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  مقدمه

 هـا  دولـت است که اسـاس رونـد پیشـرفت در آینـده را بـراي      اي امروزه آموزش مقوله

را بـرآن داشـته اسـت کـه برنامـه       هـا  دولـت بعاد گسترده این رویکـرد  ا. کندیمینتضم

دقیق کوتاه مدت و بلند مدت را در ایـن حیطـه در دسـتور کـار خـود قـرار        يهايزیر

اما قبل از هر اقدام عملی دراین حیطه باید به ایـن نکتـه توجـه داشـته باشـیم کـه       .دهند

، باید در کنـار اهمیـت محیطهـاي یـادگیري     فرآیند آموزش پس از مرحله برنامه ریزي 

  .دیده شود

همچون کـف ،  محیطی که امروزه در کشور ما به کمترین عناصر شکل دهنده خود 

سقف و دیوار نازل گردیده است، درحالیکه صرف وجود این عناصر براي شروع فرآیند 

 توانـد یمـ ه ما را در دستیابی به اهداف آمـوزش یـاري نمایـد ، بلکـ     تواندینمیادگیري 

  .صدمات جبران ناپذیري را بر جامعه وارد نماید

پیش امري شناخته شده است ، بطوریکـه   ها مدتمعماري بر فرآیند آموزش از  تأثیر

در .این فرآیند به خوبی برنامه ریزي و اجرایی گردیده است  کشورهادر تجربیات دیگر 

رك دیده شده که مطالعـات  آموزشی جامعی تدا يها طیمحاغلب کشورها استانداردهاي 

  .ي روانشناسی  و معماري را در بر داشته استهاکامل و جامعی را در حیطه

به دلیل اهمیت بیشمار مقوله آموزش در رونـد پیشـرفت اجتمـاع ،تحقیقـات انجـام      

بی شماري را بـه   يهايگذارآموزشی در دنیا سرمایه  يها طیمحگرفته در زمینه طراحی 

وان ایـک ، ،هرمـان هرتزبرگـر  ،ت که از فروبل، هانس شارونخود اختصاص داده اس

به ایده پردازان مطرح ایـن حیطـه    توانیم. ..،ژاك روسو ، گامپ و بارکرآلدو روسی ،

، مـدارس اجتمـاعی،کالس   بـاغ کـودك  ،نام برد که مفاهیمی چون مدارس بدون دیوار

سنگ(د ان نمودهرا مطرح ....مدارس سالم،،لآایده 
١

 ،1990.(  

، هنري است کـه بـه   کندیممعماري، گذشته از این که فضاهاي جالب و درخور توجه خلق 

کلـی بـه شـیوه     به طـور ، و  کنندیمبیان ویژگی و توانایی ذهنی آنانی که با معماري زندگی 

  .کندیمدرك زندگی کمک 

                                                                                                                
1. senge
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ی وجـود  ، اگر دیسـپلن  "تسهیالت آموزشی  "به نظر ماریا ریبا ، نویسنده متن کتاب 

داشته باشد که بتوان تکامل بشر را کامال به روشنی در آن به روشنی در آن مشاهده کرد 

زیـرا آدم بـا توجـه بـه انـواع ، تعـدد و بسـط و گسـترش         .آن دیسیپلین ، معماري است

مسیر طوالنی و جه بسا نامنظم تحول تـاریخی   تواندیممعماري در طول تاریخ  يها فرم

ها به شرایط اجتماعی ، مـذهبی ، اقتصـادي یـا شـرایط اخالقـی و      را ترسیم کند و ار آن

  .)3ص ، 1388محمدرضا جودت،(د سیاسی پی ببر

، هنري است کندیممعماري، گذشته از این که فضاهاي جالب و درخور توجه خلق 

کلـی   به طـور ، و  کنندیمکه به بیان ویژگی و توانایی ذهنی آنانی که با معماري زندگی 

  .کندیمرك زندگی کمک به شیوه د

اندیشمندان معماري باقدمتی به اندازه تـاریخ انسـان بـه عنـوان     به اعتقاد بسیاري از

در ایـن  .بخش مهمی از فرهنگ نقش اساسی در شکل گیري و تکامل بشر بر عهده دارد

را در  هـا  انساناز عمر  يتریطوالنضاهاي آموزشی که دوره زمانی نسبتاٌ میان معماري ف

خـاص محیطـی    يهایژگیوسهم بسزایی در این روند دارند چرا که  دهندیمي خود جا

 تـأثیر بـه ویـژه   ...و ، حـرارت رنـگ ،متأثر از هر دو مقوله معماري و آموزش نظیر نور

بسـیار  اي فضاي آموزشی بر کیفیت آموزش و رفتار دانش آموزان و معلمان سبب رابطه

  .تنگاتنگ میان معماري و آموزش شده است

  آموزشیهاي محیطفیزیکیجوهو

محـیط  . به سزایی بر رفتار وسطح آمـوزش دارد  تأثیرهاي آموزشی  وجوه فیزیکی محیط

بـراي نائـل شـدن بـه     . آورد را نیـز بوجـود مـی    رمتعارفیغفیزیکی نامناسب، رفتارهاي 

هایی که بایـد بـدان پرداخـت محـیط      مؤلفهاهداف آموزشی واال، شاید یکی از نخستین 

  :خواهیم پرداخت وجوهازاینرو، در ادامه به بررسی برخی از این . است فیزیکی

نور

حرارت

صدا

کیفیت هوا/محیط

فضاي فیزیکی و سطوح

ها و صندلی زهایم

رنگ
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  نورپردازي

انجام شده است در خصوص اینکه چطـور نـورپردازي بـر     زیاديتا به امروز تحقیقات 

هاي این تحقیقات باعث شده اسـت کـه در    افتهی. گذارد می تأثیررفتار و فرآیند یادگیري 

هـاي   هاي آموزشی، کیفیت نورپردازي محـیط  مؤسسهسالهاي اخیر بسیاري از مدارس و 

 تـأثیر جنسن به توصیف برخی از تحقیقاتی که دربـاره  . خود را تغییر داده و به روز کنند

جنسن(ت نور بر آموزش بوده است، پرداخته اس
١

ا به دو نمونه از در اینجا، تنه. )2000، 

  .این شواهد اشاره خواهیم کرد

. روانپزشک در شهر ورمونت ایالت متحـده امریکـا اسـت    )1988(دکتر واین الندن 

ایشان تحقیقی را پیرامون این موضوع انجام دادنـد کـه نـوع نـورپردازي بـر رفتارهـاي       

ـ . گذارد ي میتأثیرآموزشی در سه کالس درس چه  شـد   یآزمایش بدین صورت انجام م

هاي فلوروسنت به استفاده از نور  سال تحصیلی، نورپردازي اتاق از المپ که در طول نیم

آموزان را به خـود   طبیعی تغییر یافت، این تغییرات طوري انجام پذیرفت که توجه دانش

. جلب نکند و نسبت بدان اطالعی نداشته باشند

نور طبیعی، نسـبت بـه دیگـر     با کالسکودکانی که در : نتیجه تحقیق از این قرار بود

. شـدند  کمتر دچار غیبـت مـی   ٪65هایی با نور فلورسونت بودند،  کودکان که در کالس

  :استنباط دکتر الندنن از این موضوع این بود که

هاي فلوروسـنت باعـث    رسد که المپ با توجه به نتیجه تحقیقات، اینطور به نظر می

آموزان شده و این امـر   در خون دانش (C21 H30 O5(ن افزایش میزان هیدرو کورتیزو

.گردد باعث تضعیف سیستم دفاعی بدن می

قـرار  » تـر  سالم«هایی با نور طبیعی هستند، در محیطی  بنابراین کودکانی که در کالس

.دارند

اي را در ایـاالت متحـده مـورد مطالعـه      آموز مدرسه دانش 160000)1991(هارمون

 تـأثیر هـا  آنیک از عوامل محیطـی بـر روي آمـوزش    قرار داد، تا مشخص کند که کدام 

. گذاشته است

                                                                                                                
1. Jensen
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ــنین   ــان در س ــان کودک ــان   12و  11در آن زم ــه پای ــدایی را ب ــه ابت ــالگی، مدرس س

شدند که مربوط به نورپردازي  دچار مشکالتی می ٪50رساندند، در این میان بیش از  می

را تغییـر دادنـد و از    براي آزمایش این فرضیه، نورپردازي کـالس . هاي درس بود کالس

  . ماه دیگر در کالس باقی بمانند 6همان کودکان خواستند که براي 

  :نتیجه این بود که

.کاهش یافت ٪65مشکالت بینایی تا 

.کاهش یافت ٪55آموزان تا  خستگی میان دانش

.نزول پیدا کرد ٪43سطح آلودگی 

.کاهش یافت ٪25کودکان تا  نامناسبمشکالت ناشی از نشستن 

اي را در دروس  آموزان در همان سال تحصیلی بهبود قابل مالحظـه  در نهایت، دانش

.خود از خود نشان دادند

  :تر نشان داد که نتایج ناشی از تحقیقات گسترده

.کند را فراهم می يموثرترطبیعی و روشن شرایط آموزشی  ينورها

.شود زان میآمو در دانش یناآرامهاي فلوروسنت باعث ایجاد خستگی و  المپ

.بخشی بر روي محصالن دارد آرام تأثیرنورهاي مالیم 

هـاي خـود را انتخـاب     آموزان بر اسـاس نحـوة نـورپردازي در اتـاق، صـندلی      دانش

.کنند می

ـ بادرس  کـالس در  یکافنور مناسب و  نیتاميبراکهیمسائلو بطورکلی مـورد   دی

  :است ریزبه قرار  رندیگتوجه قرار 

خطوط  یحتنور باشد تا  یکافزانیمبه  دیباریتحريزهایميرودرس  کالسدر . 1

 یخوببه  کهنور باشد  يقدربه  دیبااهیستخته  يروخوانده شود و بر  یراحتبه  زینزیر

فضـا بـاال    ییکارآ، ییروشنازانیمشیافزابا  کهواضح است . شود دهیدکالسيانتهااز 

ـ زانیـ مییروشـنا يبـاال اما در درجات  رودیم حـداقل مقـدار   . اسـت  کسـان ییازدهب

  .شده است نییتعلوکس500حداکثرو  لوکس200درس  کالسدر  ییروشنا

ـ نگدانش آموزان قـرار   دیدمنبع نور در حوزه  کهباشد اي به گونه دیباتابش نور  ، ردی

جهت تابش بهتـر  . شودیمجادیایرگیخدر صورت تابش نور به چشم دانش آموز،  رایز

  .باشد کاردانش آموز روس سطح  است از سمت چپ
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 هـا  پنجـره رو به  نگردیمکالسخود به سمت  گاهیجااز  کهیوقتدینبایمعلمچیه

.باشد

به سقف اجرا  دهیچسباالمکانیحتدر ارتفاع باال و  دیباکالسدر  یسقفيها چراغ

.چشم را باعث نشود یرگیخشود تا 

سـمت   کیدر  رینورگيهاپنجره هکیصورتدر  کالسدر  یکافنور  جادیابه منظور 

 کمتـر کالسهفتم سطح  کییالپنجم  کیاز  دینباها پنجرهیکلواقع شده باشد، سطح 

.باشد

ـ از  شـتر یبدیبامتر باشد  8از  شتریباگر عرض آن  کالسکیدر  سـمت پنجـره    کی

.ردینگقرار  یکیتاردر  کالسيسووجود داشته باشد تا دانش آموز در آن 

  دما

معموال فضاهایی گرم و خفه براي انجام کارها هسستند، شاید تغییر دائمی دمـا   ها کالس

دما بـر   تأثیراما شواهد علمی زیادي دربارة . پذیر نباشد در چنین فضاهایی همواره امکان

  :روي رفتار و یادگیري وجود دارد

ورزي، تفکـر و   میزان حرارت کمتر هم بر روي تکـالیف فکـري همچـون اسـتدالل    

گیري، و هم بر روي تکالیف فیزیکی که نیازمند دقت، سرعت و مهـارت اسـت،    تصمیم

.مثبتی دارد تأثیر

دهد که مغز در فضاهایی که سـردتر اسـت، نسـبت بـه فضـاهاي       تحقیقات نشان می

.دهد گرم، کارکرد بهتري از خود بروز می

آزمونهایی در خصوص میزان حـرارت و رطوبـت نشـانگر ایـن نتـایج هسـتند کـه        

 30تـا   20و بـراي خوانـدن، دمـاي     کندیمرهاي زبانی و گفتاري در هواي گرم افت کا

درجـه و   21تـا   18درجه کنترل شده و قابل قبول است و یا در آزمونی دیگر، حـرارت  

.درس پیشنهاد شده است يها کالسبراي % 30رطوبت 

الت میزان دماي مناسب به عوامل متفاوتی همچون میزان سن و سال، جنسـیت، حـا  

.روحی و روانی و در نهایت پوشاکی که به تن داریم، وابسته است

.گراد است درجه سانتی 22تا  20آل یک اتاق، دمایی در حدود  دماي ایده

میلیون پوند صرف گرم کردن  400، مدارس انگلیس ساالنه دهدیمیک تحقیق نشان 



243  ي یادگیري ها طیمحتأثیر عناصر فیزیکی فضا بر 

. کننـد یمـ بن تولیـد  میلیون تن، دي اکسـید کـر   6و حدود  ندینمایمساختمان مدارس  

  :برخی از راهکارهاي اقلیمی مورد توجه در ساختمان مدرسه عبارتند از

استفاده از شیب در عین حفظ دید بنا  

 مختلف يها بخشاستفاده از حیاط مرکزي در میان  

استفاده از درخت به عنوان عامل تعدیل اقلیمی در فصول مختلف

 ضریبU  براي دیوارهاW/m2k0.3 0.25ف و براي سق

 50عایقmm  ها کفبراي

هاي مناسبدرزبندي

ي داخلی براي کنترل نور و حرارت در روز و شبهاپرده

ي باال و پایین براي تهویههاپنجره

 حداقل از دو سمت ها کالساستفاده از روشنایی خورشید براي

 کنترل مرکزي در حد امکان يها ستمیساستفاده از

 دینمایمدي اکسید کربن کمتري را در محیط پخش استفاده از گاز براي گرما.  

  صدا

تواند طیـف   هاي آموزشی است، چنین اصواتی می تردید صدا بخشی اساسی از محیط بی

برخـی از  . اي از صداي موسیقی، تا حرکت افراد در فضایی ویژه را در بر بگیـرد  گسترده

یـرا، صـدا را   دهنـد ز  آموزگاران سکوت محض یا حداقل صداي ممکـن را تـرجیح مـی   

امـا در عـوض، برخـی دیگـر از     . شـود  دانند که موجب برهم زدن تمرکز مـی  عاملی می

این مسـائل خـود   . گیرند زمینه در هنگام آموزش کمک می موسیقی به عنوان صداي پس

هاي آموزش و میزان هوش افـراد   هاي اجتماعی و فرهنگی، تجارب، شیوه ناشی از زمینه

  .مختلف است

 سیتـدر اسـت و   يعادکامالًنهیزميصدابل سر و  یدس50تراز درس  کالسدر 

ـ . کنـد ینمـ جـاد یایمشکلگونه  چیهیکمنهیزميصدانیچندر برابر  اگـر سـر و    یول

ـ باالتر برسد باعـث حـواس    ایبل و  یدس60به حد  نهیزميصدا ـ و از  یپرت بـردن   نیب

  شودیمتمرکز

شـود کـه تمـامی     باعـث مـی   دهـد کـه موسـیقی    نتایج ناشی از تحقیقات نشـان مـی  
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دهـی را در   هاي مغز فعال شوند و احساس توان بیشتر و قدرت یادگیري و پاسـخ  بخش

شود که صداهاي مورد نیاز و تعیین شده به گـوش   موسیقی باعث می. آورد ما بوجود می

موسیقی موتسارت و برخی از . کند شدن صداهاي مزاحم جلوگیري می برسد و از شنیده

شوند، باعـث افـزایش طـول     گام در دقیقه نواخته می 60عصر باروك که با  موسیقیدانان

هـاي خـارجی و مفـاهیم انتزاعـی      زمان مطالعه و بهبود یادگیري و به خاطر سپردن زبان

  .گردد می) همچون مفاهیم ریاضی و هندسه(

آموزان به وجود بیاید کـه پخـش موسـیقی در     ممکن است این تصور در ذهن دانش

بر روي مطلـب مـورد نظـر کـم شـود و       ها آنگردد که تمرکز  یس، باعث میهنگام تدر

باید این نکته را بـه خـاطر سـپرد کـه نـوع      . صداي موسیقی، مزاحم یادگیري آنان گردد

موسیقی و حجم صـداي پخـش شـده بـه سـالیق افـراد وابسـته اسـت، از اینـرو بایـد           

نـد تـا یـادگیري در چنـین     داننـد را برگزین  آموزان حجم صدایی را که مناسب مـی  دانش

  . محیطی صورت پذیرد

هـاي   دهد که صداهایی که از رایانه و دسـتگاه  هاي علمی نشان می یکی دیگر از یافته

بیشتري نسـبت   تأثیرها  رسند، در خانم به گوش می...) چاپگر، دورنگار و (مربوط به آن 

فرکانس بـاالیی دارنـد   شوند  هایی پخش می صداهایی که از چنین دستگاه. به آقایان دارد

شده از  صداهاي ساطع. شوند حوصلگی می ها باعث ایجاد استرس و بی در خانم ٪8و تا 

ـنیده مـی   دارند که تنها توسط خانم kHz16ها طول موجی در حدود  دستگاهاین  شـود،   ها ش

در بنـابراین  . را بشـنوند  kHz15زیرا بسیار بعید است که آقایان بتوانند طول مـوج بـاالتر از   

هایی که کامپیوتر وجود دارد، هم به دلیل صداهایی که ذکر شـد و هـم بـه دلیـل تهویـه       اتاق

   .توان به عنوان فضاهایی مناسب براي یادگیري نام برد ضعیف هوا، نمی

آمـوزان مختلـف و حتـی موضـوعات      باید فضاهاي جایگزینی را براي دانش مدرسین می

باید با شرایط متفاوت آموزشـی هماهنـگ باشـد تـا      می میزان صدا نیز. مختلف، فراهم آورند

  .بهترین بازده را به بار آورد

  هواکیفیت/محیط

هاي جدید اغلب همگـی   ساختمان. هواي تازه و سالم براي آموزش موثر، بسیار حیاتی است

. زنـد  داراي تهویه هوا هستند، اما این موضوع به مشکالتی همچون دما و آلودگی دامـن مـی  
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اند، امـا بـا ایـن حـال بـراي بهبـود        ها به صورت دایم قفل شده ، پنجرهها کالساز  در برخی

  :توان چندین کار انجام داد کیفیت هوا می

دهنـد کـه    برند و سطح اکسیژن موجود در هوا را افزایش می گیاهان آلودگی را از بین می

.تواند به افزایش کارآمدي کمک کند می

هـایی کـه در آن گیاهـان بیشـتري وجـود       وزان در محیطآم دهد که دانش تجربه نشان می

.تر به یادگیري هستند دارند، راغب

تـر خواهـد    آموزان در یک اتاق بیشتر باشد، هواي اتـاق کهنـه و مانـده    هرچه تعداد دانش

.تواند باعث پاکیزگی و طراوت در هوا شود استفاده از گیاهان و بعضاً هواي آزاد، می. شد

  :سازي منفی را به درستی دریابیم و به کار بندیم باید یونیزهعالوه بر این می

بـه  » کـرده  دم«برد و فضایی  هاي منفی موجود در هوا را از بین می هاي انسانی یون فعالیت

آلـودگی و افسـردگی در میـان افـراد      حـالی، خـواب   این موضوع منجر به بی. آورد وجود می

.شود می

یا شستن سر و صورت، احسـاس شـادابی بیشـتري     گرفتن بسیاري از افراد پس از دوش

توان چنین حسی را در افـراد بـه وجـود     کنند، از اینرو با استفاده از یونیزه کردن  فضا، می می

.آورد

  :بگذارند تأثیرتوانند بر یادگیري  روایح می

هـا، نیازهـا و    انـد کـه انگیـزه    پردازند نشـان داده  علومی که به حس بویایی انسان می

.حس بویایی است تأثیرتحت ... هاي انسانی همچون خشم، گرسنگی، آرامش و رفتار

یعنـی روایـح گیاهـان خوشـبو     : توان در حوزة آموزش بهـره بـرد   از این واقعیت می

.اي را براي تفکر یا حل مسائل ایجاد کند تواند انگیزه می

رچین، اکلیل هاي ریحان، نعناع، دا توان توسط رایحه هوشیاري و آمادگی ذهنی را می

.کوهی و لیمو تقویت نمود

توان با روایح استقودوس، پرتغال، رز و بابونـه، بوجـود    آرامش و راحتی ذهنی را می

.آورد

اي جدید از علم است و تا حد بسیار زیـادي وابسـته بـه     این موضوع همچنان شاخه

ر افکـار و  تردیـد، حـس بویـایی د    هاي آموزشی است اما نباید از یاد ببریم که بی محیط
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هاي  ها بتوانند در بخش شاید کالس. کند خصوصاً احساسات ما نقش اساسی را بازي می

هـاي فکـري و تحقیقـاتی چنـین      مختلف از روایح گوناگون اسـتفاده کننـد تـا فعالیـت    

  .هایی بهبود یابد بخش

  سطوحوفیزیکیفضاي

ایـم کـه در    را داشـته  بار این تجربۀ ناخوشایند کم براي یک کنم تمامی ما دست گمان می

ایـم امـا شـرایط     برداري بـوده  کالسی قرار گرفته و خواستار تمرکز بر موضوع و یاداشت

محیطی امکان انجام این کار را از ما سلب کرده است؛ براي مثال میز آزمایشگاه بـیش از  

ده است اي محدود بو اندازه کوتاه یا بلند بوده و یا فضاي میان دو دستگاه رایانه به اندازه

بنـابراین، دقـت در طراحـی فضـاي     . برداري از میان رفته است امکان یادداشت عمالکه 

  . تواند فرآیند آموزش را خوشایندتر و کارآمدتر نماید اتاق می

هاي بسیار بزرگ این عیب عمده را دارند که باعث  اندازه اتاق بسیار مهم است؛ اتاق

قرار بگیرند، یا صفوف اول کالس معموال خالی شوند افراد با فاصلۀ زیاد از یکدیگر  می

از طرفی دیگـر  . اند هاي آخر کالس جمع شده ماند در حالی که تمام افراد در صندلی می

گردد که افراد دائماً در پی کسـب فضـایی باشـند کـه      فضاي بسیار کوچک نیز باعث می

هـاي   تـوان در اتـاق   شاید تنها کاري که مـی . هاي خود بدان نیازمندند براي انجام فعالیت

کوچک آموزشی انجام داد، نمایش فیلم یا پخش موسیقی باشد، امـا در صـورتیکه قـرار    

هـاي   همچنـین ویژگـی  . نیازمنـدیم  يتـر  بـزرگ است گفتگویی صورت گیرد، به فضاي 

هـاي آن حـائز اهمیـت اسـت، بنـابراین بـراي        بندي فرهنگی نیز در اندازه اتاق و تقسیم

  . باید چنین مسائلی مدنظر قرار بگیرند ی حتما میهاي آموزش طراحی محیط

آمـوزان بـه راحتـی وارد شـوند و در      اي باشـد کـه دانـش    ورودي اتاق باید به شیوه

کمترین زمان ممکن و بدون سرگردانی بتوانند جاي مناسب خود را پیـدا کـرده و در آن   

باید وجـود   می ها و وسایل گرمایشی و سرمایشی امکان دسترسی به پنجره. مستقر شوند

گردد که کنترل این وسایل به دست مسـئولین و یـا مدرسـین     داشته باشد، اما توصیه می

  .آموزان باشد و نه دانش

گـذار  تأثیري فیزیکی دیگر نیز بر سالمت و ایمنی مدارس هاتوجه به برخی شاخصه

 2.5تـا   2.25یک آزمون در مدارس پیش دبستانی، سرانه فضاي آموزشی را بـین  . است
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و به این مطلب اشاره دارد که در صورتی کـه ایـن    کندیممتر مربع به عنوان مبنا معرفی 

بیشتر شـده و در صـورت کمتـر بـودن سـرانه،       ها بچهسرانه بیشتر باشد، تمایل به بازي 

رواهروهاي تنگ نیز میزان خصـومت دانـش   . شودیمبیشتر  ها بچهفیزیکی  يهايریدرگ

.بردیمآموزان و کارکنان را باال

. صـورت گرفتـه اسـت    یمختلفقاتیتحق، کالسدر رابطه با تعداد دانش آموزان در 

یمنفـ اریبسـ دانـش آمـوزان    تیـ موفقزانیم) ادیزتراکم(شتریبتراکمبا  ییها کالسدر 

يهـا  کـالس و اروپـا متوسـط تعـداد شـاگردان در      کایآمردر . داده شده است صیتشخ

تعـداد دانـش آمـوز مقطـع      نیتر مناسبTime Saverکتابدر . نفر است 30یدبستان

  . نفر در نظر گرفته شده است 32ییراهنما

  مبلمان

هایی همچون شکل و  باید گفت که اگرچه محدودیت ها می و صندلی زهایمدر خصوص 

براي استفاده در کالس یا کتابخانه وجـود دارد، امـا بـا ایـن حـال بـاز هـم         ها آناندازه 

دقـت کـرد، خصوصـاً ایـن      هـا  آنچیـدمان و اسـتفاده بهینـه از     توان تا حـدودي در  می

  :موضوعات را باید مدنظر داشت

باید از خـود بپرسـیم کـه میـز و صـندلی       همواره می: سبک و راحتی میز و صندلی

براي کدام اتاق قرار است استفاده شود؟ به عنوان مثال آیا اتاق سمعی و بصري است یـا  

بایـد در   آمـوزان مـی   دانـش . موضوعات عملـی اسـت  کالس تدریس مسائل نظري و یا 

.کالس احساس راحتی داشته باشند تا بتوانند بر روي مسائل مطروحه تمرکز کنند

اي  در واقع بخش عمده(برخی از دانش آموزان  :چطور میز و صندلی چیدمان یابند

راحتـی  دهند که میز و صندلی را مطابق میل خود قرار دهند تا حـس   ترجیح می) از آنان

بیشتري کنند؛ اگر امکان ایجاد چنین حالتی وجود داشته باشد که بسیار عالی اسـت امـا   

شـکل   Uها به صـورت   در صورت نبودن چنین امکانی، بهتر آن است که ردیف صندلی

هـاي کـاري،    هـاي درس بـراي ایجـاد گـروه     توان در کالس عالوه بر این، می. قرار گیرد

ایـن  . د که هر گروه محدودة خاص خـود را داشـته باشـد   اي مرتب کر رو به شیوه زهایم

.بسزایی دارد تأثیرآموزان  موضوع بر تمرکز و دقت دانش

هـا مکـان اسـتاد در جلـوي      در بسیاري از کـالس  :جاي استاد یا معلم در کجاست



آموزشی يها نظامپژوهش در   248

بـا  . شود آموزان می کالس قرار دارد، اما این امر باعث ایجاد موضع قدرت در برابر دانش

آموزان را تحـت کنتـرل داشـت و در هنگـام      توان رفتار دانش از این طریق می این حال،

، بـازخوردي از میـزان   هـا  آنتدریس موضوعات، با داشتن تماس چشمی و دیدن رفتـار  

هاي آموزش رایانـه، اسـتاد در پشـت     بعضا در کالس. درکشان از موضوع به دست آورد

در چنـین  . هـاي نمـایش هسـتند    ه صفحهگیرد و دانش آموزان رو ب آموزان قرار می دانش

آمـوزان   دار بسیار مناسب است، از این طریـق دانـش   هاي چرخ مواقعی استفاده از صندلی

توانند در صورت نیاز به جهت مخالف بچرخند و با توجه خود را معطوف به اسـتاد   می

. کنند

ر در عناصر متغی تأثیرانجام شده توسط روانشناسان محیط،  يها قیتحقدر بسیاري از 

در کتاب روانشناسی محـیط،  » رابرت گیفورد«. مختلف کالس درس جستجو شده است

از این نـوع تحقیقهـایی کـه    اي چند از این نوع اشاره کرده است؛ در نمونه ییها نمونهبه 

سال انجام پـذیرفت، تغییـر مبلمـان     3مدرسه در مدت  1000در بیش از  1981در سال 

در . شـده بـود   ها بچهکالسی  يها مهارتخالقیت، نوآوري و کالس موجب تغییر میزان 

تحقیقی دیگر مشخص شد، وجـود قـالی در کـالس درس باعـث سـپري کـردن زمـان        

  . شودیمبیشتري در کالس و همچنین موجب افزایش تعامل مستقیم 

  رنگ

رنـگ بـر عصـبانیت،     تـأثیر شواهدي فیزیولوژیک و روانشناسانۀ زیـادي در خصـوص   

. هر رنگی داراي طول موج خاص خود اسـت . ر خون و غیره وجود دارداضطراب، فشا

دهـد کـه    قـرار مـی   تـأثیر اي متفاوت تحـت   هر طول موجی ذهن و جسم ما را به شیوه

روانشناسی فروش، درپـی ایـن اسـت کـه     . بستگی به شخصیت و حالت روحیمان دارد

پول بیشتري را صرف  آورد و باعث شود که ما در بازار، به دستشناختی از این مسائل 

  .خرید وسایل کنیم

هاي روشن مثل قرمز، نارنجی و زرد، به ایجاد انرژي، خالقیـت، تهـاجم    رنگ عموماً

اگر در حالت عصبی قرار داریم، رنگ قرمز باعـث از  . کنند و رفتارهاي عصبی کمک می

شـود امـا اگـر حالـت آرامـی داریـم، همـین رنـگ باعـث ایجـاد            دست دادن کنترل می

هاي فسـت   خوان مغازه دلیل استفاده از رنگ قرمز در پیش. گردد وشی و هیجان میسرخ
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فود براي آن است که مشتریان به سرعت غذا را بخورند و مکان را ترك گویند تا فضـا  

  .براي دیگران محیا باشد

همچنـین  . کننـد  هاي سبز و آبی احساس خوشی و آرامش را تقویت مـی  طیف رنگ

شود و ما را در برابـر   ها باعث تقویت سیستم دفاعی بدن می نگشواهدي است که این ر

هاي مشاوره که نیـاز بـه اعتمـاد و همـدردي      همچنین در کالس. کند ها ایمن می بیماري

ـ یتربرنگ زرد از لحـاظ  . هایی استفاده گردد شود بیشتر از چنین رنگ است، تالش می  یت

دارد و  یکننـدگ حالت گـرم  . استايفوق العاده تیاهمدرس حائز  کالسو استفاده در 

اسـت و   دیسـف از  یتراکمـ رنـگ زرد،  . اسـت  ها رنگته  هیکلانیمرنگ در  نیتر روشن

. آوردیمـ و نشاط و آرامش را در کـودك   بوجـود    یشادابو  یخوشحالکهاست  یرنگ

) به سبز لیما(داشته باشد  لیتمایآبيمقداراگر زرد به  کهروان شناسان رنگ معتقدند 

شیافـزا و  کـرده کیـ تحردارد،  یکننـدگ حالت جهش  کهقسمت از مغز کودك   را آن 

نیبنـابرا . حافظه است تیتقوو عامل  شودیمحضور ذهن در کودکان   را باعث   زانیم

رنـگ زرد را   کـه و بـژ   کرمرینظییها رنگها کالسیداخليوارهایديزیآمرنگ  يبرا

باعث تعادل فضـا   ها رنگنیادر داخل  دیسفرنگ تراکم. شودیمشنهادیپدر خود دارد، 

  . شودیم

يهـا  رنگ. رنگ است یروشنو  یرگیتبه آن اشاره شود  دیباکهيگریدمسئله مهم 

داشـته و فضـا را    يپسـرو روشـن   يهـا  رنگیول، دهندیمنشان  تر کوچکفضا را  رهیت

 ییهـا  رنگدرس،  کالسفضاها و مخصوصاً  يها رنگدیباپس . دهندیمنشان  تر بزرگ

 کـالس يوارهـا یدرنگ سـطوح   کهشودیمهیتوصدر ضمن .شاد و روشن داشته باشند

بـه  يریجلـوگ نور  انعکاسحاصل از  یرگیتروشن بودن، مات باشد تا از  نیعدرس در 

  .دیآعمل

  گیري نتیجه

ي خاص معماري از جمله فضاهاي آموزشی گرچه ضـابطه منـد تـر    هاطراحی در حیطه

گر در معماري است اما حساسیت موضوع و اثرات مـوثر در جوامـع   ازسایر فضاهاي دی

به تک تک مسائل ریز در این حیطه اي که نگاهی دقیق و موشکافانه شودیمآینده باعث 

  .بیاندازیم
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هاي آموزشی کارآمد یکی از دستاوردهاي معماري و علوم مرتبط دیگـر  محیط ایجاد

دي در طراحی آن مورد توجه قرار گیرد تـا  ي زیاهاجنبه ستیبایمکه  ییها طیمح.است

 مؤسسـات از این رو، براي مدرسـین و   .بتواند در نهایت به آرامش مورد نیاز دست یابد

آموزشی حیاتی است که تا جـاي ممکـن از ایـن دسـتاوردها سـود جوینـد و محیطـی        

  . کارآمدتر را فراهم آورند

    



251  ي یادگیري ها طیمحتأثیر عناصر فیزیکی فضا بر 

  منابع

Harmon, D.B. (1991). The Coordinated Classroom. Grand Rapids, 
MI: in Liberman,

Jacob, (nd) Light: Medicine of the future] Santa Fe, NM. in Jensen, E. 
Brain – Based

Learning. (2000) San Diego, USA The Brain Store: Chapter 5, p. 61.
Jensen, E. (2000) Brain – Based learning. San Diego, USA The Brain 

Store: Chapter 5. Optimal Environments.
London, W. (1988) Brain Mind Bulletin Collections. Nevi Sense 

Bulletin1. pp. 240-46.
Jensen, E. (2000) Brain-Based Learning. San Diego, USA The Brain 

Store: Chapter 5. pp. 60-61.
Robert, G. (1992). Environmental  Psychology
Senge, P. (2006) The Fifth Discipline: the Art and Practice of the 

Learning Organisation. London: Random House Business.
Thompson, E. (1995). Colour Vision, A Study in Cognitive Science 

and the Philosophy of Perception .London, Routledge.

http//:www.edfacilities/rl
http//:www.designshare.com




