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هاي ها و برنامهسيستم ۀلذا به موازات توسع ؛تري را در پی خواهد داشتمحيط بهتر، آموزش و پرورش مطلوب

 کيفی ارتقاي به مبرم نياز و آموزش مبحث .تکامل يابد بايد آموزشی، الگوي محيطی فضاهاي يادگيري نيز

در عنوان مدل کالبدي مدرسه نچه امروزه بهآ .تشده اس بررسی مختلفی ابعاد از اخير، هايسال در آموزش

در آن فضا  ديافراد به حضور مستمر و مف قيمواقع نتوانسته در جذب و تشو یدر برخ ،شودیشناخته مايران 

پژوهش حاضر به دو روش کيفی . است دنبال داشته آموزان را بهاين امر کاهش بازدهی مثبت دانش .نجامديب

مايشی است. يپ –و کمی انجام گرفت. بخش کيفی با روش تحليل محتوا و بخش کمی با روش توصيفی 

کانادا با درصد بازدهی متفاوت از طيف ضعيف به -آماري پژوهش حاضر شامل شش مدرسه در تورنتو  ۀجامع

بود که به  هاي مختلفش آن کشور در محلهقوي براساس امتحان سراسري برگزار شده توسط آموزش و پرور

ها و به منظور تحليل دادهده تحصيلی انتخاب شدند.  ۀآموز پايدانش 180اي، خوشه-روش نمونۀ تصادفی 

ور . براي اين منظشداستفاده  توزيع فراوانیيابی هاي پژوهش از آمار استنباطی و از روش مدلآزمون فرضيه

به  Smart Pls3افزار بررسی فرضيات تحقيق نرم برايو  SPSS22افزار نرم ،بررسی آمار توصيفی در راستاي

مناسب  یکه طراحها نشان داد ها برازش مدل را تأييد کرد. نتايج تجزيه و تحليل دادهيافته .کار برده شد

 یليتحص تيرتقاء موفقآموزان و ادانشبازدهی  شيدر جهت افزا يراهکار کالبد معماري فضاهاي آموزشی

  .ديآیآنان به شمار م

 اهداف پژوهش

 ؛بررسی معيارهاي معماري کالبدي در مراکز آموزشی .1

آموزان با معماري مراکز آموزشی نوين در مدارس کانادا و امکان بررسی ارتباط ميان بازدهی آموزشی دانش .2

 الگوسازي بومی.

 سؤاالت پژوهش
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آموزانارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش  

 شيدا سالمات، فرح حبيب، آزاده شاهچراغی

  مقدمه

 در موجود عوامل ۀمجموع ،داريدبرمی قدم ايتازه فضاي در باريننخست براي کهزمانی ،براساس مطالعات روانشناختی

 هايحرف جستجوي در و شويدمی محل آن به مجدد ۀمراجع به مندعالقه يا که داشت خواهد تأثيراتی بر شما محل، آن

-12 سنين در موضوع اين .هستيد آنجا ترترك سريع داوطلب برعکس، يا کنيدمی دقت آن زواياي به زندگی، براي تازه

 فضاي از بخشی کالس. نيست کالس در فقط آموزش .است حائزاهميت بسيار فکري، اشتغال عدم علت به سالگی 7

 و (بسته چه و باز چه) فضاها ديگر با آن ارتباطاما  ،گذاردثير مستقيمی بر روش آموزش میگرچه تأ که است آموزشی

طراحی  داراي آموزشی چنانچه محيط. کرد جدا هم از را هاآن نتوان که باشد ايگونه به بايد فضا، از کنندهاستفاده با

 کنند رشد خوب کندمی کمک محصلين به هاي جسمی و روحی آنان باشد،خواسته ۀکنندمتناسب با نياز افراد و تأمين

 بسترسازي بر بازدهی آنان خواهد داشت. یثير مستقيماين امر تأ .مستمر داشته باشند و با اشتياق در محيط حضور

 مشکل حل به رسيدن راهبردهاي از به بيان بهتر، يکی يا فاکتورها عوامل، از يکی پويا، محيطی آوردن فراهم و مناسب

. گذاردمی مخاطب بر مثبت بيشتري را ثيراتتأ ،باشد بيشتر مدرسه با آموزدانش بين پيوند هرچه است. آموزش کيفيت

 و هامهارت رسوم، عادات، بينی،جهان که است مختلف جوامع خاص فرهنگ نمايانگر و است اجتماعی نهادي درسهم

ين آموزشی بر بازدهی لذا انجام يک بررسی دقيق از ميزان تأثير معماري نو ؛کندمی منتقلبه کودك  را معينی دانش

  باشد.نوين هاي آموزشی اي مهم در ايجاد تحوالت اساسی در ساختارها و سياستد مقدمهانوتآموزان میتحصيلی دانش

 بر نامناسب دهد تسهيالتنشان می است، زمينه اين در يمتعدد مطالعات تلفيق که جديد و پيشين هايبررسی

 ؛2002، )کالرك داندمی مرتبط آموزدانش پيشرفت با کالبدي را گذارد و کيفيتمی منفی تأثير آموزاندانش پيشرفت

 برخی (.1993، ی؛ مور و لکن1982، یگوف؛ مک1998؛ ارتمن و لمسترز، 1996، ؛ ارتمن و لمسترز2000، دادك

 سطح از مناسب، پيشرفت تحصيلی به سطح ضعيف از کالبدي کيفيت بهبود صورت د که دردهنمطالعات نشان می

 کالبدي کيفيت تحصيلی و ۀبازدارتباط  کنندمی نيز ادعا از محققان برخی اگرچه کند.عالی بهبود پيدا می به مناسب

( در بررسی ارتباط 1399استرابی، اعتصام و ماجدي ) .( 2000، چرزي؛ استر2004، )ارتمنفضاهاي آموزشی اندك است 

بين هويت فرهنگی و اجتماعی و طراحی معماري در شهرك اکباتان نيز نشان دادند که ارتباط معناداري بين عوامل 

 یمدل مفهوم»عنوان  بااي در مقاله( 1395) شميو آ یرغالميم اجتماعی و حس رضايت و تعلق وجود دارد.  –فرهنگی 

ثير کالبد بر حس مکان در ، به بررسی تأ«یعملکردي و اجتماع ،یهاي کالبدي، ادراکحس مکان براساس مؤلفه یابيارز

عيارهاي طراحی فضاهاي آموزشی بر اي به منيز در مقاله (1397) نژادمهدي نيلداجمال .منظر شهري پرداخته است

نقش در پژوهشی ( 1395)ترکمان و همکاران است.  کرده کيدتأ آموزانهاي محيطی مؤثر بر ذهن و رفتار دانشقابليت

کند که حاصل بيان می ۀنتيج کردند.بررسی  بر تسهيل يادگيري کودکانرا معماري و عوامل کالبدي محيط آموزشی 

بررسی »عنوان  در پژوهشی با( 1396)جعفري . ثر استؤر تسهيل يادگيري کودکان ممحيط آموزشی ب ۀعوامل سازند

عناصر و  رييرپذييتغ تيبا قابل یفضاي آموزش یگرفت که طراح جهينت، «پذيري در فضاهاي آموزشیانعطافشاخص 

 .بردیها باال مرا در آن بيو ترک هيو قدرت تجز کندیم تيتقو طيآموزان را به سازگاري با محفضاها، دانش دمانيچ

  .دشویم یآموزش طيمح در گريکديها با آن یسبب تعامالت گروه نيهمچن

که اند پرداخته يیهاشاخص یو بررس نييبه تبنيز در پژوهشی  (1396) نژادشريفو  محمدي خان، همدانی پيرتاج

يی هاشاخصهمچنين  شود.می طيمح یروانشناس ۀيبر پا یفضاي آموزش کي تيفيو ک تيجذاب ري،يپذباعث اجتماع

و پاسخگو به  ريپذجذاب، اجتماع یقيموس ۀدانشکد کيبراي رشته  نيو مخاطبان ا دياسات ان،ينشجواز نظر داکه  را
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 هئها اراآن ۀيمعماري بر پا شنهاداتيو پ بررسی کرده است، مخاطبان آن یتيو فعال یرفاه ،یآموزش ،یروان ازهايين

 کند. می هاي طراحی کالبدي به ايجاد يک محيط آموزشی پايدار کمککند شاخصبيان می (1395) غفرانی .اندداده

 یاصل يارهايمع ی،و روانشناس يمعمار ديو نظر اسات نيشيپ يهااز پژوهشها آوري دادهجمعپس از در پژوهش حاضر، 

 بندي شدهبررسی مؤلفه کالبدي فضاي آموزشی دسته براي (الؤس 38 يبسته حاو ۀپرسشنامصورت هشده )باستخراج

ها کانادا، تمامی دبيرستان-سراسري توسط آموزش و پرورش شهر تورنتوامتحان  ۀسالبا توجه به برگزاري هر  است.

فاوت )از دبيرستان با بازدهی مت 6شوند. در اين پژوهش بندي میدبيرستان رتبه 10پايۀ آموزان براساس بازدهی دانش

آموز دانش 180 آموز )جمعا  دانش 30صورت تصادفی تعيين و از هر مدرسه ههاي مختلف بضعيف به قوي( و از محله

اوليه در اختيار  ۀپرسشناماي انتخاب شدند. گيري تصادفی خوشهصورت نمونههبه نسبت مساوي از دختران و پسران( ب

هاي شده بين نمونهشنامه نهايی طراحیييد، پرسأو روانشناسی قرار گرفت و پس از تتعدادي از اساتيد معماري 

آمار توصيفی استفاده هاي مرکزي  از ها نظير شاخصبتدا به منظور توصيف دادهد. در اين پژوهش اشبررسی توزيع مورد

توزيع فراوانی براي  يابیهاي پژوهش از آمار استنباطی و روش مدلها و آزمون فرضيهمنظور تحليل داده شده است. به

 برايو  SPSS22افزار از نرم بررسی آمار توصيفی برايهش . براي اين منظور در اين پژوشداستفاده  هاتحليل داده

که  است 883/0اي کرونباخ کل پرسشنامه ضريب آلف استفاده شد. Smart Pls3افزار بررسی فرضيات تحقيق از نرم

محاسبه  شدهبراي بررسی روايی همگرا شاخص ميانگين واريانس استخراجدارد. پذيري باالي پرسشنامه نشان از اعتماد

 5/0و شاخص ميانگين واريانس استخراج شده از   7/0پايايی ترکيبی از  زمانی وجود دارد کهشده است. روايی همگرا 

تر باشد. در اين صورت شده بزرگشاخص ميانگين واريانس استخراج پايايی ترکيبی بايد از تر باشند. همچنينبزرگ

پرسشنامه از روايی همگرا برخوردار  شرط فوق،سه هر . با توجه به برقرار بودن شرط روايی همگرا وجود خواهد داشت

اسميرنوف و نرمال  -براي بررسی وضعيت مؤلفه کالبدي و معيارهاي آن با توجه به نتايج آزمون کولموگروف است.

 اي استفاده شده است. نمونهتکها، از آزمون تی استيودنت بودن داده

 معیارهای کالبد معماری فضای آموزشی .1

برخی  .کندیم یبررس یليتحص شرفتيرا بر پ یو طراح يکالبد تيفيک ميمستق ريوجود دارد که تأث ياريمطالعات بس

 وزهمرا. شودمیمطالعات بيانگر تقويت خالقيت از طريق کالبد محيط است که درنهايت منجر به پيشرفت تحصيلی 

 خالقيت شکوفايیدر  ايبرجسته نقش يکالبد محيط هددمی ننشا دكکو خالقيت بر مؤثر يژگیو صخصودر تمطالعا

 موجب که محيطهايی. میکند تسهيل دكکورا در  خالقيت شدر ندرو ت،خصوصيا برخی شتندا باو  میکند يفاا

 تعود محيطدر  زيبا بهرا  هاو آن میشوند نکادکودر  بيشتر جتماعیا بطو روا فکتشاو آزادي در ا فکر سيالی

 شرفتينامناسب بر پ التيتسه .(1: 1399، )عابدي شتدا هنداخو يبيشتر تأثير خالقيت شدر ندرو بر ،میکنند

 تيفياست، ک نهيزم نيمطالعات متعدد در ا قيکه تلف ديو جد نيشيپ يهایبررس .گذاردیم یمنف ريآموزان تأثدانش

؛ ارتمن و 1996، لمسترز؛ ارتمن و 2000، دادك؛ 2002، کالرك) داندیآموز مرتبط مدانش شرفتيرا با پ يکالبد

 (.1993، ی؛ مور و لکن1982، یگوفمک؛ 1998لمسترز، 
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آموزانارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش  

 . فضای کالبدی1.1

و در  یليتحص شرفتيبه مناسب، پ فياز سطح ضع يکالبد تيفيکه در صورت بهبود ک دهندیمطالعات نشان م یبرخ

در  يکمتر ۀبازدکنند یمادعا  یحاصل شده است. اگرچه برخ شتريب یليتحص شرفتيپ ،یبهبود سطح مناسب به عال

آزمون  کيدر  زيآمتيموفق جينتا نيب ،یبررس کيدر  (.2000، چرزياستر؛ 2004، ارتمنوجود دارد ) يکالبد تيفيک

مطالعه  ناي. دارد وجود اختالف ٪5,45مناسب  ۀرتببا مدارس با  سهيدر مقا فيآموزان مدارس ضعدانش نياستاندارد ب

  ادواردز) افتيدست  یعال ۀدرجموزان مدارس آو دانش فيآموزان مدارس ضعدانش جينتا نبي ٪10/10 یبه اختالف کل

 رغمبه شود. شتريب یليتحص شرفتيمنجر به پ تواندیم يکالبد تيفيدهد که بهبود ک یامر نشان م ني( . ا1992، 

در مدارس  آموزاندانش وري يادگيريبهره براي نورپردازي که اندگرفته نتيجه تحقيقات از بسياري ،نظرهااختالف برخی

 روز تکيه بر نور صرفا   که دهندمی نشان مطالعات (،2004 است )ارتمن، ارجح طبيعی نورپردازي مهم است. اگرچه

 مدرسه 71 ديگر از يک بررسی (.2001 بنيا، ؛2003 )بارنيت، نورپردازي فضاي آموزشی روشی غيرعملی است براي

 مطالعه (. يک2009 تانر،) مرتبط است علوم و مطالعه در آموزاندانش پيشرفت بيشتر با طبيعی نورپردازي که داد نشان

 هفت از يکی نورپردازي که دريافت انجام داد، تحصيلی پيشرفت بر ساختانسان محيط تأثير از چندسطحی یتحليل که

 ؛2015 بارت، و ديويس ژانگ، بارت، ؛2015 بارت، و ژانگ ديويس، بارت،) است پيشرفت تحصيلی مهم محيطی عامل

به  نورپردازي عامل، اين هفت ميان از کنيد(. اصلی مراجعه عامل شش مدل براي ،2013 کبابی، و مفت ژانگ، بارت،

 متغيرها شامل شد. داده نسبت محيطی عوامل الگوي به که داشت را بر عهده تحصيلی پيشرفت افزايش ٪21 ميزان

 عمودي بين هاينورپردازي با) نورپردازي شرايط تأثير تحقيق اين در بود. پذيريکنترل و روز روشنايی هر دو جنبه

 بررسی دبستانی کودکان تمرکز بر( کيلو 12000تا  3000 بين همبستگی با رنگ دماي و لوکس 1000 و لوکس 350

 اهميت از حاکی هايافتهاين  آموزان است.دانش تمرکز بر نورپردازي سيستم مثبت تأثير ۀدهندنشان نتايج .است شده

 (.2012 زند، ساروخ، پروين، گاالتسکا، مولينار، است )آستين، يادگيري براي نور

 شدتبه را آموزاندانش و کارکنان اعضاي و رفته فراتر المللیبين استانداردهاي از صدا و سر سطح موارد، بسياري در

 کودك رشد در اختالل ايجاد باعث صوتی هايکنندهمنحرف ميزان که گرفت نبايد ناديدهنيز  را نکته اين دهد.آزار می

 اگر اما ؛دارند کمتري چشمگير عواقب محيط يادگيري در رطوبت و دما دارد. فرد سالمت بر یمستقيم تأثير شده و

 بر است ممکن متغير اين نشود، گراد( حفظسانتی درجه 23 و گرادسانتی درجه 19,8بين ) آسايش سطح در دما

 (.2015 ،لوينسکی) بگذارد منفی تأثير آموزاندانش عملکرد

 . امکانات و تسهیالت کاربردی1.2

 هايسبک با سازگاري امکان امر اين زيرا ؛است مهم هاصندلی پذيريانعطاف که کندمی خاطرنشان (2007) تناهاشی

 داشتند اظهار محورمعلم مربيان اکثر که کرد خاطرنشان (2002) مارتين همچنين کند.می فراهم را تدريس مختلف

 دارد. وجود اندکی ۀرابط دهد،می رخ يادگيري در آنجا که هاآن کالبدي محيط و آموزاندانش يادگيري نتايج بين که

 طوربه) دارند سروکار صندلی ۀانداز و آموزدانش ۀانداز بين تطابق عدم مانند ارگونوميک مباحث با مطالعات از تعدادي

 و عضالنی اسکلتی اختالالت در مؤثر عامل يک تواندمی که (2006 لگ، و تروليان ؛2007 لگ، به کنيد نگاه ،خالصه
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 اين به ،گيرندمی قرار جداگانه احتماال  مختلف هاياندازه با هايیصندلی مقابل، (. در2006 لگ، و )تروليان باشد کمر

 تا شوند کدگذاري توانندمی هاباشد. صندلی پذيري کمتري داشتهانعطاف چيدمان نظر از است ممکن اتاق که معنی

 از که آموزانیدانش داد نشان بررسی يک (.2006 همکاران، و کين) کنند انتخاب را صحيح قد بتوانند آموزاندانش

 کار هنگام دررا  رفتار از باالتري سطح معلمان و کرده تجربهرا  باالتري آسايش سطح کردند، استفاده سيستمی چنين

 (.2006 همکاران، و کين)کردند  گزارش

 حداقل با تحصيلی پيشرفت افزايش براي برتر راه ده از يکی عنوانبه سرپوشيده وجود گياهان در فضاي مطالعه، يک در

 ۀدور آموزاندانش بر گياهان تأثير ۀزمين در مطالعات کمی (.2009 تويفرد، و )کش است شده ذکر مالی گذاريسرمايه

 )لوهر، ترپايين استرس سطح و (2004 ، سوزوکی و )شيباتا عملکرد افزايش قبيل از تأثيراتی که دارد عالی وجود

 تحصيلی پيشرفت که داد نشان استراليا در تربزرگ ۀمطالع يک است. داشته (1996 گودوين، و ميمز-پيرسون

 تورپی، و بورچت )دالی، است يافته افزايش کنندهشرکت ارسمد در داراي گياه آموزشی فضاهاي در آموزاندانش

2010.)  

 گذاريعالمت ها براينشانه و رنگ مانند هايیروش از استفاده با توانمی و باشند منطقی و مستقيم بايد مسيرها

 ۀانداز به بايد ارتباطی فضاهاي ساير و راهروها (.2013 هادجري، و اليستر)مک کرد کمک آموزاندانش مسيرها به

 هايصندلی يا چرخدار هايصندلی مانند کمکی وسايل بتوانند در صورت نياز از آموزاندانش تا باشند گسترده کافی

 در است ممکن کهرا  وسايلی يا مبلمان بايد طراحی ۀمرحل در (.2013 دوراك، و کنند )اکريليک استفاده رويپياده

 عرض از شود، پر ديگر وسايل و آموزاندانش هايکيف با راهرو يک اگر زيرا ؛گرفت نظر در ،شوند نگهداري راهرو

 تمام در مدرسه تسهيالت گرفتن نظر در شامل اين (.2013 دوراك، و )اکريليک شودمی کاسته راهرو اين عملکردي

 توانندمی چتر و بارانی مانند مرطوب وسايل مرتبط به هواي سرد و و سنگين زمستانی هايلباس زيرا ؛است فصول

 و عاطفی اختالالت داراي ی کهآموزاندانشاز سوي ديگر  (.2002 همکاران، و پيويک) کنند محدودتر را راهرو فضاي

 شخصی اموال از شدن جدا از کمتري اضطراب خود مطمئن باشند، سازيذخيره بودن فضاياز امن اگر هستند، رفتاري

 آموزاندانش اين به مناسب، و مطمئن نگهداري لوازم فضاي تأمين (.2001 ويسر، ؛ 2002 کالرك،) کنندمی احساس

 خارج هايفعاليت و آموزشی فضاي رفتار ترواضح تفسير و پرتیحواس بالقوه منبع رساندن حداقل به با تا کندمی کمک

 رفتاري و عاطفی اختالالت داراي آموزاندانش مثال، عنوانبه (.2001 )ويسر، يابند حضور آموزشی فضاي در مدرسه،

 محدود يادگيري فضاي در را تحرك تواندمی که اين امر اندبيرون خانه وابسته در حجيم هايپوشيدن لباس به اغلب

 (.1998 اپتون، و ويسر )کول، کند منحرف کالس در تمرکز از را آموزدانش و کرده

 فضاهای خارج ساختمان .1.3

 ثابت شدگذار روي امکانات و کيفيت فضاهاي آموزشی انجام شده است، ثيرأويژگی ت 39 برکه  ايمطالعهبراساس 

. (2000، آموزان است )تانروري دانشاصلی در افزايش بهره طراحی بهينه فضاهاي خارجی ساختمان يکی از چهار عامل

ها و مسيرهاي فنس، هاپرچين ،درختانهايی با نمايی خارجی مناسب، نشامل ساختما فضاي مثبت خارجی معموال 

آموزان سال سوم حدود است فضاهاي خارجی در بازدهی دانشديگر نشان داده  ۀمطالع .(2000 ،روي است )تانرپياده
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آموزانارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش  

کانات مختلفی براي فضاهاي خارجی ام .(2001يوربرگ، ثير بيشتري دارد )أآموزان سال پنجم تنسبت به دانش 3,2%

، نجگانه کودکان با تقويت حس المسههايی با امکان پرورش حواس پفضاهاي بازي، باغ طور مثالهب؛ توان متصور شدمی

 بنابراين فضاهاي خارجی به ؛دکنهاي مختلف گياهی را فراهم میگونه ۀهاي طبيعی که امکان مطالعو باغ بويايی

)آبند،  کندآموزان با هرگونه شرايط فيزيکی فراهم براي تمام دانش از آن را استفاده که امکان شوداي بايد طراحی گونه

هاي گونه طراحی بايد دقت بسيار زيادي در انتخاب و چيدمان ۀمرحل در آموزشی–هاي حسی در ارتباط با باغ (.2001

 معماري و گياهان سبز حاصل شود هايالمان که ترکيب يکنواختی از منظرسازي توسططوريه، بگياهی صورت گيرد

با استفاده از گياهان خاص مناطق توان میآموزان و محيط طبيعی را تر بين فرهنگ دانشارتباط بيش (.2001)آبند، 

ا که جهت حصيربافی برگ درخت خرم مثال  ؛ايجاد کرد ،شودکارهاي هنري استفاده می برايف که کشورهاي مختل

دار کردن فضاهاي معنی برايهاي بيشتر نمونه  در بافندگی کاربرد دارد. کهبومی نيوزلند گياهان د يا شواستفاده می

 (.2012، ي)مظفرمطالعه کرد  يمظفر ۀمقالتوان در خارجی را می

هاي محيط آموزان از خطرات و محدوديتشناخت درك متفاوت دانش ،مهم ديگر در طراحی فضاي خارجی ۀنکت

آموزان دانش که بنابراين بايد اين امکان براي مسئولين وجود داشته باشد (.2013آليستر و هدجيري، )مکطبيعی است 

 کند، وجود نداشته باشدی که امکان مخفی شدن را فراهم میهاي مختلف فضا مشاهده کنند و فضاهايبخشرا در 

  (.2009)اسکو، 

امّا  ؛سرعت پيشرفت تکنولوژي استتأثير تکنولوژي در فضاهاي آموزشی بسيار تحت تأثير  ۀزمينمطالعات موجود در 

آموزان توافق دارند. البته در صورتی تأثير مثبت تکنولوژي به پيشرفت دانش ها برتوان گفت اکثر يافتهطور کلی میهب

 برايدهد برداري نشان میمطالعات پس از بهره (.2002)آليجينز و هال، که تحت کنترل معلمان و والدين باشد 

اي مختلف و قرارگيري نيازهاي شبکه در راستايتمامی مالحظات طراحی بايد ، لوژي روز و آيندهاستفاده از تکنو

 (.2004سی نيلسن، )اي مانند قرارگيري تجهيزات فيزيکی شارژو ... تجهيزات الکترونيکی در نظر گرفته شود،

که بايد اطمينان چرا ؛ضروري است ناپذير وتناباستفاده از تکنولوژي در فضاهاي مدارس امري اج براينگري آينده

ها از همچنين وجود اين سيستم .شده بدون نياز به تخريب محيط امکان ارتقا داردتهيههاي سيستم حاصل کرد

که در  یموانع اي التيمختلف، از نظر تسه يخواص فضاها بارۀدرآزموند  (.2009)بوتين، کاهد پذيري فضا نمیانعطاف

که  استکرده را مطالعه  يیفضا تيفيمحقق دو نوع ک نيکرده است. ا قيتحق کنند،یم جاديا یروابط اجتماع

 به ياست و در موارد یاعروابط اجتم کنندهليتسه ي. گردآورنده، معمارشوندیم دهينام «کنندهمتفرق»و  «گردآورنده»

از فضاست که  یتيفيکننده، کمتفرق. بخشندیرا بهبود م یفضا و روابط اجتماع يکه خواص معمار شودیکار گرفته م

زندان است  یو طوالن کيبار يکننده مانند راهرومتفرق قت،ي. در حقشودیم یروابط اجتماع یدائم يريگمانع شکل

 قاتيمثال، تحق يبرا ؛باشد ديموارد مف یدر برخ تواندیکننده ممتفرق تياما خاص ؛کندیم يريکه از تجمع افراد جلوگ

 يکننده برامتفرق تيفياز آن است که ک یها حاککتابخانه ايدرس  يهاها مانند کالسمکان یخواص برخ بارۀدرزومر 

و گفتگوها  یاز تعامالت اجتماع یناش يهاها و مزاحمتبه کاهش همهمه یطيشرا نيچن جاديتر است. اکتابخانه مناسب

  (.1990 ،ي)مرتضو انجامدیم
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 آموزاننوین بر بازدهی دانشهای معماری بررسی تأثیر مؤلفه .2

هاي مختلف توزنتو با درصد دبيرستان در محله شششده توسط وزارت آموزش کانادا، منتشربا بررسی اطالعات 

. کالبد فضاهاي آموزشی مدارس مذکور به روش ميدانی مشاهده بررسی شدهاي طيف ضعيف تا قوي انتخاب و بازدهی

بررسی کالبد  برايآمده دستهب، معيارهاي 1و تحليل شد. با مطالعات گسترده در بخش مبانی نظري طبق جدول 

 بندي شده است. معماري فضاهاي آموزشی دسته

 نگارندگان( مأخذ:) فيو تعار شمندانياند دگاهياز د يلفه کالبدؤم يارهايمع -1جدول 

 انديشمندان معيارها

 2014، دتالف - 2005مارکوس،  موقعيت ساختمان

 2015، لوينسکی آسايش محيطیفاکتورهاي 

 فرم ساختمان
لکساندر و ا -1994، انيهرابموالدز و  -2009،  نيآگوست

 1998. یج یالکن- 1977،  هيزاو

 ارتباط درون و بيرون ساختمان
دوراك،  و کريليکا  - 2013هادجري،  و اليسترمک

 1998. یج یالکن -2013

 1998. ی، ج یالکن -1996دي مارشاك ،  سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان

 تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي مصرف کنندگان
 یالکن  -2012، پیال اس تري   -2004نيلسن،  سیاي

 1998. یج

 است. بندي شدهبه تفکيک بازدهی دسته، مدارس متوسطه 2در جدول 

 هاي محالت مختلف در شهر تورنتو )مأخذ: وزارت آموزش کانادا(بازدهی دبيرستان -2جدول

 درصد بازدهی نام دبيرستان

Earl Haig Secondary School (906450) 93 

A Y Jackson Secondary School (890227) 90 

Rosedale Heights School of the Arts (898910) 92 

Heydon Park Secondary School 13 

Downsview Secondary School 52 

Westview Centennial Secondary School 54 

، 2000) تايیو هفت سازي و طيف ليکرت پنج، روش مقياسنظري به منظور پيمايش مدل نظري برآمده از مبانی

Backer )هاي پرسشنامه توسط محققين تحقيق، محتوا و گويه ۀزميننظران و متخصصان فعال در با مشاورت صاحب

 .ها گردآوري گرديدگزاره، داده 38 ۀوسيلبهاست که درنهايت  طراحی شده
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پسر( که حداقل دو سال در آن دبيرستان مشغول به تحصيل بودند،  15دختر و  15آموز )دانش 30از هر دبيرستان 

هاي کالبد معماري فضاهاي آموزشی و بازدهی هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بين مؤلفهر گرفتند. مورد پرسش قرا

در مدارس کاناداست که در جهت بهبود کيفيت فضاهاي آموزشی و  10 ۀپايآموزان مقطع دبيرستان تحصيلی دانش

 خواهد بود.  قابل تعميم به مدارس ايران ،آموزانافزايش بازدهی نسل جديد دانش

تحليل  SPSSافزار سازي توزيع فراوانی با نرمپيمايشی و مدل-براي دستيابی به اين هدف، به کمک روش توصيفی

هاي پژوهش سپس نرمال بودن مؤلفه شد.لفه کالبدي بررسی ت. ابتدا آمار توصيفی معيارهاي مؤها انجام گرفته اسداده

تر از لفه کالبدي بزرگشد. سطح معناداري آزمون براي مؤتحليل اي نمونهاسميرنوف يک -توسط آزمون کولموگروف

لفه کالبدي و معيارهاي آن با . براي بررسی وضعيت مؤاستمال لفه داراي توزيع نريجه اين مؤدرنت ؛است 05/0مقدار 

اي استفاده شده نمونه ها، از آزمون تی استيودنت تکاسميرنوف و نرمال بودن داده -توجه به نتايج آزمون کولموگروف

تر از مقدار آورده شده است. طبق جدول سطح معناداري آزمون براي تمامی معيارها کوچک 3نتايج آزمون در جدول و 

بنابراين وضعيت تمامی معيارها در سطح مطلوبی قرار  ؛است و فاصله اطمينان در دامنه اعداد مثبت قرار دارد 05/0

 دارد. 

 نگارندگان(مأخذ: آن ) يارهايو مع يکالبدلفه ؤم یبررس يبرا ودنتياست یآزمون ت جينتا  -3جدول

 لفهؤم
مقدار 

 متوسط
 ميانگين

انحراف 

 معيار

 

مقدار 

 T آماره

 

سطح 

 معناداري

اختالف 

 هاميانگين

فاصله اطمينان 

95% 

 ۀنتيج

 آزمون

حد 

 پايين
 H حد باال

 H 980/0 164/0 572/0 006/0 767/2 774/2 57/4 4 موقعيت ساختمان

فرم و طراحی 

 ساختمان
5/3 03/5 369/1 020/15 001/0 533/1 331/1 734/1 H 

ارتباط درون و 

 بيرون ساختمان
4 58/6 147/1 277/30 001/0 588/2 420/2 757/2 H 

سيرکوالسيون 

داخلی و خارجی 

 ساختمان

4 25/6 593/1 996/18 001/0 255/2 021/2 489/2 H 

 يفضاها تطابق

ساختمان با 

نيازهاي مصرف 

 کنندگان

4 48/4 562/2 560/2 011/0 488/0 112/0 865/0 H 
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عوامل آسايش 

 محيطی
5/2 25/3 251/1 395/8 001/0 783/0 599/0 967/0 H 

 H 913/11 531/9 722/10 001/0 764/17 098/8 22/30 5/19 کالبدي

بيشترين پاسخ مثبت  Earl Haig Secondary School ۀمدرسمشخص است، در  4هاي جدول همانطور که از داده

(، %100) ارتباط درون و بيرون ساختمان(، %100) فرم و طراحی ساختمانترتيب مربوط به بهدهنده پاسخافراد 

و  (%7/96) ساختمانموقعيت ، (%7/96) عوامل آسايش محيطی(، %100) سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان

 است. (%3/83) کنندگانتطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي مصرف

ارتباط ترتيب مربوط به بهدهنده پاسخبيشترين پاسخ مثبت افراد   A Y Jackson Secondary Schoolۀمدرسدر 

 خارجی ساختمانسيرکوالسيون داخلی و ، (%7/96) فرم و طراحی ساختمان، (%100) درون و بيرون ساختمان

تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي و  (%80) عوامل آسايش محيطی (،%3/83) موقعيت ساختمان (،7/96%)

 است. (%7/66) کنندگانمصرف

ترتيب مربوط به بهدهنده پاسخبيشترين پاسخ مثبت افراد   Rosedale Heights School of the Artsۀمدرسدر 

 فرم و طراحی ساختمان(، %100) سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان(، %100) ساختمانارتباط درون و بيرون 

فضاهاي ساختمان با نيازهاي  تطابقو  (%7/86) موقعيت ساختمان(، %90) عوامل آسايش محيطی ،(7/96%)

 ( است.%70) کنندگانمصرف

فرم و ترتيب مربوط به بهدهنده پاسخبيشترين پاسخ مثبت افراد  Heydon Park Secondary School ۀمدرسدر 

 سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان(، %7/86) ارتباط درون و بيرون ساختمان (،%90) طراحی ساختمان

موقعيت و  (%40) کنندگانمصرفتطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي (، %60) عوامل آسايش محيطی(، 7/86%)

 است. (%7/36) ساختمان

فرم و ترتيب مربوط به بهدهنده بيشترين پاسخ مثبت افراد پاسخ Downsview Secondary School ۀمدرسدر 

 سيرکوالسيون داخلی و خارجی ساختمان(، %3/93) ارتباط درون و بيرون ساختمان(، %3/93) طراحی ساختمان

موقعيت ( و %60) کنندگانفضاهاي ساختمان با نيازهاي مصرف تطابق(، %7/66) عوامل آسايش محيطی(، 3/93%)

 ( است.%7/46) ساختمان

ترتيب مربوط بهدهنده بيشترين پاسخ مثبت افراد پاسخ Westview Centennial Secondary School ۀمدرسدر 

سيرکوالسيون داخلی و خارجی (، %3/93) فرم و طراحی ساختمان(، %7/96) ارتباط درون و بيرون ساختمانبه 

( و %3/63) تطابق فضاهاي ساختمان با نيازهاي مصرف کنندگان(، 3/73) عوامل آسايش محيطی(، %3/93) ساختمان

 ( است.%7/56) موقعيت ساختمان
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 نگارندگان(مأخذ: ) نام دبيرستانکالبدي به تفکيک مؤلفه دهنده به پاسختوزيع فراوانی پاسخ مثبت افراد  - 4جدول 

 نام دبيرستان
درصد 

 بازدهی

 فراوانی/

 درصد

موقعيت 

 ساختمان

فرم و 

طراحی 

 ساختمان

ارتباط 

درون و 

بيرون 

 ساختمان

سيرکوالسيون 

داخلی و خارجی 

 ساختمان

تطابق 

فضاهاي 

ساختمان با 

نيازهاي 

مصرف 

 کنندگان

عوامل 

آسايش 

 محيطی

Earl Haig 

Secondary 

School 

(906450) 

93% 

 29 25 30 30 30 29 فراوانی

 100 7/96 درصد
10

0 
100 3/83 7/96 

A Y Jackson 

Secondary 

School 

(890227) 

90% 

 24 20 29 30 29 25 فراوانی

 7/96 3/83 درصد
10

0 
7/96 7/66 80 

Rosedale 

Heights 

School of 

the Arts 

(898910) 

82% 

 27 21 30 30 29 26 فراوانی

 7/96 7/86 درصد
10

0 
100 70 90 

Heydon 

Park 

Secondary 

School 

13% 

 18 12 26 26 27 11 فراوانی

 90 7/36 درصد
7/8

6 
7/86 40 60 

Downsview 

Secondary 

School 

52% 

 20 18 28 28 28 14 فراوانی

 3/93 7/46 درصد
3/9

3 
3/93 60 7/66 

Westview 

Centennial 

Secondary 

School 

54% 

 22 19 28 29 28 17 فراوانی

 3/93 7/56 درصد
7/9

6 
3/93 3/63 3/73 
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دارد، بايد ظرف نياز ديده آموزشبه مديريت و معلمان  اينکه برعالوههاي نوين آموزشی جهت تحقق جا که روشاز آن

 تحصيلی ۀبرنام اکنونشود تا در راستاي افزايش کيفيت آموزش موثر واقع گردد.  مناسب با آن نيز در نظر گرفته

 در تحول بدون کهطوريهب است، خورده پيوند رايج مدارس معماري الگوي با مستحکمی طورهب پرورش و آموزش

.  شد متصور تواننمی ايمدرسه آموزش روش و سيستم در دگرگونی گونههيچ موجود، مدارس ساختمانی ۀشالود

 طراحی موضوع ،سازنده و خالق تربيت و تعليم محيط به نسبت جهانی هايآگاهی رشد ،گذشته ۀده چند طولدر 

 ترعميق فهمی مبناي بر که مدرنی مدارس. است کرده مطرح بسيار تعمق درخور و جديد منزلتی در را مدرسه

 هنر ،اساس نيازهاي مختلف اجتماعیبری آموزش هايمحيط دهیسامان که دهندمی نشان خوبیبه اند،شده طراحی

آموزشی بايد بيان کرد محيط آموزشی شامل مؤلفه محيط  ۀزميندر  .است داده قرار خود تأثير تحت را تعلم و تعليم

آموزان، معلمان و افراد اعم از دانشيی آکارست که بر نوآوري، رضايت و اها، احساس و رفتارهاي از نگرشمجموعه

آموزانی آموزان را فراهم کند که دانشثيرگذار است. محيط آموزشی بايد شرايط رشد و توسعه فردي دانشمديران تأ

اي شالوده رييادگيباور بود که کودك نسبت به  نيآموزش و پرورش بر ا یسنت ۀفلسفل پرورش دهد. خالق و مستق

 رييادگيصورت او براي  نيا ريبه کودك آموزش داده شود در غ ديبا هایاست که دانستن عالقهیمنفعل و ب ،یته

 ربو در برابر آن تنظيم شود براساس نقش ساکن و منفعاالنه کودك  یآموزش طيامکانات مح اگرقدم نخواهد شد. شيپ

هاي حال آنکه پژوهش بود.خواهد  یيکسوي انيآموزش جر شود، ديکأدهنده تادين عامل عنوامعلم به یکيزيتسلط ف

اين امر که براي تحقق گيرد میفرآيندي رفت و برگشتی در نظر آموزان و معلمان بين دانشاخير جريان آموزش را 

 .شوددر فضا تأمين  بايد بستر آن حتما  

 گیری نتیجه

گرفته، معيارهاي ارتباط درون و بيرون ساختمان، فرم طراحی ساختمان و سيرکوالسيون صورتهاي با توجه به تحليل

درصد بازدهی مدارس با درصد فراوانی رضايت  ۀمقايسدهندگان داشت. با پاسخترين درصد فراوانی را بين بيش ،حرکتی

( همسويی 1394شود. اين يافته با نتايج پژوهش شهبازي )همسويی مشاهده می ۀرابطاز معيارهاي مؤلفه کالبدي، 

 هيقدرت تجز ،کندیم تيتقو طيآموزان را به سازگاري با محدانشی، فضاي آموزشمناسب  یطراحدارد که نشان داد 

می مستقي ۀرابطکه  گرددیم یآموزش طيمح در گريکديها با آن یو سبب تعامالت گروه بردیها باال مرا در آن بيو ترک

، تربيتی و محيط فيزيکی هاي مختلف اجتماعیيک محيط آموزشی خالق شامل بخشبا افزايش بازدهی آنان دارد. 

عناصر فيزيکی يک محيط آموزشی خالق  .مختلف باشدهاي آموزشی برنامه پذير و متناسبانعطاف است که بايد کامال  

هاي اين عناصر فيزيکی در محيط . يکی از بخشکند مينأختلف تدر سطوح مرا آموزان نيازهاي مختلف دانشبايد 

فضاهاي آموزشی  تحقيقی که براي بررسی موانع موجود در در ها و فضاهاي سيرکوالسيون است.دسترسیمربوط به 

 ليستی کنندگان خواسته شد که ازاز شرکت ،جسمی و روحی انجام شد ۀويژبا نيازهاي  نيوزلند در آموزانبراي دانش

 آموزان انتخابدانشترين موانع براي اين مهمعنوان هبرا  نمونه دهمانع که توسط کارشناسان تهيه شده بود،  27شامل 

ترين مشکل ناشی از طراحی نامناسب والدين عقيده داشتند مهماز  %19آمده حاکی از آن بود که دستهبنتايج  .کنند

اين پژوهش  .(2009)کيرنی،  دانستندمهم ترين مشکل را فضاهاي فيزيکی مدارس می %16فضاهاي آموزشی است و 

همخوانی دارد که ( 2000) راستا با تحقيق حاضر دارد. نتايج معيار سيرکوالسيون حرکتی با پژوهش تانورنتايجی هم

ی با بازده دريافت مسيرهاي حرکتی کامال  ،هاي کيفی و تجهيزاتی فضابررسی امکانات و ويژگی براياي در مطالعه
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 نتايج اين پژوهش. حس آزادي و حرکت نام برده است برايعنوان فضاهاي شفاف بهها آموزان مرتبط است و از آندانش

، ريخته داراي بازدهی نامطلوبی هستندهمهبهاي فيزيکی شلوغ و مدارس با محيط نشان دادکه  يبا تحقيق ديگر همراه

حرکت و سيرکوالسيون در فضاهاي مدارس از ميان چهار ويژگی مهم (. 1985)هول وويل و وليت، همخوانی دارد نيز 

ديگر ارتباط درون و بيرون . معيار قابل توجه آموزان استدانشوري ميزان بهرهترين عامل براي توضيح طراحی، مهم

هاي آموزشی است که شامل شفافيت ورودي و خوانايی آن، امکان ورود نور، هوا و ... به درون ساختمان و ساختمان

 کنترلی نيز حائز اهميت است که با طراحی درست-هاي تربيتیآموزان است. اين معيار همچنين در بحثامنيت دانش

سازي فرم شود. تشابه و تيپمنجر به راحتی کنترل فضاي آموزشی می ،آموزاندانشبدون ايجاد احساس منفی در 

يکی از عواملی است که منجر  ،است با بحث دلزدگی از فضا همراه بودهکه گذشته هاي سالساختمان مدارس در 

دهد. پاسخ نمیآموزان را نياز درك جذابيت بصري دانش . همين موضوعاشندبشود افراد خواستار ترك محيط می

هاي اساس يافتهبراند. تر عمل کرده، مدارس با بازدهی تحصيلی باالتر در اين بخش قويدهدنشان میکه نتايج طورهمان

هاي آموزشی، ارتباط درون و بيرون ساختمان و با تمرکز بر سه معيار فرم ساختماند شومیپژوهش پيشنهاد 

 ،جديدهاي ساختمانو براي احداث  تعريف جديدباز ،هاي موجودبازسازي ساختماندر سيرکوالسيون حرکتی در فضا، 

 . دشوهاي نوين آموزشی در ظرف مناسب خود محقق تبيين شود تا مسير روشالگوي جديدي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

21

5 

 1400شهريور، 42، شماره 18دوره 
203 - 219  

 
 

 منابع

 مقاالت

کيد بر هاي معماري با تأهويتی پروژه-فرهنگیهاي سياست»(. 1399). اعتصام، ماجدي حميده و استرابی آشتيانی،

 .37-47 .ص، ص38شمارۀ مطالعات هنر اسالمی، نشريۀ  «.شهرك اکباتان

مطالعات نشريۀ . «محورپژوهش رويکردگيري از بهرهپرورش خالقيت دانشجويان معماري با »(. 1399) .، امينهانجم شعاع

 .61-75 .صص ،38شمارۀ  می،هنر اسال

، دگاهيد ۀمجل. «یآموزش يهاطيبر رفتار در مح یطيعوامل مح ريأثت»(. 1391) .نازيلطف عطا، آ و رضا مالغ ،یفيلط

 .21-43. ، صص32 ۀرشما

کنفرانس . «آموزاندانش يريادگي زانيم شيبر افزا یآموزش يهاطيمح یداخل یطراح ريثأت»(. 1394) .ديمج ،يشهباز

 .يمالز ،يعلوم و تکنولوژ

 خالقيت ورشپردر  ننشبنيادا يشهر يفضاها نقش تبيين»(. 1399). ضيافت، حسن عباسی، زهرا وعابدي، سميه؛ 

 .194-210 .صص، 37شمارۀ ت هنر اسالمی. مطالعانشريۀ  «.يورفناو  علم يهاركپا بر کيدأت با نکادکو

 منابع التین
Barrett, P. S., Zhang, Y., Davies, F., & Barrett, L. C. (2015). "Clever Classrooms: 

Summary Report of The HEAD Project". Manchester: University of Salford. 

Barrett, P., Zhang, Y., Moffat, J., & Kobbacy, K. (2013). "A Holistic, Multi-Level 

Analysis Identifying the Impact of Classroom Design on Pupils’ Learning". Building 

and Environment, 59, pp. 678 – 689. 

Billups, F. D. (2008). "Measuring College Student Satisfaction: A Multi-Year Study of 

the Actors Leading to Persistence". The 39th Annual Meeting of the Northeastern 

Educational Research Association, October 23, 2008. 

Borden, V. M. H. (1995). "Segmenting Student Markets with A Student Satisfaction 

and Priorities Survey". Research in Higher Education, 36(1), pp. 73-88. 

Clark, H. (2003). Building Education: The Role of the Physical Environment in 

Enhancing Teaching and Learning – Issues in Practice. London: Institute of Education. 

Corts, D. P., Lounsbury, J. W. 

Cranny, C. J., Smith, P. C., & Stone, E. F. (Eds.). (1992). Job Satisfaction: How People 

Feel About Their Jobs and How It Affects Their Performance. New York: Lexington 

Books. 

Cuba, L., & Hummon, D. M. (1993). "A Place to Call Home: Identification with 

Dwelling, Community, And Region". The Sociological Quarterly, 34(1), pp. 111–131. 



 

 

21

6 
 شيدا سالمات، فرح حبيب، آزاده شاهچراغی

 

آموزانارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش  

Davenport, M.A., And D.H. Anderson. (2005)." Getting from Sense of Place to Place-

Based Management: An Interpretive Investigation of Place Meaning and Perceptions of 

Landscape Change". Society and Natural Resources 18, No. 7, pp. 625–41. 

Decenzo, D. A., & Robbins, S. P. (2010). Fundamentals of Human Resource 

Management (10th Ed.). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. 

Earthman, G. I., & Lemasters, L. (1996). "Review of Research on the Relationship 

Between School Buildings, Student Achievement, And Student Behavior". Paper 

Presented at The Council of Educational Facility Planners International, Tarpon 

Springs, Florida. 

Edwards, M. M. (1992). "Building Conditions, Parental Involvement, And Student 

Achievement in The DC Public School System" (Unpublished Masters Dissertation). 

Georgetown University, Washington, D.C.  

Elliot, K. M., & Healy M. A. (2001). "Key Factors Influencing Student Satisfaction 

Related to Recruitment and Retention". Journal of Marketing for Higher Education, 10, 

1-11. 

Elliott, K. M. (2003). "Key Determinants of Student Satisfaction". Journal of College 

Student Retention, 4(3): 271-279. 

Eyck, R., Tews, M., & Ballester, J. M. (2009)." Improved Medical Student Satisfaction 

and Test Performance with A Simulation-Based 

Farnum, J., Hall, T. & Kruger. L.E. (2005). "Sense of Place in Natural Resource 

Recreation and Tourism: An Evaluation and Assessment of Research Findings". 

General Technical Report PNW-GTR-660: US Department of Agriculture, Forest 

Service, Pacific Northwest Research Station. 

Halpenny, T. (2006). Environmental Behavior, Place Attachment and Park Visitation: 

A Case Study of Visitors to Point Pelee National Park. Ph.D. Thesis, Waterloo, Ontario, 

Canada. 

Halstead, H. (1992)."Designing Facilities for a New Generation of Schools". 

Educational technology, October, pp.46-48. 

Saudargas, R. A. & Tatum, H. E. (2000). "Assessing Undergraduate Satisfaction with 

an Academic Department: A Method and Case Study". College Student Journal, 34 (3), 

pp. 399-410. 

Hauge. (2007), Identity and Place: "A Critical Comparison of Three Identity Theories".  

Taylor and Francis Ltd Journal, Volume 50, Number 1, Pp. 44-51(8) 



 

 

21

7 

 1400شهريور، 42، شماره 18دوره 
203 - 219  

Henshaw, R. G., Edwards, P. M., & Bagley, E. J. (2011). "Use of Swivel Desks and 

Aisle Space to Promote Interaction in Midsized College Classrooms". Journal of 

Learning Spaces, 1(1). 

Jacobs, M.H., And A.E. Buijs. (2011)." Understanding Stakeholders’ Attitudes Toward 

Water Management Interventions: Role of Place Meanings". Water Resources Research 

47.  

Jamelske, Xx (2009)." Measuring the Impact of a University First-Year Experience 

Program on Student GPA And Retention". Higher Education, 57(3): 373-391. 

Korpela, K. M. (1989)."Place-Identity as a Product of Environmental Self-Regulation". 

Journal of Environmental Psychology, 9(3), 241–256. 

Kudryavtsev, A., Stedman And. R., Krasny, M.E (2012). "Sense of Place in 

Environmental Education". Environmental Education Research 18(2), 229–250. 

Lackney, J. (1998). Twelve Design Principles. Presentation at CEFPI Conference 

Workshop. Minneapolis, MN. 

Lackney, J. (1999). Twelve Design Principles. Presentation at CEFPI Conference 

Workshop. Minneapolis, MN. 

Lalli, M. (1992). "Urban-Related Identity: Theory, Measurement, and Empirical 

Findings". Journal of Environmental Psychology 12, No. 4: 285–303. 

Lynch, K. (1960). The Image of The City. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press. 

Manzo, L. C., & Perkins, D. D. (2006). "Neighborhoods as Common Ground: The 

Importance of Place Attachment to Community Participation and Development". 

Journal of Planning Literature, 20, 335-350. 

Marshak, D. (1996). The Emotional Experience of School Change: Resistance, Loss, 

and Grief. NASSP Bulletin 80(577), 72 & No.173:77. 

Mcdonald, J.P.(1996). Redesigning Schools: Lessons for the 21st Century. San 

Francisco: Jossey Bass. 

Molenbroek, J. F. M., Kroon-Ramaekers, Y. M. T., & Snijders, C. J. (2003). "Revision 

of The Design of a Standard for The Dimensions of School Furniture". Ergonomics, 

46(7), 681 – 694. 

Moore, R.L., and D. Scott. (2003). "Place Attachment and Context: Comparing A Park 

and A Trail Within". Forest Science 49, No. 6: 877-84. 

Noel, L. (1978). Reducing the Drop-Out Rate. San Francisco: Jossey-Bass. 

Owens, R.G. (1995). Organizational Behavior in Education. Boston: Allyn and Bacon. 



 

 

21

8 
 شيدا سالمات، فرح حبيب، آزاده شاهچراغی

 

آموزانارتباط بصری و ساختاری معماری فضاهای آموزشی نوین و بازدهی تحصیلی دانش  

Pascarella, E. T., & Terenzini, P. T. (2005). "How College Affects Students: A Third 

Decade of Research". Vol. 2. San Francisco: John Wiley & Sons. 

Peterson, M., Wagner, J. A., & Lamb, C. W. (2001). "The Role of Advising in 

Nonreturning Students’ Perceptions of Their University". Journal of Marketing for 

Higher Education, 10(3).   

Proshansky, H. M., Fabian, A. K., & Kaminoff, R. (1983). "Place-Identity: Physical 

World Socialization of the Self". Journal of Environmental Psychology, 3(1), 57–83. 

Sanoff, H. (1994). School Design. New York: John Wiley & Sons. 

Semken, S. (2005). "Sense of Place and Place-Based Introductory Geoscience Teaching 

for American Indican and Alaska Native Undergraduates". Journal of Geoscience 

Education53, No. 2: 149-57. 

Semken, S., and C. Butler Freeman. (2007)."Cognitive and Affective Outcomes of a 

Southwest Place-Based Approach to Teaching Introductory Geoscience". Paper 

Presented at the National Association for Research in Science Teaching 2007 Annual 

Meeting, New Orleans, Louisiana. 

Semken, S., and E. Brandt. (2010). Implications of Sense of Place and Place-Based 

Education for Ecological Integrity and Cultural Sustainability in Diverse Places. 

Adams, 287-302.  

Smaldone, D., C. Harris, and N. Sanyal. (2005). "An Exploration of Place as A Process: 

The Case of Jackson Hole, WY". Journal of Environmental Psychology 25: 397-414. 

Smaldone, D., C. Harris, and N. Sanyal.( 2008). "The Role of Time in Developing Place 

Meanings". Journal of Leisure Research 40, No. 4: 479–504. 

Stedman, R.C. (2000)." Attitude and Identity in the Prediction of Behavior: Fight or 

Flight from Threatened Places?". Paper Presented at the 63rd Annual Meeting of The 

Rural Sociological Ociety, Washington, DC.   

Stedman, R.C. (2002). "Toward a Social Psychology of Place: Predicting Behavior from 

Place-Based Cognitions, Attitude, and Identity". Environment and Behavior 34, No. 5: 

561-81. 

Stewart, D. (2010)." Maximising Investment". American School & University, 82(9), 

26 – 29. 

Stewart, W. (2008)."Place Meanings in Stories of Lived Experience. In Understanding 

Concepts of Place in Recreation Research and Management".General Technical Report 

PNW-GTR- 744, Ed. L.E. Kruger, T.E. Hall, and M.C. Stiefel, 83–108.  



 

 

21

9 

 1400شهريور، 42، شماره 18دوره 
203 - 219  

Stokols, D., &Shumaker, S.A. (1981). "People in Places: A Transactional View of 

Settings". In Harvey, J.H. (Ed.). Cognition Social Behavior and The 

Environment.(Pp.441-488)Hillsdale, - NJ: Lawrence Erlbaum Assoc. 

Stokowski, P.A. (2002). "Languages of Place and Discourses of Power: Constructing 

New Senses of Place". Journal of Leisure Research 34, No. 4: 368–82. 

Tanner, C.K. (2009)."Effects of School Design on Student Outcomes". Journal of 

Educational Administration, 47(3), 381 – 399. 

Trentelman, C.K. (2009)."Place Attachment and Community Attachment: A Primer 

Grounded in the Lived Experience of a Community Sociologist". Society and Natural 

Resources 22, No.3: 191-210. 

Uzzell, D., Pol, E., & Badenas, D. (2002)."Place Identification, Social Cohesion, and 

Environmental Sustainability". Environment and Behavior, 34(1), 26–53. 

Van Patten, S.R., and D.R. Williams. (2008). "Problems in Place: Using Discursive 

Social Psychology to Investigate the Meanings of Seasonal Homes". Leisure Sciences 

30, No. 5: 448-64. 

Vanclay, F. (2008). Place Matters. In Making Sense of Place. Exploring Concepts and 

Expressions of Place Through Different Sense and Lenses, Ed. F. Vanclay, M. Higgins, 

and A. Blackshaw, 3-11. Canberra: National Museum of Australia Press. 

Vaske, J. J., & Kobrin, K. C. (2001). "Place Attachment and Environmentally 

Responsible Behavior". Journal of Environmental Education, 32, 16-21. 

Witowski, L. (2008). The Relationship Between Instructional Delivery Methods and 

Students Learning Preferences: What Contributes to Students’ Satisfaction in An Online 

Learning Environment? .Ph.D Dissertation. Retrieved on December 11, 2010.  

 


