مدرسه ميان پيوسته

                                                             
2 6 Lai 
2 7 Türel 
2 8 Ghaziani 
2 9 Yatmo 
3 0 Zhao 



 

 متعامل اصل دو عنوان به يادگيری و مطالعه به ترتيب بدين و کردند منتقل درس کالسهای به داشت قرار حاشيه در که را مطالعه

 (.2020و همکارانش،  31)گاراواگليا ورزيدند تاکيد

 در روانشناختي و شناختي جامعه های بررسي در معماران: جنبی های کارگاه ایجاد با گروهی و غیرمستقیم آموزشهای ارائه .3

 در هرآنچه و سرگرميها کردن فراهم و رايانه با کار فراگيری های زمينه در ،کتابخانه در آموزشي جنبي های کارگاه ايجاد با يافتند

 و فعال فضائي توانست خواهند ،باشد مي موثر آنها های استعداد شناسايي و کودک شخصيت تحول و رشد در آزادانه تحولي ايجاد

 صورت به و طورغيرمستقيم به آموزشها اغلب هائي محيط چنين اين در .(2019و همکارانش،  32)اوپوکو نمايند ايجاد را پويا

 برای کودکان پذيرای توانست خواهند مشخصاتي چنين با هايي مکان که چنان آن .شود مي داده کودک به گروهي آموزشهای

 به نسبت آموزان دانش در کنش ايجاد جهت محيطي عنوان به مدرسه طريق بدين .باشد گروهي و جمعي ذسته های فعاليت

 .(1398)باغبان،  نمائيد ايجاد را پويا و رسيده رشد به ،فعال محيطي تتوانس خواهد پژوهش مفهوم

 شرايط اراید بايد آنان فعاليت با مرتبط فضاهای: آموزان دانش تنی روان و جسمی شرایط با منطبق و مطلوب فضایی ایجاد. 4

 معماری طراحي ابطضو بکارگيری طريق از امر اين تحقق.باشد آنان اجتماعي و عاطفي ،ذهني ،فيزيکي رشد برای مطلوب و مناسب

 کودکان ضاهایف سازی مناسب و طراحي اساسي اهداف.است پذير امکان ،باشد کودک تني روان و جسمي شرايط با منطبق که ای

 :برشمرد زير ترتيب به توان مي را

 ،کامل و دقيق بطور آنها.بينند مي چگونه را فضا ،تصوراتشان در کودکان که ميدهد نشان کودکان نقاشيهای :دلپذیر محیط. 1-4

و همکارانش،  33)اليي  است تعجب باعث که ،کنند مي بيان ترسيماتشان در جزئيات با را آن و کرده قبول را فضا( کاربر بعنوان)

2020.) 

 از يستهشا تصويری :گويد مي لينچ کوين.است خوانايي و وضوح تامين ،محيط دلپذيری شرايط ديگر از: خوانایی و وضوح .2-4

 که کند مي عنوان چنين را محيط از روشن تصوير داشتن از غرض همچنين وی .دهد مي امنيت احساس نوعي شخص به محيط

 و يافتگي سامان ،واقع در.دهد ارتباط پيوسته هم به قالبي در ،خود ذهن در را آنها و بشناسد را محيط اجزای آساني به بتواند فرد

 (.2021و همکارانش،  34)خان کند مي ايجاد محيط در را دلپذيری احساس که است فرايند دو ناي از حاصل تني روان امنيت

و ويژگي های روان  کودکان روان و جسم بالندگي و شکوفايي در عوامل ترين مهم از يکي بازی: بازی فضای گرفتن نظر در. 3-4

 اولين فضاها اين زيرا ،گيرد صورت باز فضاهای در بايد کودکان گروهي و انفرادی های بازی های بخش بزرگترين .استآنان  تني

 پاسخگوی بايد بازی زمين طراحي و ريزی برنامه(. 2020، 35)دايگنان است خانه از خارج جهان با کودک مستقل برخورد مکان

 اکتشاف و بازی ،دکيکو دوران ماهيت ،شناسان روان برخي ديدگاه از.باشد رشد گوناگون های دوره در نوجوان و کودکان نيازهای

 محيط.بود خواهد پذير امکان فضاها طراحي در تمهيداتي با کار اين که گيرد صورت امن محيطي در بايد فعاليت دو اين اما.است

                                                             
3 1 Garavaglia 
3 2 Opoku 
3 3 Lai 
3 4 Khan 
3 5 Duignan 



 

 بافت ،ها رنگ.کنند مي درک جزئيات با را خود پيرامون محيط کودکان.کند مي ايجاد را حسي تحريکات طبيعي طور به خارجي

 عبدالهي وکند ) مي ترغيب بيشتر فراگيری و محيط با ارتباط ايجاد برای را کودک ،بازی زمين طرح نهايت رد و هل شکل ،ها

 (.1400ناسخيان، 

 اين از و است المسه و ،يشنواي ،بينايي مانند گوناگون حواس و کاربرد جهت در تمريني که ،محيط بودن غني و تنوع: تنوع. 4-4

 (.1397سروش،  گودرزی )مصطفوی و شود مي تامين... و بافت ،صدا ،رنگ در تنوع ايجاد طريق

 سطوح بين ارتباط ايجاد يا تعيين برای موثری روش ،مشخص سازی کف: سازی کف وسیله به ها محدوده کردن مشخص. 5-4

 به ،اشدب معيني مصالح و خاص الگوی از متشکل که ،کفسازی نوع از برخوردار ورودی محوطه يک مثآل.است سايت يک مختلف

 خواهد سهيم کودکان در قلمرو احساس ايجاد در و بخشيد خواهد هويت و وحدت گيرند مي قرار محوطه اين تقابل در که فضاهايي

 .(2018و همکارانش،  36)استرانايولو افزود خواهد نيز محيط بصری مطلوبيت و تنوع ميزان بر ضمن در.شد

 های گروه تحرک طبيعي حيطه و حرکت شعاع است الزم: کودکان رفتاری الگوهای به توجه با فضاها جزئیات طراحی. ۶-4

 الگوهای با هماهنگ و روان تني های ويژگي و جسمي های توانايي با متناسب فضاها جزئيات طراحي و شود بررسي سني مختلف

 (.2021و همکارانش،  37)ياتمو شود طراحي آنان رفتاری و حرکتي

 و هوشمندانه انتخاب با.انگيزدبرمي را خالقيت و کنجکاوی حس معماری است، مسلم آنچه: تخالقی و کنجکاوی حس ایجاد. ۷-4

 (.2020و همکارانش،  38)اليي  افزود فضا غنای به توان مي بافت ،فرم ،مصالح همچون مشخصي ابزارهای از استفاده

 از.کند ترغيب موزشآ به را کودک که شوند طراحي طوری بايد آن در شناسي زيبائي عوامل: شناسی یزیبای عوامل رعایت. ۸-4

 .(1398)باغبان،   يمآور پديد ها حجم و رنگها توسط ،سني گروه هر به توجه با ،را انرژی از سرشار و شاد محيطي بايد رو اين

 رشد های ويژگي زا کافي شناخت به بستگي قطع طور به کودکان شرايط با منطبق ی فضا طراحي: مبلمان و قیاس رعایت. ۹-4

 و ميز اندازه.است نآنا برای طراحي و فضا ريزی برنامه اساس ،رشد مختلف مراحل در کودکان رواني و جسمي خصوصيات.دارد آنان

طاهرمقدس،  باني و)قر است ضروری. .و ها شير ،ها دستشوئي ،درها دستگيره مناسب ارتفاع نيز و بازی اسباب های کمد ،صندلي

 ،تابلوها ،صندلي و ميز ،نيمکت ،مبلمان متنوع قطعات :جمله از) باشد کودکان های اندازه با متناسب آن عناصر و فضا اگر(. 1398

 و اثاثيه کودکان ببس همين به.کنند استفاده خود به مربوط وسايل و ها فضا از توانند مي سادگي به ها آن(, غيره و ها قفسه

 ،ميدارند دوست بيشتر را است چشمانش مرتبه و تقابل در و شود مي ساخته آنان اندازه و حد در و مقياس با که را هايي مبلماني

 (.1397سروش،  گودرزی )مصطفوی و بکشند قد ازآنها استفاده برای نيستند مجبور ديگر بطوريکه

 آن صادیاقت و فرهنگي و اقليمي عوامل در مطالعه با بايست مي منطقه اقليم با همسازی جهت: منطقه اقلیم با همسازی. 1۰-4

 باعث امر اين.کرد لحاظ را محلي های فرهنگ خرده ،منطقه همان شهری الگوهای و طبيعي های جذابيت برداشت طريق از ،منطقه

                                                             
3 6 Stornaiuolo 
3 7 Yatmo 
3 8 Lai 



 

 محيط با آن دنبال به و خود پيرامون با عميقتری ارتباط سياسي و اقتصادی ،فرهنگي ،فکری لحاظ از آموزان دانش شود مي

 (.2019و همکارانش،  39ن)ويلکينسوآورند دست به آموزشي

 

 آموزشی فضاهای معماری طراحی شناسایی معیارهای مهم برای -۶

 ،آموز دانش ،کتاب ،معلم .است مدرسه داخلي فضای معماری چگونگي نوين پرورش و آموزش در تربيتي موثر عوامل از يکي

 مورد و گشته تلقي موثر يادگيری فرآيند در معمموال که هستند عواملي جمله از خانواده ،آموزشي مديريت ،تدريس روشهای

 تنها نه ،مدرسه فيزيکي فضای جديد تربيت و تعليم در که حالي در .(2021و همکارانش،  40)ژاو گيرند مي قرار وکاو کند و بررسي

 کيفيت در پويا و زنده عامل يک عنوان به بلکه ،گردد نمي محسوب يادگيری فرآيند در تاثير فاقد و روح بي و خشک محيط يک

 قابل تربيتي و آموزشي پيام های (.1399زاده و همکارانش،  )ابراهيم کند مي نقش ايفای آموزان دانش تربيتي و آموزشي فعاليتهای

 است:  گرفته قرار بررسي مورد نوشتار اين در زير شرح به مدرسه فيزيکي فضای طريق از انتقال

 کتابخانه ـ نمازخانه ـ ها کتيبه و تابلوها مپيا ـ مدرسه نام :فرهنگي: شامل پيام های: الف

 فضاها رنگ ـ ديوارها و راهروها ـ مدرسه حياط ـ ورودب درب زيبايي: شامل پيام های: ب

 امکانات و هيزاتتج ـ محيطي آسايش ـ بهداشتي سرويسهای ـ بهداشتي کالسهای ـ ساختمان کيفيت: بهداشتي: شامل پيامهای: ج

   ورزشي

 ـ ذيربط دستگاههای توسط که باشد مي مهندسي و فني استانداردهای و ضوابط رعايت نيازمند مدرسه يزيکيف فضای ساختمان

 (.2020و همکارانش،  41)اليي  است گرديده اعالم و تدوين ـ مدارس تجهيز و توسعه ،نوسازی سازمان بويژه

 يک در که زماني مدت در آموز دانش هر .باشد مي انآن اوليای و آموزان دانش برای ارزش و پيام حاوی ،مدرسه ناممدرسه:  نام

 مي قرار مدرسه نام تاثير تحت ناخودآگاه و آورد مي زبان بر را خود مدرسه اسم بار چندين روزه همه ،خواند مي درس مدرسه

 مي واقع آن ثيرتا تحت مدرسه، اسم ذکر با کند مي ياد خويش تحصيل دوران از که هنگام هر ،عمر لحظات آخرين تا حتي .گيرد

و  42)اوپوکو شوند مي انتخاب دارند سازگاری عمومي فرهنگ با و داشته ارزشي بار که کلماتي بين از مدرسه اسامي معموال .شود

 .(2019همکارانش، 

 فطرتا انسان .است جويي زيبايي ويژگي ،است نهاده وديعت به انسان خلقت در خداوند که ويژگي هايي از يکيمدرسه:  زیبایی

 و بوده جو زيبايي ،مکانها کليه در و زمانها تمامي در انسانها تمام .(2021، 43)قاضياني برد مي لذت زيبائيها از و است خواه زيبايي

 .دارد دوست را زيباييي و است شده آفريده زيبا نيز خود ،آفرينش زيبايي مجموعه در انسان.گردند مي زيبايي بدنبال و بود خواهند

 ،زيبا زندگي ،زيبا فرزند ،زيبا خانه ،زيبا لباس ،زيباترينهاست انتخاب صدد در همواره انساني هر«  الخالقين احسن ...ا فتبارک» 

                                                             
3 9 Wilkinson 
4 0 Zhao 
4 1 Lai 
4 2 Opoku 
4 3 Ghaziani 



 

 موقعيت هر و سني شرايط هر در انسان که آنست گواه و دارد انسان خدادادی فطرت از نشان همه و همه.. .زيبا انديشه ،زيبا منظره

 ريخته درهم ابتکار و خالقيت ،تخيل قوه با که است انسان در برتر و واال ويژگي اين تجلي نيز هنر .دارد دوست را زيبايي ،اجتماعي

 فطری نياز اين تا نموده سعي لذا همواره ،است خواه زيبايي فطرتا انسان که آنجا از .يابد مي تعين و تجلي هنری آثار قالب در و

 و است نهفته واقعيتها زيبايي بيان هم هنر در .دهد ارائه زيبا قالبي در را خويش رفتار و اعمال ،افکار تمام و داده پاسخ را خويش

 نموده اقامه آن بر عيني شواهدی و اند دانسته همزمان را انسان آفرينش و هنر پيدايش تاريخ علت بهمين .زيبا واقعيتهای بيان هم

 )قرباني و شوند مي زيبائيها جذب و گردند مي زيبائي دنبال به نيز مدرسه در شوند مي مدرسه وارد وقتي نوجوانان و کودکان.اند

 (.1398طاهرمقدس، 

 هنر از استفاده و زيبايي گسترش بر ،آموزان دانش رواني و عاطفي نياز اين به توجه ضرورت درک با ،جديد پرورش و آموزش در لذا

 ناقل و گيرد قرار برداری بهره مورد تربيتي روش و ابزار وانبعن دارد قابليت هنر. (2020، 44)بالگلو شود مي تاکيد هنری فعاليتهای و

 بصورت هنری های برنامه از استفاده با توان مي را مهم پيامهای از بسياری .باشد نوجوانان و جوانان به تربيتي و آموزشي پيامهای

 ،نمايش و تئاتر ،داستان و قصه ،سرود ،نقاشي نظير هنری های برنامه انواع .کرد عرضه آموزان دانش به مستقيم غير يا مستقيم

 و تعليم زمينه در توانند مي آنها از يک هر و هستند جذاب آموزان دانش برای مختلف سنين در تجسمي هنرهای ،دستي هنرهای

 (.2020و همکارانش،  45)بنيادشوند واقع موثر جوان نسل شخصيت تکوين و رشد و تربيت

 نيروا وحاالت دارد تمانهاساخ و فضاها کاربران رفتار و روحيه بر فراواني تاثير معماری اپذيرن تفکيک عنصر بعنوان رنگ:فضاها رنگ

 به نسبت و کند مي « مشاهده»  رنگ با همراه خويش اطراف های پديده انسان .دهد مي قرار تاثير تحت شديدا را آنان عاطفي و

 و بررسي مورد ياماال قديم از موضوع اين که باشند مي يندگانب به خاص پيامي حاوی يک هر رنگها .دهد مي نشان واکنش آنها

 مفصلي و فراوان هایوکاو کند و تحقيقات رنگها روانشناسي مباحث در اخير های دهه در و بوده روانشناسان و دانشمندان تحقيق

 حساسيت از اننوجوان و نکودکا روحي و سني شرايط دليل به آموزشي تجهيزات و فضاها رنگ ،مدارس است. در پذيرفته صورت

 فرآيند و گردد زانآمو دانش تالش و تحرک ،رواني آرامش ،نشاط ،شادابي باعث تواند مي امر اين زيرا .است برخوردار بيشتری

 فراهم را آنان يافسردگ و اضراب ،عصبانيت ،تحرکي بي ،خمودی ،کسالت زمينه تواند مي که همچنان .دهد افزايش را يادگيری

 .است رنگي بي نگر خاکستری که حالي در .شود مي استفاده خاکستری رنگ از بيشتر ،مدارس در ،فعلي شرايط در فانهمتاس.آورد

 شدن متداول .داز تنش نه و زاست تنش نه .است خنثي .رهاست رواني گرايش يا و تحرک نوع هر از و .روشن نه و است تيره نه

 شود مي گرفته ناديده آن رواني تاثيرات نتيجه در که است آن بودن تاب کچر علت به شايد ،مدارس در رنگ اين از استفاه

 (.1400ناسخيان،  )عبدالهي و

 نشان کوچکتر ار اتاق ،رنگ تيره ديوارهای سبب اين به کند مي پيشروی انسان بصری جنبه از تيره رنگ هایروشنی:  و تیرگی

 (.1397سروش،  گودرزی )مصطفوی و نمايند مي گتربزر را فضا داشته پسروی روشن رنگهای متقابال .دهند مي
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 وقت هر .کند حس کارش محل در را سرما يا گرما درجه هفت تا احساس بوسيله تواند مي انسان کرده ثابت تجربهگرمی:  و سردی

 که رنگهائي.کند مي ساحسا را گرما بيند مي را نارنجي يا قرمز که موقعي و سردی احساس ،شود مي مواجه سبز يا آبي رنگ با که

 حالت دارای ودخ خالص غير ارزش با مقايسه در رنگها اين .هستند درخشش حداکثر دارای شوند مي حاصل سفيد نور تجربه از

 واردم ای پاره در .نمايد مي تر معترض باشد شده ترکيب سياه يا سفيد با که زردی به نسبت خالص زرد ،هستند کننده روی پيش

 )عبدالهي و کند يم تغيير رنگ فضايي اثر شده بدل گرم و سرد يا روشن و تيره رابطه به کيفي رابطه ،گرن ارزش تغيير هنگام

 (.1400ناسخيان، 

 در دقت که آورد مي بوجود انسان در خاصي اثرات باشد، داشته قرار کف يا ديوارها ،سقف در رنگ اينکه برحسبرنگ:  مکان

 در و گرمابخش طرفين از کننده تحريک باال از روشن گرم رنگهای. (2019همکارانش، و  46)اوپوکو است اهميت واجد آنها ويژگي

 و سرد رنگهای.هستند بخش اطمينان کف در و کننده محدود طرفين از متين باال از تيره و گرم رنگهای ،دارند رونده حالت کف

 جوانب از و کننده تهديد باال از وتيره سرد یرنگها ،لطيفند و نرم زمين بر و بخش وسعت طرفين از بخش آرام باال از روشن

 (.1398طاهرمقدس،  )قرباني و آيند مي بنظر فرسا طاقت و سنگين پايين در و ماليخوليائي

 مي تلقي پرورش و آموزش بنيادين وظايف از يکي تحصيل دوران در آموزان دانش سالمت و بهداشت تامينمدرسه:  بهداشتی پیام

 مي اجرا و طراحي آموزان دانش روحي و جسمي سالمت فرض با عادی مدارس در تربيتي و آموزشي های تفعالي کليه اساسا .شود

 شده طراحي و بيني پيش استثنائي کودکان پرورش و آموزش ،محرومند سالمتي نعمت از که نوجواناني و کودکان برای و شود

 وارد خانه از کامل سالمت در ساله 6 کودک که آنست بر لاص ،رسمي پرورش و آموزش در لذا. (2021و همکارانش،  47)ژاو  است

 ميزان.بخشد مي تداوم را جامعه سالمت و گردد مي جامعه وارد سالم تحصيل، و فراگيری سال 12 از پس و شود مي مدرسه

 دانش چه هر .(1397قاسمي،  و )ترکزاده است موثر آنان شخصيت رشد و تحصيلي پيشرفت چگونگي در آموزان دانش سالمت

 و مدرسه اوليای زحمات و ستا تر متعادل و سريعتر آنان تعالي و رشد و فراگيری باشند تر شاداب و بانشاط ،تر سالم آموزان

 متقابال .است سالم بدن در سالم عقل :اند فرموده که است باالتر وری بهره و رسد مي نتيجه به بيشتر شده انجام گذاريهای سرمايه

 آيد مي بوجود فزونتری تحصيلي افت درنتيجه و است بيشتر خمودی و کسالت ،باشند برخوردار کمتری سالمت از گروه اين چه هر

 (.1398)اسدالهي،  رود مي هدر به شده انجام گذاريهای سرمايه و معموله زحمات و

 و جسمي بهداشت تامين و زيستي آسايش بر که است عواملي به توجه ،کارآمد و مطلوب معماری ويژگي های ازمحیطی:  آسایش

و  48)ويلکينسون آورد مي فراهم را پرورشي و آموزشي فضاهای عملکرد در بيشتر کارائي و موجب گذاشته اثر انسان رواني

 (.2019همکارانش، 

 .است متفاوت انسانها در فيزيکي پديده اين رواني تاثيرات که باشد مي فضا بصری آسايش تامين در معماری اصول از يکي نورنور: 

)سليمي و همکارانش،  گردد مي اشک ريزش موجب و داده آزار را چشم شدت به شود مي منعکس صورت به وقتي زياد نور
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 مدرسه و کالس محيط بنابراين .کند مي سلب انسان از را نشاط و گشته افسردگي و خمودی ايجاد موجب نورکم متقابال. (1398

 عمده پارامترهای.باشد مي ها پنجره طريق از خورشيد طبيعي نور از استفاده ،نور ترين سبمنا که باشد برخوردار مناسب نور از بايد

 عملکردهای در نياز مورد روشنائي شدت ميزان :از عبارتست گيرد قرار توجه مورد بايد فضا يک داخلي روشنايي طراحي در که ای

 )حق آن تامين چگونگي و الزم نور نوع و فضا مختلف قاطن ،سطوح کنتراست يا نور شدت اختالف ،سطوح انعکاس مقدار ،متفاوت

 (.1398پناه، 

 آزار و ضافيا سروصداهای گردد مي افراد در توجه و دقت رفتن دست از و حواس تمرکز کاهش سبب که عواملي جمله ازصوت: 

 احداث.دگرد مي وزشيآم بازدهي کاهش موجب پرصدا مناطق با آنها نادرست وهمجواری مدارس مکاني موقعيت.است دهنده

 صدای رازت کاهش در تواند مي ديگر جنبي ساختمانهای شدن حائل يا و متراکم سبز فضای ،خاکريزها مانند صوتي سدهای

 تمرکز باعث سدر کالسهای از ورزشي وسايل و امکانات نگهداشتن دور همچنين .باشد موثر بسيار آموزشي محيط در نامطلوب

 (.1400ناسخيان،  )عبدالهي و گردد مي يادگيری رآيندف رشد و آموزان دانش حواس

 همچنين معماری فضای مدرسه بهتر است به صورت زير باشد:

 اخالق هم و داد آموزش را وفنون علم بايد هم مدرسه در .است تعليم پايگاه و تربيت جايگاه ،اسالمي فرهنگ در مدرسهخانه:  نماز

 کودک وقتي ،يشهاند اين براساس.انساني تعالي و رشد محيط و است علم مهد مدرسه زيرا بخشيد گسترش را معنويت و فضيلت و

 از:دباش داشته را ،بهم وابسته و هم با همسو و هماهنگ حرکت دو امکان بايد شود مي مدرسه وارد خويش خدادادی پاک فطرت با

 نيف و تئوری ابعاد در را نهاآ و شود آشنا روز فنون و تمعلوما ،اطالعات با ،جامعه آينده و حال نياز با متناسب بتواند بايد سو يک

 .يابند پرورش جتماعيا و فردی نيازهای با متناسب او جسم و روان و روح بايد ،فوق آموزشهای با همراه ديگر سوی از.گيرد فرا

 (.1398)اسدالهي،  گردد متخلق آنها به و بشناسد را اخالقي اصول

 و تحقيق به عهجام آن افراد روآوری و مطالعه ميزان اجتماعي و فرهنگي توسعه و رشد صهایشاخ مهمترين از يکيکتابخانه: 

 در توسعه يازمندن امر اين و پذيرد مي صورت آموزشي و فرهنگي توسعه پرتوی در اجتماعي و اقتصادی توسعه .باشد مي پژوهش

 ،جامعه آن رشد و سعهتو ،نگردد حاصل ای جامعه افراد ایبر فکری و علمي پيشرفت که زماني تا .است جامعه مردم افکار و ذهنيت

 (.1398طاهرمقدس،  )قرباني و شود مي واقعي پيشرفت عدم و وابستگي باعث خود و نبوده«  افزا درون توسعه» 

 در ،مدرسه از خروج انزم در او برخورد آخرين ونيز ،ورود هنگام در مدرسه فيزيکي فضای با آموز دانش برخورد اولينورودی:  درب

 رنگ با زيبا درب .دگذار مي تاثير آموزان دانش روحي حاالت در آن اجرای و طراحي لذاچگونگي .افتد مي اتفاق ورودی درب محل

 (.1398اصغری،  و )خسروی خواند مي فرا مدرسه داخل به را آموز دانش جذاب سردرب بهمراه شاد و گرم ،مناسب

 را آنان روان و روح و بوده آموزان دانش برای پيام حامل تواند مي ديوارها و راهروها و رسهمد فيزيکي فضایدیوارها:  و راهروها

 .گذارد مي اثر نوجوانان و کودکان فراگيری چگونگي بر ديوارها رنگ و( ارتفاع و عرض و طول) راهروها ابعاد .دهد قرار تاثير تحت

 و کرده القاء را تحرکي بي و داشتن اضطراب بدون محدوده ،تيره و سرد رنگ بهمراه ،بلند ارتفاع و کم عرض با و طويل راهروهای

 فراتر حتي .آورد مي بوجود فرد در گرفتگي و فشار احساس ،کوتاه سقف با راهروها همين .کند مي سلب بيننده را از رواني آرامش



 

 شود مي توصيه دليل بدين .گذارد مي تاثير آموزان دانش روحيه بر راهروها و ديوارها در رفته بکار مصالح و مواد نوع و جنس ،آن از

 که مقاومي مصالح از االمکان حتي (...کالسها کف ،نيمکتها و ميز ،ديوارها ،راهروها نظير) آموزان دانش استفاده قابل سطوح در

 (.1398و همکارانش، فيروزفر ) شود استفاده کنند مي القاء را تحرک و گرما حال عين در و نداشته زبری حالت

 فرآيند در توجهي قابل نقش مدرسه فيزيکي فضای از بخشي بعنوان مدرسه حياطسبز(:  فضای و سازی محوطه) مدرسه حیاط

 مي حياط به و شده خارج کالس از تفريح زنگ بعنوان را دقايقي ،آموزشي فعاليت ساعت يک از پس آموزان دانش .دارد يادگيری

 .(2020، 49)بالگلو گردند باز کالس به ومجددا و نموده خستگي رفع تا ،آيند

 هر برای و باشد متناسب و سازگار آموزان دانش روحي و جسمي وضع با که شود بنا طوری بايد مدرسه کالسبهداشتی:  کالس

 کننده استفاده نفرات تعداد با بايد کالس ابعاد رابطه همين در و است الزم فضا مترمکعب 5/4 الي 6/3 کالس در آموز دانش

 حفظ و تامين برای ای منطقه و فصلي شرايط و روز شبانه ساعات با متناسب درس کالس در کافي نور تامين .باشد مناسب

 ،بينايي در اختالل نوعي از ما کشور آموزان دانش درصد 11 حدود در متاسفانه .است مهم اندازه بي آموزان دانش چشم سالمتي

و همکارانش،  50)ايماني  است بوده تحصيل و زندگي محيط در نور کمبود آنها عمده علت که برند مي رنج انکساری عيوب بويژه

2021.) 

 چشمه يک حداقل السک هر ازای به بايد متوسطه و ابتدايي مدارس در .گردد کنترل بايد مداوم طور به توالتها نظافت: ها توالت

 ايزوله توالت ديواره ریمت سانتي پنج و بيست ارتفاع تا حداقل بوده بندی شيب دارای بايد توالتها کف .شود گرفته نظر در توالت

 و ميکروبها انتقال وجبم محيط بودن آلوده بر عالوه نگيرد صورت بهداشتي طور به چنانچه ،مدرسه در ها توالت کردن تميز و گردد

 کننده ضدعفوني مواد .شود شستشو ،دهکنن ضدعفوني مواد با توالتها بار يک ای هفته حداقل .گردد مي بيماريها از بسياری شيوع

 دسترسي و متناسب ايدب توالتها موقعيت و ابعاد .گردد استفاده آهک آب از آن به دسترسي عدم صورت در و کرئولين يا دتول نظير

 انشعاب ها لتتوا در .ندک ايجاد مزاحمت مدرسه ساکنين برای آن عفونت و بو که نباشد نزديک قدر آن عالوه به .باشد آسان آنها به

 در آب برداشت شير اب آبي منبع يا و مخازن بايد (روستاها در) نباشد دسترس در کشي لوله که صورتي در و باشد موجود آب شير

 (.1397سروش،  درزیگو )مصطفوی و کنند استفاده نياز مورد آب از سهولت به بتوانند آموزان دانش تا گردد نصب توالتها جلوی

 گرفته نظر در سطهمتو و راهنمائي ،ابتدائي دوره سه در و آموزان دانش سن با متناسب بايد ها دستشويي اعارتف: ها دستشویی

 بيني پيش باشد مي غذاخوری سالن دارای که مدارسي در .است ضروری ها دستشويي در گندزدا مواد و صابون از استفاده .شود

 (.1398)يعقوبي،  شود يم توصيه خوری غذا سالن نزديکي در بهداشتي های سرويس

 شير يک حداقل نسبت به کن سرد آب يا ای فواره شيرهای بوسيله المقدور حتي بايد آموزان دانش عمومي آبخوری: ها آبخوری

 (.1399و همکارانش،  زاده )ابراهيم باشد زمين سطح از کنندگان استفاده سن با متناسيب شير ارتفاع و شود تعبيه نفر 30 برای

 .داد قرار (غذاخوری سالن ،راهرو ،کالس ،حياط) مدرسه در پراکنده نقاط در زباله ريختن برای متعددی سطلهای بايد: زباله دفع

 روز بايدهر مربوط متصدی .پذيرد صورت آساني به آن از استفاده که گيرد قرار محلي در و باشد دار درب و گالوانيزه بايد سطلها اين
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 شهرداری مامورين تحويل روزانه و ريخته دربدار بزرگ های بشکه در را ها زباله کل و نمايد تميز را سطلها و آوری جمع را ها زباله

 (.1398طاهرمقدس،  )قرباني و نمايند دفن شهر محيط از دورتری فاصله در را ها زباله آنان تا بدهد

 سطل .باشد شتشو قابل نيز آن کف و تهويه و کافي نور دارای بايد بوفه و غذاخوری سالن محل: مدرسه غذاخوری سالن بهداشت

 توری با بايد پنجره و در ،بريزند آن در را غذايي مواد های مانده پس آموزان دانش تا باشد داشته وجود کافي اندازه به آن در زباله

 شستشو قابل و محکم وادم از بايد صندليها و ميزها کليه .باشد داشته سوراخهايي و منافذ نبايد ديوار و در ضمنا شود پوشانده

 گرفته نظر در بوفه برای مناسبي محل بايد ،آورند مي مدرسه به کودکان که غذايي صرف نيز و نگهداری برای .باشد شده ساخته

 (.2019و همکارانش،  51)ويلکينسون شود

 سالمت و يتن روان بهداشت نتامي در بخوبي که هستند عواملي جمله از ورزشي امکانات و تجهيزات: ورزشی امکانات و تجهیزات

 و کودکان فراغت اوقات سازی غني در تواند مي تربيتي ابزار و آموزشي روش اين .کنند مي نقش ايفاء آموزان دانش جسمي

 شاگردان رواني آرامش گسترش ـ آنان جسمي قوای تقويت ،ومعلمان مربيان و آموزان دانش بين صميمي ارتباط برقرای نوجوان،

 (.2020و همکارانش،  52)بنياد آورد فراهم را تربيتي و آموزشي اهداف تحقيق زمينه و ودش واقع موثر

 

 نتیجه گیری و پیشنهادات -۷

 تعدد آورد، مي رد ای پيچيده پديده صورت به زماني هر از بيش را آن امروزه آنچه و است سالم جامعه ساخت بنای زير آموزش

 هایشيوه کارگيریبه ضرورت خالقيت، پرورش برای. آنهاست کليت حال عين در و اآنه ميان نامحدود روابط و سازنده عوامل

 کودک، سن فزايشا با داشت بيان صراحت با توانمي شود گرفته ناديده موضوع اين اهميت اگر و است ضروری تربيتي درست

 تجهيزات و باشد مي آموزان دانش ربيتت و تعليم و آموزش در موثر بسيار فضای يک مدرسه. شودمي سرکوب او در نيز خالقيت

 خالقيت بروز برای لکام جوابگوی ما کشور در سنتي آموزشي فضاهای .شود رساني روز به بهتر هرچه تعليم راستي در بايد مدرسه

 به ارنوشت اين در که دباش مي مدرسه فضاهای گردد؛ مي درکودکان خالقيت رشد موجب که فضاهايي از يکي. باشدنمي کودکان در

 در را فضا اين نقش وانت نمي و دارد تربيت و تعليم در را معلم يک نقش نيز خود مدرسه امروزه که گفت توان شد. مي پرداخته آن

 و مطلوب فيزيکي ضاهایف. باشد مطلوب فيزيکي  لحاظ از ابتدا بايد آموزشي فضای رو اين از .گرفت ناديده آموزش کيفيت و بهبود

 رطوبت صوت، ر،نو سالم، هوای مناسب، دمای: مانند هايي شاخص آن ساخت و طراحي در که شود مي اطالق فضايي به کيفيت با

 خود فضاهای يا و ها آزمايشگاه درس، های کالس همچون هايي مکان افراد از برخي .شود رعايت ارتباطات و ها دسترسي کافي،

 افزاری نرم حيطم قالب در را آن ديگر برخي ولي دهد مي رخ يریيادگ آن در که نموده تلقي آموزشي فضای عنوان به را آموز

 کيفيت ايشافز به تواند مي آموزشي فضای کيفيت افزايش که گفت توان مي کلي صورت به ولي .کنند مي تعريف آموزش خاص

 رداخته شد.آموزشي پ هایمحيط خالق در تني آموزشروان در اين پژوهش به مطالعه آثار .بکند فراواني کمک آموزش

 

                                                             
5 1 Wilkinson 
5 2 Bonyad 
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