
 

  کننده تحریک   عامل  به  را  آموزشی   هایمحیط  یادگیری،   ابزار  ترینمهم  عنوانبه  مدارس  باز  فضاهای

این پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی و  .  است  کرده   تبدیل   آموزاندانش  و فیزیکی  فکری  رشد   برای

دارد    آن  از  نشان  پژوهش  هایهای حاصل از مصاحبه و پرسشنامه انجام شده است. یافتهبا تکیه بر داده

  رنگ،  بافت،  در   تنوع :  چون  باز آموزشی   فضاهای  بصری   و  فیزیکی   محیط   عوامل   بر   دهندگانپاسخ  که

  بازنیمه  های سقف  و   ها پوشکف  دیوارها،  و  ها، سطوح فرم  طراحی   در   انگیزخاطره  عناصر  و   مصالح   نور،

  استاندارد،   فضاهای  ایجاد   و  کودکان  برای  حیاط   در  استفادهبی  فضاهای  وجود  عدم   و  مدارس  باز  فضای  در

  های المان  از   استفاده  فرمی،  لحاظبه  و ورزشی  فضاها بازی  پذیربودنو انعطاف  کودکان  مقیاس  با   متناسب

  سازی و شبیه  مدارس  باز  فضاهای  در  انگیزیو خاطره  تعلق  حس   ایجاد  جهت  و آموزشی  نگیفره  آشنای

  با  آنان  بیشتر   همراهی  و  آموزش  و  فراغت  اوقات   گذراندن  منظور  به  محوطه،  از  بخشی  در  بکر  طبیعت

  شدۀ تعریف  و فضاهای   در محوطه   منعطف  مبلمان   نیز  و   مناسب   سبز   فضای   تنوع  و   افزایش   و   طبیعت

  همچنین   .دارند  تأکید  روح  از  خالی  سیمانی   حیاط  یک  بجای   آموزشی  باز   فضای  در  انعطافقابل

  و الزام  است برخوردار  و اجتماعی  فردی   های مؤلفه به نسبت  باالتری خیلی اهمیت  از  کیفی  های مؤلفه

  گیریشکل  موجب  تواندمی  آموزشــی  فعالیتهای   درکیفیت  زنده  عاملی  عنوانبــه   آن  به  بیشتر  توجه

 . گردد آموزاننیاز دانش مطلوب، پاسخگوی بستری

 اهداف پژوهش:  
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 مقدمه 

آموزان  باید بتواند پاسخگوی عالیق و نیازهای اساسی دانش  علمی و اجتماعی  ترین نهادعنوان اصلیفضاهای آموزشی به

خانواده    خانه ومحیط  بعد از    یاجتماع  مجموعۀ  نینخست  ت که در جایگاهدر جامعه باشند. اهمیت آن به دلیل این اس

در    ی زندگ   ط ی با شرا  او   ق یو تطب  یرا بر سالمت ذهن اثر    نیشتریب  ،آموزی دانشساز جهت آماده  فضا در   ن یاول  عنوانبه

  ی طی مح  یروانشناس   بُعد  ازتواند  یم   فضا  یکیزیعناصرکالبد فهای مختلف  بخشدر    رییتغ  . این اثرپذیری وداردرا  جامعه  

میان    فرهنگ افراد در  بیانگر  )فضاهای آموزشی(  اجتماعی  ینهادها  نیاباید توجه داشت که  .  باشد  به مقدار زیادی مؤثر

به فراگیران  را   ینیدانش مع  فردی و اجتماعی هابینی، عادات، رسوم، مهارتجهاننگاه آنان بر    بنابر  و  اندجوامع مختلف

و    ی آموزش  های متفاوت در بخش  به میزان تغییرات اخیر با توجه    یهاسال  در  .(73:  1387)لطف عطا،  دن کنیمنتقل م

فضاهای آموزشی    دهیی شکلاصل  یهاهغد غد  ازمطلوب    ییادگیرهای  دن بسترکر  سازگارمبحث    ، یریادگی  یهاروش

به (109:  1389لشاد، د  و   ی )مردم  است   کشور ارتباطوری.  میزان  افزایش    و  ی تخصص  ،ی علم  هایفضا   ن یادهی  طکه 

)مرزوقی  خواهد گشت    میان فراگیران  و تقویت تعاملفردی  افزایش انگیزه    دانش و  ی موجب نشر هرچه بیشتراجتماع 

کیفی مطلوب    ط یمح یک    ، این فضاهاست  کالبدی   محیطکیفیت    مستقیم متأثر از  طوربه. این ارتباط  (1393همکاران،  و

  افراد  گیری رفتارهایشکل کیفیت در  و  ویژگیر در کنار هم است، براساس معنادا ۀدهندتشکیل  عناصر که متشکل از 

 . (73: 1387عطا، طف )ل  استر ثؤمدر فضا 

سبب    تواندمیبلکه    شودیادگیری میخالقیت و    افزایش  نه تنها منجر به پیشرفت وهای آموزشی  کیفیت محیطارتقا در  

ایجاد    ؛ همچنین موجب(2010،طهماسبیگردد )آموزشی نیز    وکاهش نابرابری  در جهت تنوعیی منسجم  هابرنامهایجاد  

گذاری  اشتراكتواند سبب  شده که نتیجه حاصل از می  جامعه  پویا در  ی تعامل سازنده وربرقرا  رشد ذهنی،   ،حس انگیزه

بیشتر در فضای آموزشی  حس تعلق    ،ت یامنی و احساس  ریادگی  تفاوت اهداف م   جهت  کارآمد در   یها طیمح و   دانش

مهم،  به  دنیرس  یبراکه    شود ویژگیو  نسبت  قیدق واکاوی    ازمندین  این  فضا  ها    و   ی)نصرآبادهست    عملکرد 

آینده    هاینسل  پرورش  وبیشتر    براى یادگیرى  ی مناسبمحیط   مدرسه. با توجه به امر مهم که  (33  :1392همکاران،

پذیر در آن ضروری است زیرا  ی انعطافط یمحریزی برای رسیدن به  . نیاز به برنامه(1392نژاد وهمکاران ،است )مهدوی

های گروهی  تواند موجب ایجاد فضاهای گردآورنده، فعالیتفرآیند آموزش و تعامل کارکردی با فضای باز در مدرسه، می

  آموزاندانش  فضا به بیرون و فضای آزاد در جهت ارتقا یادگیری در میانپذیری و امکان گسترش  و مشارکت، انعطاف

تر و در مسیر یادگیری به علت آموزش جمعی در محیط در ذهن ماندگارتر  که این روند برای آنان جذابطوریشده به

)بذرافشان، انعطاف1394شود  فضاهای  ایجاد  به(.  و  پذیر  پویایی  و  فعالیت  جهت  مؤثر  عامل  روبهعنوان  رشد  روند 

  فضاهای درون و بیرون   گسترش  و  ( و امکان تلفیق1389آموزان در راستای افزایش سطح یادگیری است )مردمی،  دانش

شناسی  (. در حوزۀ روان1395مهیا خواهد کرد )قاسمی وقاطعی،  منعطف  ی الگورا با یک    فضا  دن ید  ی چند عملکردو  

  امروزدر دنیای  پذیری  انعطاف.  است  مورد توجه  از زندگی بسیار  ندیم سطح رضایت  ارتقا  پذیری وارتباط بین انعطاف

های متفاوتی  شاخص شود که در آنمتصور میعدی  یک فرآیند پویا و چند بُو به شکل   " شناسی تحولیروان"عنوان  به

ی  (. در نظر داشتن یک فضا1388)خشوعی،ثر است  ؤم و بستر اجتماعی  خانوادگی  شخصیتی، محیط  چون خصوصیات

برای  آموزشی  فضای  پویا در  و  بُعدی  استراحت  چند  بیرون،  ،  زمان  و  بین درون  تعامل  و  با همساالن  ارتباط  سبب 
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پذیر را خلق کند )قاسمی  تواند فضایی انعطافقرارگیری در فضای باز قابل کشف، و ارتباط با طبیعت بکر و مصنوع می

آن است    پژوهشی در این زمینه در کشور، پژوهش حاضر بر  و  های علمی با توجه به کمبود بررسی  (.1395و قاطعی،  

در جهت ارتقا    ی مناسب  ی راهکارهاپذیر در فضاهای باز آموزشی  های انعطافطی محفیزیکی    ثرؤم  هایمؤلفهتا با شناخت  

  ی ک یزیکالبد ف در یک    یبصری مؤثر  هالفهؤم؛ همچنین درصدد دستیابی و پاسخ به سؤاالتی چون:  ددهارائه    یادگیری

   باشد.می پژوهش در مسیر نهایی   ؟چیست پذیرانعطاف آموزشی  باز  یفضایک  یطراح  راهکارهای ؟ کدامندریپذانعطاف

 ( 1400نگارنده،    شده از سوابق نظری مطالعه )منبع:   انجام  مطالعات  ای ازخالصه   -1جدول  

 مفاهیم کلیدی  عنوان / متن / نظریه  سال پرداز نظریه  

 

1 

 

 قاطعی و

 قاسمی

 

1395 

ثیر طراحی فضای باز  أت

پذیر در مدرسه ابتدایی  انعطاف 

 آموزان بر یادگیری دانش 

برای    فضاهای باز آموزشی در جهت تجدید قوا

عواملی چون مقیاس کودك،  باید  آموزی می علم

تعامل درون و بیرون، فضای متنوع و قابل کشف و  

 اند. هرا در فضای باز منظور کرد  پذیرانعطاف 

 

2 

 

مفتخری قویدل و  

 همکاران

 

1394 

 

شناختیِ    بررسی رویکرد علوم

طراحی معماری بر میزان  

آفرینی در یادگیری و خالقیت 

 فضاهای آموزشی ابتدایی

معماری پویا و زنده در کالبد مدارس  پژوهش به  

ابتدایی و نقش بسیار آن در تعلیم و تربیت نوین و  

نداردهای  های کیفی طراحی و ضوابط و استالفه ؤم

 پردازد. الزم می

 

3 

 

 
 خسروجردی 

 

 

1393 

 

ای امن برای  مدرسه، خانه 

 کردن و آموختن زندگی

ثیرات عمیق کیفیت فضاهای  أپژوهش محقق به ت

کالبدی آموزشی بر نیازهای روحی و جسمی  

ها  آموز و پرورش استعدادها و خالقیت آندانش 

آموزشی با  اشاره و مبانی معماری طراحی فضاهای  

 اسالمی را ارائه نماید. -هویت ایرانی

4 Pooya.S&others 
 

2016 
Gardening and 

Children’s Garden 

پژوهش به وابستگی کیفیت فضاهای سبز مخصوص  

های آموزشی، تربیتی،  کودکان و ارتباط آن با برنامه 

ها اشاره دارد. کودکان در  اجتماعی و سالمت آن 

نفس،  هببسته: بازی، مهارت، اعتماد بیرون از فضاهای  

شناخت نسبت به طبیعت و...آموخته و شاداب  

 هستند.

5  

Tanic.M&others 

 

2015 

Interconnection 

between physical 

environment and 

pedagogical process 

in elementary schools 

in Nis, Serbia 

سالمت  تحقیق مورد اشاره به تأثیر بسیار زیاد  

آموز دبستانی و معلمش که فیزیکی و روانی دانش 

متأثر از کیفیت فضاهای باز محیطی پیرامون کالس  

های اصلی  بر میزان تعلیم و تربیت است، و مؤلفه

پذیری  سازنده این کیفیت از جمله مقیاس و انعطاف 

 کند. و ... اشاره می
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6 Mahdavi&other 

 

2014 

 

Contemporary 

Architectural Schools 

and Efficiency of 

Learning Systems in 

Educating 

Environments 

Paradigm 

های اجتماعی و رفتاری  پژوهش به بررسی جنبه 

های آموزشی و اهمیت فرم در مدارس  ساختمان 

  معماری و اثرات آن بر فرآیند یادگیری پرداخته و

بر    ثیر مثبت فرم معماریأت  ۀنتایج نشاندهند

 یادگیری آنان است. 
 
 

  در  کهییآنجا  از.  است  کاربردی  تحقیقات  ۀزمر  در  و  تحلیلی  - توصیفی  نوع  از  هاداده  دآورىگر  بــبرحس  هشوپژ  ینا

  این  دیگر   ۀ زاوی  از  بنابراینشد.    استفاده  نیاز   مورد   اطالعات   گردآوری   برای  مصاحبه   و  پرسشنامه   ابزار  از   پژوهش  این

پژوهش    این  آماری  ۀجامع  کرد.  قلمداد  توانمی  نیز (Survey research) میدانی-پیمایشی  تحقیق  یک   را  پژوهش

بر اساس    که  نداداده  لیتشک   ی شهر سار  مازندران در   ۀپسران  یی ابتدا  ۀ مدرس  10آموزشی در میان  متخصصان معماری و 

  اطالعات   .اندگرفته  قرار  مستقیم  پرسشگری  مورد  و  انتخاب  سیستماتیک   تصادفی   روش  به  نمونه  250جدول مورگان،  

 اسمیرنوف و    -   کولموگروف(  ای جمله  دو   ناپارامتری)  آماری   های آزمون  و   SPSS  افزارنرم  قالب  در   شده آوریجمع

Binomial Test  گرفته است.  قرار  آزمون مورد  متغیرها  بین  پیرسون روابط و همبستگی 

 

 فضای آموزشیهای بصری و هنری در معماری مؤلفه .1

ای مهم در  با ادراك شکل بصری و هنری در مقیاس سایت و کیفیت محیطی سر و کار دارد و مؤلفه  های بصریجلوه 

توانند با تأثیرگذاری بر ارزیابی کاربر از محیط نقش مهمی در تسهیل  های ادراك بصری میادراك محیطی است. مؤلفه

مح از  مثبت  تصور جمعی  تسهیل  محی یا عدم  مؤثر  عوامل  از  نمایند.  ایفا  انعطافیطی میط  قابلیت  به  پذیری،  توان 

اشاره کرد. در جلوه بصری عواملی چون یکپارچگی بصری، تناسب و هماهنگی  ح  خوانایی طرح سایت و جلوه بصری طرا

بصری بهتری باشد   ۀهای مسکونی دارای کیفیت و جلوو جذابیت نمادها مطرح است. هر چقدر محیط بیرونی مجموعه

نیازهای شناختی کاربران درخصوص یکپارگی بصری، تناسب و هماهنگی و جذابیت نمادها  دهی آن به  میزان پاسخ

 (.61-62: 1392جلیلی و همکاران، ) شودبیشتر می

های آموزشی الگوی معماری  ها و برنامهتری دارد لذا به موازات توسعۀ سیستممطلوب  رورشپآموزش و    ، محیط بهتر

شود مجموعه  بار وارد فضای آموزشی میکه فرد برای نخستینامل یابد. زمانیمحیطی نیز در فضای یادگیری باید تک

شود و یا آن محل را ترك گذارد که یا عالقمند به مراجعه به آن محل میعوامل موجود در آن محل بر او تأثیر می

توان آن را  کند میآموزان را جذب  هایی هنری و بصری باشد که دانشکند. چنانچه محیط آموزشی دارای مؤلفهمی

توان  های تزئینی میها، طرح(. با این تفاسیر کاربست رنگ 203:  1400یک محیط آموزشی مناسب دانست )سالمات،  

 زمینه را برای ایجاد یک محیط آموزشی مناسب فراهم ساخت. 

   پذیریانعطاف .2

  تغییرپذیری   ساده  معنای در اصطالح    و است  محیطی    شرایط  هر   با   هماهنگی   شایستگی و  لغت به معنای   در   پذیری انعطاف

ایجاد و  در یک شرایط  سازگاری  برای  با  خاص    .(1382،)عالقبندراد  است  متفاوت  هایزمان  در  آن  تغییرات همگام 
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  تروماتیک   یا  منفی  تجارب  رغمعلی  ،مثبت  انطباق  گیریعامل شکل  دانستکه  پویا  فرایند  توان یک را می  انعطافپذیری

  که مطابق با آن  ده استکر مطرح    چند بعدی  اختاریــس  عنوانبه  انعطافپذیری را  نظریات جدید  ، باشدافراد می  در

تجربه بیشتر توانایی تغییرات    ها به دلیلآن  ، بینندمی  تریافته  رشد   با نگاه  صخا هایتدارای مهار   را  پذیر انعطاف  افراد

  و   عاطفی  از نظر ساختار   پذیری انعطاف  اگرچه  .(1383  ،)فرهودیان  دارند در شرایط خاص    ترمناسب  واکنش  و  اجباری 

  ، خانواده  حمایت   بینشان  از   که  مرتبط است  ای های گستردهلفهؤبه م  آن   طوحــس اما   ،است  ذاتی   به مقدار زیادی   جسمی 

توانایی    در یک مهارت  عنوان  توان بههمچنین از آن می  .(1382  ، )عالقبندراد  خواهد بود  تعیین   تان ــدوس  و   مدرسه

پذیر  که فضاهای انعطافطوریهب  ؛ یاد کرد  ها چالش  درها،  استراتژی  در   کارگیری و تغییر ه، بپذیریکودك برای انطباق

نشاط دانش آموزان در راستای افزایش سطح یادگیری مطرح   جهت پویایی و کننده درعامل تعیین و عنوان یک نیازهب

 . (1389،گردند )مردمی

فضای آموزشی نمایان    عملکردها مختلف در  و  تلفیق میان عناصر  با  توجه به ابعاد متفاوت و  با  پذیرانعطاف  الگوهای

  مبلمان،  آموزشی به شکل متغیرهایی چون  کالبد فضای   در   ی و فرم  ی شکل  اجزای  گردند این نیازهای متشکل از می

  ی فضا  .(1388محمودی،  )از محیط تفاوت دارند    حسی   ادراك  در  یشان ریپذقیتطب   جزئیات و   نحوه چیدمان و   و   مقیاس 

داخل و خارج    یازهاین   آموزان مطابق بابرای دانش  را  یریپذیقتطب  یشترینب  وانعطاف    یتقابل  باید حداکثر  یآموزش

  علل   بلکه شرایط و  نیست  معلم  ثیرکالمأت  همچنین باید توجه داشت که آموزش الزاماً  (.68:  1388،  نیاد )کاملکنایجاد  

در همه مراحل    و  افتد نمی  کالس اتفاق  در   تنها  چون آموزشنقش دارند    یادگیری   در   کالمی،  متفاوت چون آموزش غیر 

  ذهنی« و »رشد   و  کیفیزی  نوین، »تحرك  آموزشی  در  زندگی کودك در حال یادگیری از محیط پیرامون خود است.

  آموزشی   محیط.  (110:  1389و دلشاد،  مردمی )   شودمطرح می  جدید   یادگیری   یالگوهاعنوان  به  اجتماعی«  روحیه

  تکنولوژی   با »دانش  سوق و  جدید«  قلمروهای  سمت »کشفبه  آموز راکه دانش  باید توانایی آن را داشته باشد  معاصر

بنابراین  آموزشی« نماید.  می  برای  انعطافپذیر  طــمحی  یک   که  رایطیــش  به  توجه  با  همگام  مهیا    ، کندفراگیران 

 : برشمرد میتوان را  زیر قابلیتهای 

  ، اثرگذار نیست  کند وافراد توجهی را جلب نمی  بدون وجود   و   تقل ــمس  طوربه  انعطافپذیر   محیط   یک:  محوریکودك-1

 . خواهد بود او  نیازهای و  کودك رشد  توجه ویژه به ،محیط  این تمرکز نقطه و اساس

  محیطی   ریــپذی. همچنین انعطافکند  محیط را درك  بتواند شرایط   گردد کهکودكزمانی محقق می:  ریـپذیکنترل-2

  امکان   که   شود می  میسر  کودك   درآوردن آن توسط   کنترل  به  ی محیط و ــپیرامون  رایط ــش  در   ارکت ــمش  طهــواسبه

آنکه  ؛ دارد  نیز  را  قلمرو  ،محیط  از  هایی قسمت  در  اجتماعی  روابط   افزایش در    عمومی   و   خصوصی  فضاهای   به سبب 

 ای دارد.نقش عمده رــ پذیانعطاف محیط شکلگیری 

  اهمیت است. فضاهای   با  یــآموزش  محیط  در  فیزیکی  خطرات  به  توجه  میزان  به  امنیت  اســاحس:  محوریتـامنی-3

  انعطافپذیر  محیط   که  آنجا  از  اما   ودــمیش  ت در کودكامنی  و  صمیمیت  ، نزدیکی  افزایشموجب    محصور  و  کوچک 
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توجه ویژه به امنیت فضایی برای    ، کندرا مهیا می  ترگبزر   میان فضاهای  در  خلوت  و  های متفاوتمکان  خلق  امکان 

 .  است محیط کودك الزامی

در  و   روانی  نیازهای   به  خگوییــپاس  :ریـاجتماعپذی-4 وــآس  موجب  طــمحی  فیزیکی    محیطی   محدودیت  ایش 

تش   .خواهد شد  کودك  ذهنی  فتگیــسببآش دلیل  میان همساالنــدوس  رابطه  ویقــبه همین  یک محیط    در  تی 

ضروری کودکان  بین  پذیر  میبه  اجتماع    ی هاشاخصهی  کل   ی بندجمع  در   .(116:  1389،دلشاد  و   مردمی)  رسدنظر 

 مطرح نمود:   ینچن این توان یم  2جدول  مطابق با را مورد توجه پذیرانعطاف های محیط

 (.89  :1388  ،نیا)کامل   پذیرانعطاف   هایمحیط  یهاشاخصه بندی  میتقس-2جدول  

 مهم   یهالفه ؤم هاشاخص 

 ها در آنی مدرسه و همجوار   ی ایجادمکان ینهزم

 ها از بخش  یکهر    یتها در ارتباط با هوآن  یو معن  هارم انتخاب ف توده 

 یرون و ب  روند  یفضا   ی بینابینی ارتباطفضا یانی م  یفضاها

 یرون داخل و ب  یها یرافراد در درك مس  ییوانات در فضا  یابیجهت 

 حضور در فضا و  مشارکت    وفرصت    یق محیط و ایجادتطب  یتقابل ی اجتماع  فضای

 

  پذیرانعطاف هایویژگی محیط .3

  عنصری زنده ،  توصیف کالبد فضایی  هم  آموزش و  فرایند  فرم و  هم در  آموزشی،  فضاهای  در  ی محیط  یپذیرانعطاف

  منسجم  الگوی و با در نظر داشتن یک ، گسترش تلفیق و ترکیب و امکان ها ودیدن کاربری عملکردی چند که با است

پویامی از نظر ویژگی  .(1388محمودی،  )  را تصور نماید  تواند فضایی    جهت   پذیر درانعطاف  محیطها یک  همچنین 

  ، های محیطی و اثربخشی بیشتر در فضازنده در صدد ارتقا فعالیت  پویا،  فعالیت یک  کردن فضای باز آموزشی به تبدیل

 : است کاربردن موارد زیر در طراحی ضروریبه

 ؛ متفاوت ابعاد مختلف در های گروه برای بندی عملکردهای فضاییـ حوزه1

 ؛هامیان حوزه عین هماهنگی عملکردها در   و فرم میان  ـ تفکیک2

 ؛ در فضا حرکت دید، سهولت  میدان گسترش  فضا و بودن باز احساس ـ 3

 ؛ی در میان آن یکپارچگ و  مندالیه یک سیستم از ـ برخورداری4

 ؛مرکزگریز و اجتماعی مرکزگرا  فعالیتی   هایمحدوده ـ سازماندهی 5

 ؛ ای شاخه و الیهالیه  صورت  فضا به  بندیـ گروه6

  (.89: 1388، نیا)کامل  استقرایی مهارت های رشد  جهت  در  عدیبُ ـ فضایی چند 7
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 پذیر محیط آموزشی انعطاف .4

کنجکاوی    این فضاها حس   ؛ دارند  یادگیری   به فضای   دنــشتبدیل  قابلیت   رــانعطافپذی  ط ــیک محی  ای ــبخشه  همه

از محیط    خلق   به  قادر   را   او  فعال  را  کودك  جستجوگری  و از پیش  متفاوت    چنین   این   کند و می  شدهتعیین  فضای 

مطلوب    محیط   کودك  سمت  یک   از   که  شکلیبه،  دشوخلق می  آموزش  محیط  و   کودك  میان   دوسویه  ارتباطی   ساختاری 

  ها با این ساختارمحیط  . )یک رابطه متقابل(  کند او کمک می  یادگیریِ  به  دیگر، محیط   جهت  در   و   ازد ــمیس  را  خود

  را مهیا نموده و   کودك  تجربهپذیری   به  خگوییــپاس  امکان  درحال طراحی اند و  کابران  توسط   هازمان  حال و  همه  در

باتوجه به این    .(116:  1389،  دلشاد،  مردمی)  نمایند فعال می یادگیری   یاددهی و  نظام  تغییرپذیری همراه با رشد را در 

  ی ریرپذییتغ  توانایی   طی محو به    ش یرا افزا  فراگیران   اقی اشت  میل و   و   را متنوعفضای آموزش  ،  یریپذانعطافمهم که  

  ،)شاطریان  گردد میانطباق مثبت،    و آن    یی ایسبب پو  دهد ومی  را  متفاوت  یهاتیموقع  در   متغیر   ی ازهاینبا  ناسب  تم

بیماری   در دوران   ریاخهای سال خصوصبه ها و دهه  غیرقابل انکار است. در  آموزشی محیط لزوم وجود آن در  .(1378

هایی در جهت تغییر آموزش  کشور گام  ، مدارسآموزان مهیا نبودکه امکان تعامل مستقیم میان دانش  (کروناگیر) همه

هرچند    ؛را وارد نظام سنتی آموزش نمودند  یمشارکت   یر یادگی،  یفناور  پذیرکردن آموزش با سنتی برداشتند و با انعطاف

این شیوه  ر های اجرایی داندك )به علت نقص انتقادارتقا    شاهد  اگرچه در دنیا مرسوم است(،  تحقق کامل    ،یتفکر 

اند محتواهمچنین    ، متفاوتنظرات    گذاری اشتراك  شه، یبازتاب  بودهدرك    شیافزا  و   انسجام  ,  2000)  ایمفراگیران 

Herrington) .   حال   در   پاسخگویی به نیازهای  مطلوب باید به سادگی قابلیت تغییرپذیری و   محیط انعطافپذیر   یک  

 (.73: 1387 ،)شاطریان  دارا باشد را  متفاوتی موقعیتهای در  ،تغییر

 ی آموزش های  محیط  کالبدی کیفیت .5

  از   ایدامنه  و   شکوفا  افراد  در  استعدادهای پنهان  گردد کهسبب آن می  ی مطلوب،کیفیت کالبد آموزشی با    های محیط

ه  به ارمغان آورد  رانیفراگ  یرا براگیرا    و  دلپذیر  درکالبد بصری آشکار و محیطی با آرامش،  شناختی زیبایی  هایویژگی

کالبدی    آسایش  بصری بر  جذابیت  همچنین  .(1392همکاران،  و  نصرآبادی)  درآنان گردد  افزایش یادگیریموجب    شود و

  دادن مستقیم   با مشارکت  و  ( 1392همکاران،  و   )عظمتی  محیطی خواهدگشت   ادراك   به ارتباط بیشتر و   منجر  و  موثر،

  ذهنی،   )جسمی،   رشد  امکان  آموزش،  محیط   در   فعال   تعامل  و   حضور  بسترسازی مناسب،   بر  توان عالوهدانش آموزان می

تقویت  را  آنان  در.  (1390  عظمتی،   و  )باقری   نمود  اجتماعی(  بستری  به چنین  ویژه   ، جامعه  برای رسیدن    به   توجه 

همگامی با    عملکردی فضا و  سطح  ارتقاء   منظور به  مختلف  سطوح  اجتماعی در   مشارکت  فرهنگی و  بومی و  مقتضیات

است الزم  آموزشی  بابایی )  محیط  و  .(1391،  حاجی  درون  ماهیت  برونعوامل  و  محیطزا  تقویت    بر  تواندمی  یزای 

  طی محـ  نکه یبا ا  .(1389ن، همکارا  و  ان ی)رضو  اثرگذار باشد   محیط آموزشی در  تعلق    حس  خوانایی، سرزندگی و افزایش 

  ندشوتعریف می  رهیروشن، نور، صدا، فـرم و غ  هیخود مانند رنگ، بافت، سا  ۀدهندلی تشک  بـا عناصـر  ی کیفیکالبد

همکاران،    ی )ضرغام  الگوها   ط یمح  عملکرد  اگر  و(  1392و  تطابقذهن   یبا  آنان  باشد،   ی    و  استرسسبب    نداشته 
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وجود به  دو مفهوم توانش و ادراك    بینتنگاتنگ    یارتباطچنین محیطی    در  .ردندا  یعملکرد  تیقابلدستپاچگی شده و  

 ۀعوامل سازند.  (1391  ، ییتمنا  و  انی)طباطبائ  دشویم  دراكقابل اغیرافراد،    یبرا  طیمح خواهد آمد و در این شرایط  

ها به نوع نگاه آن  و  طیمح   ادراك، کارکرد و عناصر  میزان  با توجه بهافراد مختلف    یبرا   طیمح   ک ی مکان در    یمعنا

آموزشی (1392همکاران،    و   یدر ی)ح  تفاوت دارد  محیط   آن  ی هاتیقابل تغییرات    توانایی همگامی موفق    . محیط  با 

واجتماعی    فرهنگی، داراست  را  جهانی  بیشتری   و  می  انعطاف  ایجاد  زمان  سیر  در  تغییرات  مسیر  در    کند را 

اهمیت  حس تعلق،    ت،یشامل امن   ی ط یمح  ی ارهایمع  در نظر داشتن و  فضا  تیفیبه ک   ژهینگاه و  با   و  (1381)ویترویوس،

 ن یبنابرارقم بخورد.  در فضای آموزشی    ران یفراگ  یبرا  ری دلپذۀ  تجرب  تافعال شود    رانیذهن فراگ  در ها و نمادها،  نشانه  به

به    ی ابیدست   برای  وباشد    آنان   روزب  یها ازین  یپاسخگو  ران یفراگ  ی ازهای با درنظر گرفتن نید  با  ی آموزش  ی فضاهاکالبد  

 .(33:  1392  ،همکاران   و   ی است )نصر آبادضروری    رانیفراگ  محیطی برایو مطلوب  عملکردی    ی دمانی چاین مهم  

و احساس تعلق(    طی یادراك مح  ،روانی  تیامن  ،بصری محیط  ت یجذاب  ، ی)آسایش کالبد  مطلوب چونعوامل محیطی  

را    ر یثأت  شترینیب  یبصر  تیجذابعامل    انیاز م  شوندآموزان میدر دانش  ی درکنار هم باعث ایجاد احساس رضایتمند

 . (1392همکاران، )عظمتی و ارد د  طییبر ادراك مح

 آموزشی  باز فضاهایاصول طراحی  .6

خصوصیاتی باشد    و  ها یژگ یو  ی دارا  تواند ی میک یزیف   یاز فضا   قسمتی عنوان  ، بهمدارس(  اط یح )  آموزشی  باز   فضاهای 

  ی رازیخودانگ  و  یآزادتر و احساس  را آسان  یریادگی  ندیفرا  و  کمک شایانی نماید  پرورش کودك  به  که عالوه بر رشد

و  فعال کندکودکان    در بخششتریب.  (1395،  طاهباز   )صمدپور  بهریادگ ی  ین    یباز  یهانیزم  در  یررسمیغ شکل  ی 

اشاره کرد که موجب    سازنده   یجمع  یباز  توان بهاین راستای می  در.  ونددیپیبه وقوع مفضاهای باز مراکز آموزشی  

 تواندمیمتنوع    گوناگون و  یهاجنبه  با داشتن   ارسمد  یها اطی حفضای  شد؛  خواهد    ی کودکاناجتماع   یها مهارت  یارتقا

  تنوعبا  از سوی دیگر    ؛دهد  ش یرا افزا  یارتباط   ی هامهارت  و  سری م  را   (ی کیزیو ف  یداری، دی امکان تعامالت مختلف )کالم

را برای کودك برای یادگیری مهیا    یآرمان  محیطی،  فضا و نماهای بصری  مصنوع در  ی در عناصر طبیعی ودگیچیپ  و

  یت محدود  ورزشی با  و  ی تنوع وسائل باز نبود  خاطر  به  ی سنتاین فضاها به شکل    .(279:  1392،مک اندروتی)کند  می

  ستندی به مدارس متصل ن  ،ی دارندشتریب  ی فضا  و  یریپذ انعطافکه    یباز  ی هانیزم  فضاها و  اغلب  و  اندبسیاری مواجه

 )همان(.

آموزشی در راستا همگام سازی محیط با  متدولوژی    تجهیزات فضایی و   بصری فضاهای آموزشی از نظر  کالبد فیزیکی و

انگیزه و    ، عالقه  جدیدترین ساختار آموزشی باید از شش عامل: همدلی و همدردی، تعهد و مسئولیت شناسی، اعتماد،

مدارس ابتدایی    خصوصهب  اخیرکالبد فضاهای آموزشی کشور،   های سال  در   . (1386  نصر اصفحانی،)  نشاط برخوردار باشد 

  و عملکرد غیر   کاربری  با  فضاهایی   حتی در   ،است  مناسب  طراحی   فاقد  همگام با تغییرات جهانی نبوده و   در سطح و

بهره  تأسیس  نیز  ( خانه  مثل)  آموزشی این محیط.  (1389  مدنی،  و  شفایی)  گردد برداری میو  نامطلوب  های  فضای 
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میزان یادگیری    بر  روح،بی  نامناسب،  این فضاهای محصور،  ه وشد  آموزاندانشدر    افسردگی  کسالت و  آموزشی موجب

  محیطی   های قابلیت  از  کارگیری هطورکه عدم بهمان(.  74:  1374عطا،  لطف)   نشاط آنان تأثیر منفی خواهد داشت   و

  پذیری تکمیل  و   )تغییر  معمارانه چون  اصولی  طراحی   ؛ثر باشد ؤمکودکان    خالقیت   و   رفتار  و   ذهن  تواند برمناسب می

طبیعی    محرك  بازآفرینی عناصر   ایجاد فضاهای بینابینی و   بسته و   و  باز   فضاهای  تداخل  مرتبط با آن، عناصر    و  فضا 

  مدنی،   و   شفایی)است    ثیرگذارأت  ت یخالق   و  زشیانگ  شیدر افزا   و در فضاهای باز محیط آموزشی(   اهانی گ  ،مانند نور، آب

و   اغلب  آموزشی،  فضاهای   طراحی   در.  (1389 که شومی  مطرح   اشتباه  فرضیه  این گمان    فراگیران  همه   یادگیری   د 

بهمی گردد  مشابه  و   یکسان  شیوهتواند  پردازش   و  ی سبک شناختکه    درحالیست  این   .محقق  در  فردی    خصوصیات 

. (114:  1387همکاران،  و   یمنیی)  آموزان دارد در میان دانش  آموزش  کارایی   و   اثرگذاری  بر  سزاییهب  ثیرأت  اطالعات 

  بر   ط یمح اثرگذاری    ومندند  ازی خود ن  رامون یپ  ط ی به ارتباط با مح  یزیغر  طور هب  داشت که افراد  توجههمچنین باید  

فرهنگ  ی ریگشکل اجتماع   ی روابط  آموزشی    های محیط  و(  ,Shams Esfandabad  2017)  استریانکارناپذ  یو 

  دهندانتقال می  کودکان   به  را  دانش  و  هامهارت  بینی، جهان  ، اندآن جامعه  افراد   اجتماعی که معرف  نهادهای  عنوان یک به

در  ،(73:  1387عطا،  لطف) فراگیران  اساسی  نیازهای  جوابگوی  وزمینه  باید  متفاوت  فضایی،    های  عملکرد  بهبود  با 

  همچنین در .  (6:  1389،  نیاکامل)  کالبد فیزیکی فضاهای بازآموزشی باشند  ی درشناسییبایز  تیقابلدرصدد افزایش  

  زه یو انگ  ی پردازالی خ  ،یکنجکاو   ش یمنجر به افزا  که کودکان  مختص به    ی آموزش  ی باز فضاها   ی طراحل  اصو  هب  3جدول  

 اشاره شده است. شود یآنان م یو باز

 . (1391  ،همکاران  )عظمتی و   کودکان  یفضای بازآموزش  یاصول و راهکارهای طراح-3جدول  

 راهکار  اصول 

1 
باز و بسته    یو تداوم فضاها  بیترک

 فضا(در    یر یپذریی)تغ

 ( طور پراکندهبه  ویو پاس  اطیح  بینابینی)باز    یفضاها  -

 ی ساز ی با پر و خال  یکنواختی  عدم  وفضا  شکستن    -

 ز انداه یعناصر سا  ۀفضاها به واسط  بندیبیترک  -

2 
 صورت پالن آزاد به  یطراح

 ی فضا( ر یپذانعطاف )

 ك متحر  ۀجداکنند   یهاو المان صفحات    ایجاد-

 تغییر  جایی وه جاب  با قابلیت  پذیرانعطاف   مبلمان  گیریکارهب  -

3 
 یکنندگیکتحر  لهیوسبه   یساز ی باز

 ی( عیعناصر طب)

نور    از  ثرأمتو متحرك متنوع    ی رنگارنگ در فضااشه یشهای  بلوك   مسیرها و  -

 د یخورش

حضور    زه یانگ  برای ارتقا  وشن وفضاهای سبز طبیعی  با آب  یجهت باز  یداتیتمه  -

 کودك. 

4 

  یعیعناصر طب  لهیوستنوع به  جادیا

عناصر    یریرپذییتغ  یژگی)مطابق با و

 (یعیطب

 رنگ و شکل   ازنظر نوع ومتفاوت    اهانیکار بردن گبه  -

 برگ   زیسبز و ر  شهیالتقاط درختان هم  -
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از    یک  هر   ارد تاندــسا  ضریب  یر دمقا  ، هافلش  ى باال  اد عدا  ارد، ستاندا  حالت در    تحقیق   رى اختاــس  ل مد  تحلیل  دارنمو

 .  هددمى ناــنشرا  کندمى ىــ پیشبینرا   بسته وا متغیر انمیز چه تا  که  مستقل ىمتغیرها

 

 . (1400نگارنده،مدل مفهومی انعطافپذیری در طراحی فضای باز مدارس )منبع:  -  1دیاگرام  

  دــشداده    خیصــتش  لنرما   یعزتو  نجایىکه آ  از   ، فضاهای باز آموزشی  بر  پذیر انعطاف  محیط   ثیر أت  ىــسربر  ربهمنظو

 سىربر  اىبر.  دــش  نموآز   متغیرها  تگىــهمبس  ، spssر  افزامنراز    دهتفا ــسا  با  (فمیرنوــسا-وفکولموگر  نموآز  )نتایج 

  از  حاصل  نتایج  و  هشد  ده ستفا ا  مسیر  تحلیلاز روش    ل مد  کل  تأیید و    بستهو وا  مستقل  ىمتغیرها  بین  على  طۀبرا

به  آن ترین  ول مهماجدخروجی   با  آزمون فریدمن مقدار مجذور کای  برابر  است که در سطح    666/405دست آمده 

ویژگی  بندی  که رتبهتوان نتیجه گرفت  میدار بودن آزمون فریدمن  معنی. با توجه به  /. قرار دارد05خطای کمتر از  

 .بامعناست  معلمان و متخصصان رشته معماریاز نظر  ثر در فضای باز آموزشیؤپذیری مانعطاف

 . (1400)منبع: نگارنده،   توزیع فراوانی جنسیت افراد  -4جدول  

 جمع کل مرد زن  شاخص آماری

 250 103 147 فراوانی

 0/100 2/41 8/58 فراوانی درصدی
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 ( 1400)منبع: نگارنده،  جنسیت افراد  -1نمودار میله ای  

 ( 1400)منبع: نگارنده، توزیع فراوانی شغل پاسخگویان  -5جدول  

 
مهندس 

 معماری
 مدیر  آموزانوالدین دانش معلم 

مربی  

 پرورشی
 جمع 

 250 4 25 61 95 65 فراوانی

فراوانی  

 درصدی
0/26 0/38 4/24 0/10 6/1 0/100 

 

 

 . (1400)منبع: نگارنده،  شغل پاسخگویان    -2ای  میله نمودار  

 تحقیق  هادادهبررسی نرمال بودن  .8

 . (1400،)منبع: نگارنده   هامنظور بررسی توزیع طبیعی دادهاسمیرنوف به-نتایج آزمون کولموگراف  -6جدول  

 متغیر 
 سطح

 معناداری 

 085/0 های آن گیری از آیتمکیفیت طراحی فضاهای باز مدارس و بهره 

ت در ارتباط بین بیرون و درون کالس   الیّاختصاص فضای زیاد به عنوان فضای باز، ایجاد شفافیت و سیّ

پذیر در معماری و میزان  پذیر در مبلمان و خلق فضای انعطاف گیری از اجزاء انعطاف یکپارچگی محیط و نیز بهره 

 آموزان یادگیری دانش 

071/0 

 081/0 فضاهای بسته آموزشی   ۀپذیری در طراحی فضای باز مدارس در ادامتوجه به آیتم انعطاف 

 067/0 آموزان یادگیری دانش 
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  ی و اختصاص فضا  085/0برابر با    آن  یهاتمیاز آ  یریگ باز مدارس و بهره  یفضاها  یفیک   ریمتغ  یبرا  یسطح معنادار 

  ی ریگبهره  زیو ن  ط ی مح  ی کپارچگی و درون کالس    رونیب  ن یدر ارتباط ب  ت یالیو س  ت یجاد شفاف یباز، ا  ی عنوان فضابه  اد یز

و    071/0آموزان برابر با  دانش  یریادگ ی   زانیو م   ی در معمار  ر یپذانعطاف  یدر مبلمان و خلق فضا  ر یپذاز اجزاء انعطاف

آ به  ادام  یفضا   یدر طراح  یریپذ انعطاف  تمیتوجه  در  آموزش   ی هافضا  ۀباز مدارس  م  081/0با    برابر یبسته   زانیو 

رسد ازنظر  نظر میبهشان نرمال است. ها توزیعدر نتیجه داده؛  دست آمده استهب 067/0آموزان برابر با دانش یریادگ ی

آموزشی،    ۀ فضاهای بست  ۀ پذیری در طراحی فضای باز مدارس در اداممعلمان و متخصصان معماری توجه به آیتم انعطاف

ت در ارتباط بین بیرون و درون کالس یکپارچگی محیط  الیّ عنوان فضای باز، ایجاد شفافیت و سیّفضای زیاد بهاختصاص  

پذیر در معماری و کیفیت طراحی فضاهای باز  پذیر در مبلمان و خلق فضای انعطافگیری از اجزاء انعطافو نیز بهره

 ثیرگذار باشد. أآموزان تادگیری دانشهای آن به میزان زیادی بر یگیری از آیتممدارس و بهره

 . (1400،)منبع: نگارنده   جدول خروجی مدل رگرسیون  -7جدول

 B 
خطای 

 استاندارد

مقدار  

 بتا
 tمقدار 

سطح  

 معناداری 

 144/0 464/1 - 079/3 508/4 ضریب ثابت 

عنوان فضای باز، ایجاد شفافیت و  اختصاص فضای زیاد به

درون کالس یکپارچگی محیط  سیالیت در ارتباط بین بیرون و  

پذیر در مبلمان و خلق فضای  انعطاف   یگیری از اجزا و نیز بهره 

 پذیر در معماری انعطاف 

019/0- 079/0 014/0- 245/0- 807/0 

پذیری در طراحی فضای باز مدارس در  توجه به آیتم انعطاف 

 فضاهای بسته آموزشی   ۀادام
16/0- 084/0 011/0- 186/0- 835/0 

های  گیری از آیتمکیفیت طراحی فضاهای باز مدارس و بهره 

 آن
555/1 135/0 756/0 545/11 000/0 

 

 پذیر: میزان یادگیری در فضای انعطافبینی دهد با توجه به ضرایب مدل زیر برای پیشون را نشان مییضرایب رگرس

 + e 555/1+508/4 = پذیرمیزان یادگیری در فضای انعطاف

ت در ارتباط بین بیرون و درون  الیّعنوان فضای باز، ایجاد شفافیت و سیّبرای متغیر اختصاص فضای زیاد بهمقدار بتا  

پذیر در معماری برابر با  پذیر در مبلمان و خلق فضای انعطافگیری از اجزاء انعطافکالس یکپارچگی محیط و نیز بهره

است    05/0است با توجه به مقدار معناداری که بیشتر از  دست آمده  هب  807/0و سطح معناداری برابر با    -  014/0

مقدار بتا برای متغیر توجه به    ؛ ثیرگذار باشدأبینی کند و تتواند میزان یادگیری را پیشتوان گفت این متغیر نمیمی

اری  و سطح معناد  011/0فضاهای بسته آموزشی برابر با    ۀ پذیری در طراحی فضای باز مدارس در ادامآیتم انعطاف

توان گفت فقط  است نمی  05/0با توجه به اینکه این مقدار بیشتر از    ؛ دست آمده استهب  835/0دست آمده برابر با  هب
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انعطاف آیتم  به  یادگیری دانشتوجه  بر میزان  باز مدارس  تپذیری در فضای  برای متغیر  أآموزان  بتا  ثیر دارد. مقدار 

دست آمده  هب  000/0و سطح معناداری    756/0های آن برابر با  گیری از آیتمکیفیت طراحی فضاهای باز مدارس و بهره

تواند میزان یادگیری دانش آموزان  توان گفت این متغیر میاست می  05/0است. با توجه به مقدار معناداری که کمتر از  

 ند و اثرگذار باشد.را پیش بینی ک

  ده ستفا ا  با  هشوپژ  ینا  که  دنمو  ره شاا  انتومى  ،یگرد  تتحقیقا   ایرــس  بارو  پیش  تحقیق  ىهایافته  ۀــمقایس  ردمودر   

  شته دا  هالمد  یناتوسعۀ    بر  عىــس  هشوپژدر    هکرشدذ  تتحقیقادر    یادگیری  بر  هشد  ئهارا  مؤثر  ىهامؤلفه  بیشتراز  

انعطاف   مؤثر  ملاعو  رــبهت   شناخت  جهتدر    گامى  ،ینــ پیش  تتحقیقا  با  سوهم  تحقیق  ینا  که  گفت  انتومى  پس.  ستا

. از  ستا  هسنجید  آموزاندانش  ىگیردیا   برآن را    نقش  جدید   گامىو در    دهکر  سىربر  رى معما  زشموآباز    محیطدر  

.  نداهشد  نبیا  درفضاهای داخلی مدارس  ىانعطافپذیر  بر  مؤثر  ملاعواز    بخشى  تنها  پیشین  تتحقیقا   کثردر ا  ،طرفى

  چهار  به  صلىا  ملاعو  د،وــش  املــشرا    ارد مو  همه  کهاى  ىبندستهد  ئهو ارا  اتنظر  کلیه  ىجمعبند  با   تحقیق  یندر ا

 بدین .  تــسا  گرفته  رتصو  ىتأیید  عاملى  لــتحلیو    لفى روش د  طــتوس  نیزآن    تأیید  که  نداهشد  تقسیم  کلى  عامل

  شدند   ایىــشناس  زشموآ  باز  محیط در    ىپذیرانعطاف  بر  مؤثر  عامل  یرز  24و    صلىا  عامل  چهار  ،تحقیق  یندر ا  بــترتی

پذیری فضاهای باز  انعطاف  ثر درؤهای ملفهؤکه با نظرسنجی از متخصصان حوزه معماری و آموزشی در مورد بررسی م

ها مورد بررسی قرار گرفته است و با استفاده  درصد پاسخ نمونهو فراوانی  طور جداگانه به آزمون گذاشته شدمدارس به

 ده است.ش بندی از آزمون فریدمن رتبه

 .(1400،)منبع: نگارنده  بندی فریدمندرصد توزیع  فراوانی و رتبه  -8جدول  

 هاگویه
خیلی  

 کم 
 زیاد  متوسط  کم 

خیلی  

 زیاد 
 بندیرتبه 

 مشارکت ترغیب  سبب که ای گونهه ب باز،  فضاهای  طراحی

 ارتباطات  ایجاد نظیر) اجتماعی هایفعالیت  در  آموزاندانش 

 آموزان( دانش  بین بیشتر تعاملی

 4 68 81 87 10 تعداد

87/8 
 6/1 2/27 4/32 8/34 0/4 درصد

آموزان در طراحی  های فردی و گروهی دانش توجه به ویژگی

گروهی برای  )ایجاد فضاهای    هایی کاربردی برای آنانمکان 

 ورزش(   بازی،  تعلیم،

 17 56 75 96 6 تعداد
23/9 

 8/6 4/22 0/30 4/38 4/2 درصد

ها در مدارس از نظر  بودن مسیرها و دسترسی مناسب 

کالبدی و زیبایی های بصری برای ایجاد جذابیت برای   

 دانش آموزان 

 11 68 68 95 8 تعداد
97/8 

 4/4 2/27 2/27 0/38 2/3 درصد

ایجاد فضاهای نو و بدیع هنری و قابل کشف برای کودکان  

در طراحی  فضاهای باز مدرسه جهت جلب توجه و ایجاد  

 آموزان ال در ذهن دانش ؤ س

 19 51 69 102 9 تعداد

79/8 
 6/7 4/20 6/27 8/40 6/3 درصد

 ایجاد سکوت و آرامش صوتی در فضاهای باز مدرسه 
 41 83 74 47 5 تعداد

58/12 
 4/16 2/33 6/29 8/18 0/2 درصد
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ایجاد فضاهای کاربردی و تجهیزات الزم در حیاط مدارس  

در نظر گرفتن فضا و تجهیزات مناسب    مبلمان مخصوص

 برای بازی جمعی 

 9 50 81 105 5 تعداد

30/8 
 6/3 0/20 4/32 0/42 0/2 درصد

  ها و فضاهای پر رفت وها و فضاها به فعالیتتقسیم فعالیت

 آمد 

 44 132 57 11 6 تعداد
98/14 

 6/17 5/52 8/22 4/4 4/2 درصد

 انجام جهت فرمی، بصری  لحاظ به فضاها بودنرپذیانعطاف 

 باز  مشترك فضای یک در  مختلف های یتفعال

 51 125 56 16 2 تعداد
16/15 

 4/20 0/50 4/22 4/6 8/0 درصد

نیاز دسترسی  چیدمان مناسب فضاهای باز بر اساس میزان  

 به فضاها

 66 105 63 16 - تعداد
36/15 

 4/26 0/42 2/52 4/6 - درصد

افزایش و تنوع فضای سبز مناسب و نیز مبلمان منعطف در  

 راهروی داخلی و فضاهای عمومی، محوطه حیاط 

 47 88 76 37 2 تعداد
34/13 

 8/18 2/35 4/30 8/14 8/0 درصد

هدفمندکردن آموزش در فضاهای باز به جهت افزایش  

 آموزان مندی دانش ادگیری و سطح رضایت یمیزان  

 39 83 75 47 6 تعداد
27/12 

 6/15 2/33 0/30 8/18 4/2 درصد

برقراری رابطه دوستانه و خالقانه آموزشی توسط معلمان در  

 فضای باز مدارس 

 17 100 79 21 33 تعداد
08/11 

 8/6 0/40 6/31 4/8 2/13 درصد

شناختی در کالبد فضاهای باز  زیبایی  بصری و  وجود عناصر

انعطاف در فضای  قابل  دۀمدارس فضاهای تعریف و طراحی ش

 سیمانی  جای یک حیاطه باز آموزشی ب

 86 64 79 21 - تعداد

94/14 
 4/34 6/25/6 6/31 4/8 - درصد

های  المان   نور، مصالح واستفاده از تنوع در بافت، رنگ،  

ها و سطوح  انگیز در طراحی فرم عناصر خاطره شکل  به  هنری

 بسته   باز در فضاهایهای نیمهها و سقف پوش و دیوارها و کف 

 67 123 56 4 - تعداد

03/16 
 8/26 2/49 4/22 6/1 - درصد

ساختمانی    عۀخوانی فرم فضاهای باز مدارس با مجموهم

استفاده در حیاط برای    دونمدرسه و عدم وجود فضاهای ب

 کودکان 

 99 130 17 4 - تعداد
21/18 

 6/39 0/52 8/6 6/1 - درصد

ایجاد امنیت روحی و روانی در فضاهای باز مدرسه برای  

کور و فضای    ۀآموزان خاص نظیر پرهیز از ایجاد نقطدانش 

 بسته   کامالً

 30 36 132 33 19 تعداد
91/9 

 0/12 4/14 8/52 2/13 6/7 درصد

ایجاد امنیت کالبدی از طریق رعایت استانداردها در طراحی  

 ضاهای باز جمعی و پر رفت و آمد محوطه مدرسه ف

 22 70 85 63 10 تعداد
27/10 

 8/8 0/28 0/34 2/25 0/4 درصد

در نظر گرفتن فضاهای مناسب به دور از آشفتگی و سر و  

 های جمعیها و آموزش جهت برگزاری کالس صدا  

 34 91 61 56 8 تعداد
75/11 

 6/13 4/36 4/24 4/22 2/3 درصد

 97/17 91 138 15 6 - تعداد
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  ایجاد فضاهای استاندارد، متناسب با مقیاس کودك، با

  ۀکیفیت و به روز به همراه امکانات الزم جهت استفاد

 مطلوب از فضاهای باز مدرسه 

 4/36 2/55 0/6 4/2 - درصد

گزینی مسیر حرکتی سواره از مسیرهای پیاده و بازی  جدایی

 ضاهای سبز در فضاهای باز مدرسه فو  

 32 39 122 33 21 تعداد

24/10 
 8/12 6/15 8/48 2/13 4/8 درصد

های جمعی  ایجاد حفاظ در فضاهای بازی و حرکت و نشست 

شرایط جوی متفاوت  های باز در محوطه، در  و غذاخوری 

 صورت نیمه طراحی فضاها به 

 20 63 83 62 22 تعداد

88/9 
 0/8 2/25 2/3 8/24 8/8 درصد

درگیر نمودن بیش از یک حس )حواس پنجگانه( در درك  

 کلی فضاهای باز مدرسه   بصری  کالبد

 32 81 72 49 16 تعداد
45/11 

 8/12 4/32 8/28 6/19 4/6 درصد

فرهنگی و آموزشی در  هنری و  استفاده از المان های آشنای  

طراحی فضای باز، به جهت ایجاد حس تعلق و خاطره  

 انگیزی در فضاهای باز مدارس 

 32 132 57 29 - تعداد
12/14 

 8/12 8/52 8/22 6/11 - درصد

شبیه سازی طبیعت بکر در قسمتی از فضای باز، به منظور  

آموزان و آموزش و همراهی بیشتر  دانش گذران اوقات فراغت  

 آنان با طبیعت 

 82 109 47 12 - تعداد

32/16 
 8/32 6/43 8/18 8/4 - درصد

 

خوانی فرم فضاهای  هم  گویه  ( به21/18دهد که باالترین میانگین رتبه )ها نشان میمقایسه میانگین رتبهتوجه به    با

دارد که  اختصاص   استفاده در حیاط برای کودکان دونساختمانی مدرسه و عدم وجود فضاهای ب  ۀباز مدارس با مجموع

مهم که  معناست  ویژگی  بدین  و  انعطافترین  معلمان  نظر  از  کودکان  یادگیری  بر  مدارس  باز)حیاط(  فضای  پذیری 

عدم وجود فضاهای بال    ساختمانی مدرسه و  ۀخوانی فرم فضاهای باز مدارس با مجموعهم  متخصصین رشته معماری

ایجاد فضاهای کاربردی  ( به گویه  30/8ترین میانگین رتبه )پایینفوق،    ۀگویاستفاده در حیاط برای کودکان است. بعد از  

اختصاص    درنظر گرفتن فضا و تجهیزات مناسب برای بازی جمعی و تجهیزات الزم در حیاط مدارس مبلمان مخصوص

ایجاد فضاهای کاربردی و تجهیزات الزم در حیاط مدارس مبلمان    گویه،  ترینیتاهمکمکه بدین معناست که  دارد  

است.    از نظر معلمان و متخصصین رشته معماری   در نظر گرفتن فضا و تجهیزات مناسب برای بازی جمعی   مخصوص

جود فضاهای  ساختمانی مدرسه و عدم و  ۀ خوانی فرم فضاهای باز مدارس با مجموعهماهمیت  به ترتیب  شوندگان  پرسش

ایجاد فضاهای استاندارد، متناسب با مقیاس کودك، باکیفیت و به روز    ( 21/18)  استفاده در حیاط برای کودکان دونب

سازی طبیعت بکر در قسمتی از  شبیه(؛  97/17)  مطلوب از فضاهای باز مدرسه   ۀهمراه امکانات الزم جهت استفادبه

استفاده از  (؛  32/16)  آموزان و آموزش و همراهی بیشتر آنان با طبیعتشمنظور گذران اوقات فراغت دانفضای باز، به

های  ها و سقفها و سطوح و دیوارها و کفپوشانگیز در طراحی فرمتنوع در بافت، رنگ، نور، مصالح و عناصر خاطره
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(؛  36/15)  دسترسی به فضاهاچیدمان مناسب فضاهای باز براساس میزان نیاز  (؛  03/16بسته )  نیمه باز در فضاهای 

تقسیم  (؛  16/15)  باز مشترك فضای یک  در  مختلف  هایتفعالی انجام  جهت  فرمی، لحاظبه فضاها  بودن  پذیرانعطاف

شناختی در کالبد فضاهای باز  وجود عناصر زیبایی(؛  98/14)  ها و فضاهای پر رفت و آمد ها و فضاها به فعالیتفعالیت

استفاده از  (؛  94/14)  جای یک حیاط(هقابل انعطاف در فضای باز آموزشی ب  ۀحی شدمدارس فضاهای تعریف و طرا

های آشنای فرهنگی و آموزشی در طراحی فضای باز، به جهت ایجاد حس تعلق و خاطره انگیزی در فضاهای باز  المان

و  (؛  12/14)  مدارس داخلی  راهروی  در  منعطف  مبلمان  نیز  و  مناسب  فضای سبز  تنوع  و  فضاهای عمومی،  افزایش 

هدفمندکردن آموزش  (؛  58/12)  ایجاد سکوت و آرامش صوتی در فضاهای باز مدرسه  (؛34/13)  محوطه حیاط، فضاهای

در نظر گرفتن فضاهای  (؛  27/12)  مندی دانش آموزانادگیری و سطح رضایتیجهت افزایش میزان  در فضاهای باز به

درگیر نمودن بیش از    (؛75/11)  های جمعی ها و آموزشی کالسمناسب به دور از آشفتگی و سر و صدا جهت برگزار

دوستانه و خالقانه آموزشی    ۀبرقراری رابط  (؛45/11)  یک حس )حواس پنجگانه( در درك کالبد کلی فضاهای باز مدرسه

ضاهای باز  ف ایجاد امنیت کالبدی از طریق رعایت استانداردها در طراحی  (،  08/11)  توسط معلمان در فضای باز مدارس

ضاهای  ف گزینی مسیر حرکتی سواره از مسیرهای پیاده و بازی و  جدایی(،  27/10)  مدرسه  ۀوآمد محوطجمعی و پر رفت

موزان خاص نظیر  آایجاد امنیت روحی و روانی در فضاهای باز مدرسه برای دانش(،  24/10)  سبز در فضاهای باز مدرسه

های جمعی و  ایجاد حفاظ در فضاهای بازی و حرکت و نشست(،  91/9)  بسته  کور و فضای کامالً   ۀپرهیز از ایجاد نقط

های فردی  توجه به ویژگی(،  88/9)  صورت نیمه های باز در محوطه، در شرایط جوی متفاوت طراحی فضاها بهغذاخوری

آنانهای آموزان در طراحی مکانو گروهی دانش برای  برای تعلیم،  ی کاربردی    ورزش(   بازی،  )ایجاد فضاهای گروهی 

های بصری برای ایجاد جذابیت برای   ها در مدارس از نظر کالبدی و زیباییمناسب بودن مسیرها و دسترسی(،  23/9)

 اجتماعی  هایفعالیت در آموزاندانش مشارکت ترغیب سبب که ایگونهبه باز، فضاهای طراحی (،  97/8)  آموزاندانش

ایجاد فضاهای نو و بدیع هنری و قابل کشف برای  (، 87/8آموزان )دانش بین بیشتر تعاملی ارتباطات ایجاد نظیر، گردد

ایجاد فضاهای  (،  79/8)  آموزانال در ذهن دانشؤکودکان در طراحی فضاهای باز مدرسه، جهت جلب توجه و ایجاد س

  در نظر گرفتن فضا و تجهیزات مناسب برای بازی جمعی  مدارس مبلمان مخصوص   کاربردی و تجهیزات الزم در حیاط

 .  باشد( در یادگیری کودکان می30/8)

 ى گیرنتیجه 

آموزشی باشد    الگوهای تغییرات   آموزان مطابق با نیازهای دانش  بتوانند جوابگوی  باید تا حد امکان   فضاهای باز آموزشی 

با    .مهیا نماید  پذیرانعطاف  را با ایجاد فضایی  معلم  و  نیاز یادگیرندهطول زمان    در  بتواندتکنولوژی    پیشرفت  و همگام با

جوامع به عهده    یسازتمدن  نقش را بر  مؤثرترین  ،محورآموزش  یها به تبع آن محیط  و   آموزش  توجه به این اصل که

هرچه بیشتر را فراهم نمود    یو اجتماع   یعاطف   ،یذهن  ی، ک یرشد فیز  امکانمطلوب  یی  فضاها  جادیااست با    دارند. الزم

است میسر    کودکان  یرفتار   یالگوها  که همگام با   پذیرباز آموزشی انعطاففضاها    یطراح  قیطرتواند از  مهم می  نیاو  

پذیر بر یادگیریست در  فیزیکى انعطاف  هاینتایج پژوهش فوق مبتنی بر تأثیر مستقیم فضاهای بصری و محیط.  شود



 بازآموزشی  فضاهای فیزیکی مأثردرکالبد و هنری بصری هایمؤلفه  واکاوی 388 

 فر، سیده علیا عمادیانگلوگاهی، بهنام رجبی  قریشی ابوالقاسم سید 

  ى هارفاکتو  در تحقیق خود به تأثیر یمحیط   روانشناس  اند.کید داشتهأدیگر هم بر این فاکتور مؤثر تمحققان  این رابطه  

  ن مکا  و   سکال  دبعا ا  ،شىزموآفیزیکى محیط    ت مکاناا  یىاشاره کرده وابتدا  سۀرمد در    ىگیردیا   یند افر  بر  سهرمد   محیطى 

عناصر    ترکیب  ثر ازأبصری مطلوب را مت  فیزیکى و  خود محیط  کارنتیجۀ    همچنین در  ؛شمارد در این مهم می  راسه  رمد

فضای    در   فعالیت   و  یى راکا   افزایش   بر  دانسته که   مبلمان   ن چیدما  ، رنگ   ق،تاا  د بعاا  ،تهویه  ، ماد  ر،نو  نظیر   متفاوت محیطی 

و محیط أت  نیز.  اثرگذارند  آموزاندانش  تحصیلى  موفقیت  آموزشی  انعطاف  کیدکرده    ت مکاناا  طریقاز  پذیر  فیزیکى 

نیز عقیده   .نددار  تأثیر  تحصیلى  موفقیت  بر  رنگ و...  و  ماد چون  شرایط کیفی محیط آموزشی  ا،صد  ر،نو  چون  رىساختا

آموزان  هنری دانش  آثار  های متشکل ازاریود  ر،نو  ،فضا  مبلمان در  پذیری درانعطاف  ،فضاهای باز آموزشی  دارندکه در

مشا فضا ر احساس  در  آنان  و   کت  افزایش  م  و  ىگیر د یا  یندآفردر    را  نقش آ  کیفیت   د بهبو  در   و   ثرؤخالقیت    موزش 

این تحقیق  نتیجۀ    .ستا مؤثر بوده    آموزش  فراگیران  ضایتر  بر  آن  فضاهای باز  و  سکال  فیزیکى.  مثبتىخواهد داشت

برآن است که فضاهای   آموزشی خواهد    پویایی  سبب  پذیرانعطا  بازآموزشی مطلوب وهم    که  معنا  بدان  شد؛محیط 

  خود   بهحیات   بتواند   تا  داشته باشد  تغییرات اجتنابناپذیری   مقابل   در   توانایی همگامی   و  سازگاری  از   باید   محیط مطلوب 

متشکل از    نباید  ،ی انعطافپذیرــآموزش  طراحی مطلوب محیط باز  نیز  دیدگاه شاطریان  از  .دهد  ادامه  طول زمان  در

  ارتقا فعالیتهای   در  ثرؤم   زنده و  باید همانند عاملی  یادگیری باشد بلکه  یک بستر  در  اثرپذیری  فاقد  و  بیروح  محیط  یک 

  های نتایج حاصل از داده  را مهیا گردند.  آموزاندانش  نیاز   به   پاسخگویی  بستری مطلوب در جهت   و   عمل نماید  یــآموزش

آمده  هب نیز دست  تأثیر  تحقیق  تأیید  از  بازمحیط  ى پذیرانعطاف  حاکی  .  است  آموزاننشدا  ىگیرد یا  بر  شیزموآهای 

تنوع در بافت، رنگ، نور،    آموزشی چون:  دهندگان بر عوامل محیط فیزیکی فضاهای بازکه پاسخدهدمیها نشانیافته

  ی باز مدارس و باز در فضاهای نیمهسقف  ها وارها،کفپوشسطوح و دیو  ها،انگیز در طراحی فرمخاطره  عناصر  مصالح و

کودکان برای  حیاط  در  بالاستفاده  فضاهای  وجود  کودک  و  عدم  مقیاس  با  متناسب  استاندارد،  فضاهای    و ،  انایجاد 

ایجاد  های آشنای فرهنگی و آموزشی به جهت استفاده از المان فرمی  لحاظ به ورزشی  بازی و  فضاها بودن  پذیانعطاف

  دن به منظور گذران  بخشی از محوطهسازی طبیعت بکر در  شبیه  و  انگیزی در فضاهای باز مدارس خاطره  حس تعلق و 

  در افزایش و تنوع فضای سبز مناسب و نیز مبلمان منعطف  و    اوقات فراغت و آموزش و همراهی بیشتر آنان با طبیعت

  . کید دارندأروح ت  سیمانی خالی از   جای یک حیاط هآموزشی بفضای باز    انعطاف در قابل  ۀ شدفضاهای تعریف  ومحوطه  

م ملفهؤهمچنین  به  باالتری نسبت  اهمیت خیلی  از  آموزشی  باز  فضاهای  ولفهؤهای کیفی در  فردی  اجتماعی    های 

پایان    در.  کید داردأت  انعطافپذیر  یــآموزشباز    برخوردار است که به لزوم توجه بیشتر به طراحی مطلوب در محیط

  ، تحقیق  ین در ا  ه مدآ  تــسدبه    پذیری انعطاف  بر  رــمؤث  مل اعو  یر و ز  لــماعواز    یک  هر  نقش   تا   دد مىگر  د نها ــپیش

  لیل د   به  نجاکه. ازآددگر  ىــسرلفه اثرگذار برؤعنوان یه مبه  حمختلف  ىــشزموآ  باز  ىمحیطها   ردىمو  ىهانمونهدر  

  ۀ هنددپاسخ  فعالیت   سطح و    جنسیت  ، سن  جمله از  ملىاعو  که   نخبرگا  ب نتخاا  و  نامهپرسش  اربزا  تىذا  ى هایتودمحد

افزایش  به منظور    همچنین  .ستا  بىــنس  همدآ  تــسدبه   نتایج  ،)شرایط اپیدمی کرونا(  آموزان با توجه بهنشو دا  هخبر

 د:شوپیشنهاداتی به شرح زیر ارائه میپذیری در فضاهای باز آموزشی انعطاف
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فضاهای    چون نورپردازی مطلوب وجذابیت بصری    ایجاد  آموزش فضاهای باز آموزشی بابا توجه به تغییر سبک    -1

  تواند باعثمیو فضاهای بینابینی در فضاهای باز آموزشی    بازنیمه  باز،فضای    درهای سیال  پویا و مبلمان  رنگارنگ و

 گردید. آموزانمیان دانش تعامل افزایش 

ایجاد  عملکردی  چند   فضاهای   ایجاد   -2  موجب  آموزشی  باز  فضاهای    در   انگیزیخاطره  حس  و   ذهنی   تصویر  در 

   .آموزان خواهد شددانش

باعث ایجاد    در حیاط  سیرکوالسیون با جریان حرکتی باال   وو ترکیب فضاهای داخلی و خارجی  های  فرمبا ایجاد    -3

 اهد شد. فضاهای باز آموزشی خوحس پویایی و جذابیت در 
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