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هاي محیطی مؤثر بر  معیارهاي طراحی فضاهاي آموزشی با تأکید بر قابلیت
  آموزان  ذهن و رفتار دانش
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  چکیده

باز در مدارس راهنمایی مبنی بر قابلیت محیطی مؤثر  هدف پژوهش، دستیابی به معیارهاي طراحی فضاهاي باز و نیمه
باشد. در این تحقیق از روش مطالعه موردي  پذیري این فضاها می بر ذهن و رفتار نوجوانان به منظور ارتقاء اجتماع

باز مدارس در جهت  اي براي طراحی فضاهاي باز و نیمه رانهاستفاده شده و بر اساس نتایج تحقیق، معیارهاي معما
اي است و نمونۀ آماري  اي چندمرحله خوشه ،گیري است. روش نمونه شدهپذیري این فضاها استنتاج  ارتقاءاجتماع

نامۀ محقق استفاده  آوري اطالعات تحقیق از پرسش باشد. براي جمع دبیر می 49آموز و  دانش 102در این تحقیق 
به مقتضاي نوع متغیرها و ارتباط آنها با  SPSSافزار  بندي با استفاده از نرم اطالعات حاصله پس از طبقه ه است.شد

عناصر  درجه اول اهمیت:ها نتایج زیر به دست آمده است:  یکدیگر مورد بررسی قرار گرفته و پس از تحلیل داده
ثابت فضا/ به ترتیب:  عناصر نیمه درجه دوم اهمیت:صدا. غیرثابت یا پویا/ به ترتیب: فضاي سبز، بو، دما، نور، 

موقعیت و وسعت فضا در  درجه سوم اهمیت:ها.  تزیین، نقوش، رنگ، بافت، مصالح، شکل، عالئم، و نشانه
  سازمان فضایی کل بنا.

  .پذیري، مدرسه راهنمایی پسرانه، نوجوان مدرسه، اجتماع-: باغها کلیدواژه
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پژوهشگر دکتري معماري، دانشکده مهندسی معماري و شهرسازي، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران، . ٢
  tcsh9010@gmail.comنویسنده مسؤول، 

ارشد معماري، دانشکده مهندسی معماري و شهرسازي، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی،  آموخته کارشناسی دانش. 3
  تهران، ایران.
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  مقدمه
افتد.  کند هم اتفاق می اي از زندگی هر فرد است و حتی زمانی که به آن فکر نمی عمدهیادگیري بخش 

مثل زمانی که افراد با دوستان خود در مورد مضامین مختلف (اجتماعی، اقتصادي و غیره) صحبت 
آموزان از  در مدارس و فضاهاي آموزشی نیز بخش اعظمی از یادگیري و تجربه و فهم دانش کنند. می

گیري است؛  باز فضاهاي رابط و بینابین حیاط مدرسه در حال شکل اجتماعی در فضاهاي باز و نیمه حیات
 گیرند. توجهی قرار می سیال عموماً در طراحی مورد بی فضاهایی که به دلیل داشتن کاربري بدون نام و

یی، سرزندگی، هاي کیفی فضا همچون پویا بنابراین این فضاها در طراحی مدارس معاصر، فاقد مؤلفه
آموزان دیگر رغبت کافی جهت  باشند. در چنین محیطی دانش پذیري، آسایش، ایمنی و غیره می انعطاف

گرد هم آمدن در ساعات غیردرسی (فراغت) ندارند. آنچه امروزه آموزش و پرورش را بیش از هر زمانی 
هاست.  ن و روابط میان آنگر در آ آورد تعداد عوامل مداخله به صورت امري بغرنج و پیچیده درمی

بر  افتد. بخشی از این عوامل شرایط کالبدي و محیطی مناسب است که امر یادگیري در آن اتفاق می
شده شرایط محیطی در دوران کودکی و نوجوانی به شدت بر میزان یادگیري و  اساس مطالعات انجام

ت علمی و تکنولوژي پدید آمده پرورش استعداد بالقوه تأثیرگذار است. از سویی اجتماع و تحوال
برداري هرچه بهتر از امکانات و منابع در چگونگی شکل  همچنین تفکراتی مانند پایداري و نیاز به بهره

هاي مناسب آموزش، به منظور ارتقاءکیفیت استفاده و بازدهی آنها تأثیرات قابل  بخشیدن به محیط
حی مدارس کشورمان مورد غفلت طراحان واقع شده اي خواهند داشت؛ از طرفی اما آنچه در طرا مالحظه

افتد، بلکه قسمت مهمی  نیز توجه به این نکتۀ اساسی است که یادگیري صرفاً در کالس درس اتفاق نمی
باز  آموزان از حیات اجتماعی در حیاط مدرسه و خصوصاً در فضاهاي باز و نیمه ها و تجربۀ دانش از یافته

گیرد. حیاط مدرسه یک فضاي شهري خودبسنده و  اهروها و غیره شکل میفضاهاي ارتباطی و بینابین ر
توان گفت  دهد. به عبارت دیگر می پویا است که در آن مقیاس کوچکی از زندگی اجتماعی رخ می

هاي کیفی فضا  مدرسه یک نمونه از اجتماع آینده است. بنابراین در طراحی حیاط مدارس توجه به مؤلفه
ایمنی و غیره جهت انگیزه و رغبت کافی در - پذیري، آسایش دگی، انعطافهمچون پویایی، سرزن

پذیر شدن این  آموزان به منظور ماندن در حیاط مدرسه در ساعات غیردرسی (فراغت) و اجتماع دانش
  فضاها ضرورت دارد.
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 بیان مسأله 
اطالعات است.  جامعه کنونی ما به شدت در حال دگرگونی، تحول و نو شدن متأثر از عصر انفجار

هاي جمعی کالسیک و گاه نوظهوري هستند که متناسب با ابعاد روانی  ابزار این تأثیرگذاري نیز رسانه
پردازند.  ها و خوراك فکري مطبوع ذائقه این قشر می خصوصاً جوانان و نوجوانان به تدارك آموزه

و عادات بیشتري را در اوقات فراغت  ها آموزهشود که شاگردان معموالً  اکنون به وضوح مشاهده می
تا درون آن. بدیهی است در چنین فضاي متکثري دیگر آموزش و  آموزند میخود در خارج از مدرسه 

برآورنده » گذرد که سال از عمر آن می«شده  تواند مطابق الگویی ثابت و از پیش تعیین پرورش نمی
سریع رشد  فرایندچراکه به دلیل تشابه ماهوي میان آموزان خود باشد؛  نیازهاي روانی و اطالعاتی دانش

باشند و یک برنامه بسته  کودك و جامعه متحول کنونی، اصوالً نیازها در حال نو به نو شدن می
ترها  گوي این سیستم رو به رشد باشد و باید از آغاز میان کودك، محیط و بزرگ تواند پاسخ نمی

ترین نیازهاي  عدم توجه به بدیهی هاي مطلوب ایجاد کرد. هاي ارتباطی پایداري را در محیط زمینه
آموزان در طراحی فضاهاي کالبدي آموزشی از جمله نیازهاي عاطفی، روانی، فیزیکی، فرهنگی  دانش

ترین عوامل عدم  هاي آموزشی از جمله مهم اعتنایی به طراوت و سرزندگی محیط و همچنین بی
منظوره و فصلی از  مدارس امروز است. از طرفی استفاده تک آموزان و مربیان آنها در رضایت دانش

گونه فضاها در این ایام در ذهن  مدارس صرفاً در فصول تحصیل باعث یکنواختی و خشکی این
آموز را به دنبال  اي گسست ذهنی در دانش آموز شده و متعاقب آن پس از فصل تعطیالت گونه دانش

اي هیجان، اضطراب و استرس  آموز دچار گونه بعدي، دانش دارد. چندان که در ابتداي فصل تحصیل
کشد تا با محیط مدرسه و مربیان خود هماهنگ  شود و مدت زمانی طول می از آمدن به مدرسه می

توان با مطالعه  در صورتی که می افتد. شود؛ به عبارتی دیگر سالمت روان او در این ایام به خطر می
ها و نیازهاي فیزیکی، روانی، بومی، فرهنگی و  ن، همچنین خواستهتعامالت محیط و رفتار نوجوانا

ریزي و طراحی  اجتماعی ایشان ضوابط و معیارهایی را طرح کرد و بر مبناي این ضوابط، برنامه
هاي آموزشی و فرهنگی چند منظورة پر طراوت و جذابی را تدارك دید که عالوه بر ساعات  محیط

درسی (فراغت) و حتی در فصول تعطیالت تابستانی نیز حیاط مدارس تحصیل در کالس، در اوقات غیر
 آموزان بوده و در تعامل با اجتماع و محله مسکونی باشد. پذیراي دانش

 
 
  



 پژوهی  آموزشترویجی  -علمی نامه فصل     114

 1396 زمستان دوازدهم/ شماره سوم / سال

 

  پژوهش ضرورت و اهمیت
هاي معماري  نقش آموزش در توسعه جامعه انکارناپذیر است و فضاهاي آموزشی یکی از حوزه

توجهی و ناآگاهی  نمایند. بدیهی است که بی تحول جامعه ایفا می اي در محیطی هستند که نقش عمده
آموز یا عدم ایجاد  در طراحی فضاهاي آموزشی منجر به نتایج نامطلوبی مانند ترك تحصیل دانش

  شود که تبعات متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. انگیزه کافی در وي جهت ادامه تحصیل می
ها یک  ز یک چهاردیواري به قضایی مطلوب براي زندگی بچهها و مدارس ا خواست تغییر کالس

آموز و  دهنده سالمت روان دانش مسأله عام است و تجربه یادگیري در فضاهاي آموزشی مطلوب نشان
اي که در کشور ما به دالیلی  همچنین ماندگاري و درك بهتر مطالب درس در نزد وي است؛ مسأله

عی در این زمینه ارائه نگردیده و غالب فضاهاي آموزشی کمتر تجربه شده است و مطالعات جام
باشند. تحقیق حاضر شاید بتواند ابعادي از این مسأله را روشن  مدارس ما فضاهایی با ساختار سنتی می

سازد. این پژوهش از آن جهت داراي اهمیت بوده و براي انجام آن ضرورت وجود دارد که در بیشتر 
   :مدارس موجود در سطح کشور

  شود. نشده برخورد می مانده در سایت و فضاي طراحی با فضاهاي باز به عنوان فضاي باقی -
میزان رابطه متقابل اجتماعی براي  ،باز مدارس طراحی کالبد متناسب، از لحاظ ترکیب فضاي باز، نیمه -

مکان، یک نیاز کودکان و نوجوانان به پیوندجویی و همچنین نیاز اساسی تعلق به به پاسخ دادن 
تر شدن وظایف و التزامات  کند. روشن ضرورت محسوب شده و به رشد فردي آنها کمک می

از خودبیگانگی  ،برداران از یکدیگر حمایت بیشتر بهره ،اجتماعی در کلیت فعالیت و عملکرد بنا
باالتر  پذیري ها و روابط روزمره از دیگر تأثیرات اجتماع ساز شدن براي توسعه دوستی کمتر و زمینه

شود که ایجاد  فضاهاي عمومی معماري بناهاي انسانی با ویژگی غیرکارکردي صرف بر شمرده می
باز مدارس از جمله رنگ، مصالح، بافت،  تنوع در عناصر کالبدي فضاي عمومی باز و نیمه

آموزان  مقطع سنی دانش شناسی روانتناسبات، هندسه شکل و فرم بازشوها و غیره متناسب با 
  گیرد.  نمی صورت

باز مدارس همچنین مزایاي این ارتباط بررسی نشده و این ارتباط به  ارتباط فضاهاي عمومی باز و نیمه -
  درستی برقرار نگردیده است.
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گونه فضاها متناسب با نتایج  ها تحقیق شود و طراحی این بنابراین ضرورت دارد که در این زمینه
نحوي که بتوان از جهت کالبدي و انسانی به یک فضاي ها صورت گیرد؛ به  حاصل از این پژوهش

  مطلوب آموزشی دست یافت. 
  

  اهداف پژوهش
باز در طراحی مدارس راهنمایی، همچنین تبیین نقش  هدف از این تحقیق، تأکید بر ارزش فضاهاي باز و نیمه

باشد. از دیگر  سنی میآموزان این مقطع  گونه فضاها در ظهور تعامالت اجتماعی پایدار در بین دانش این
اهداف این پژوهش بررسی جایگاه طبیعت (ارتباط با گیاه، آب و آسمان) در ترکیب با فضاهاي آموزشی 

  باشد. جهت پاسخ دادن به نیازهاي نوجوانان در پیوندجویی و همچنین نیاز احساس تعلق به مکان می
  

  قلمرو پژوهش
خست کلیۀ مدارس در سطوح ابتدایی، راهنمایی و هاي مورد نظر براي تحقیق حاضر در وهلۀ ن مکان

دبیرستان است. از جهت دیگر به دلیل وجود نیازهاي متنوع ذهنی، جسمی و روانی در سنین طفولیت و 
  یابند. خالص در مدارس راهنمایی کاربرد می طور بهنوجوانی نتایج این تحقیق 

  
  هاي پژوهش سؤاالت و فرضیه

  باز مدارس کدامند؟ آموزان راهنمایی در فضاهاي باز و نیمه انشمندي د ) علل و عوامل رضایت1
تواند  مدرسه که فضایی منعطف و چند عملکردي است می-گونه فضاها به صورت باغ ) آیا طراحی این2

  آموزان باشد؟ گوي نیازهاي روانی و فیزیکی این گروه سنی دانش پاسخ
  مطرح نمود:توان  با توجه به سؤاالت فوق، فرضیات زیر را می

گوي نیازهاي مختلف  باز (حیاط) مدارس امروزه در ایران پاسخ فضاهاي عمومی و نیمه
مدرسه و - گونه فضاها به صورت باغ رسد اگر این آموز نبوده و به نظر می (فیزیولوژیکی، روانی) دانش

این قشر سنی داراي فضاهاي متنوع، منعطف و چند عملکردي طراحی شوند به نیازهاي روانی و فیزیکی 
  دهند. آموزان پاسخ بهتري می دانش
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  روش تحقیق
اي و میدانی بهره گرفته شده  در این پژوهش از درس تحقیق پیمایشی در بستري از مطالعات کتابخانه

باز مدارس راهنمایی، بر اساس  ي مطالعات و تبیین و بازشناسی الگوي فضاي باز و نیمهاست. مرحله
اي استاندارد تهیه  نامه انجام گردیده است. سپس به منظور آزمون فرضیه، پرسشتکنیک تحلیل محتوا 

  شده و جامعه آماري مورد نظر مورد پرسش قرارگرفته است. 
  

  جامعه آماري
سال) یعنی  15تا  12جامعه آماري در این تحقیق شامل گروه پسران نوجوان (گروه سنی بین 

ی در شهر ري تهران مشغول به تحصیل هستند و همچنین آموزانی که در سه پایه مقطع تحصیل دانش
توانند منبع اطالعاتی مناسبی جهت  باشد که می آموزان می معلمان ایشان به دلیل ارتباط مستقیم با این دانش

  پذیري مدارس محسوب شوند. آموزان در مسیر اجتماع دسترسی بهتر به نیازهاي دانش
  

  و روش محاسبه) گیري (حجم نمونه نمونه و روش نمونه
دهندگان با  شده با تکنیک حضور در محل و به صورت پیمایشی و با انتخاب پاسخ نامه تهیه پرسش

برداري تصادفی ساده که در فضاي مورد نظر در حال تعامل با دیگران بودند در روزهاي مختلف  نمونه
سوم) راهنمایی و به صورت آموزان دو پایه (دوم و  دهندگان فقط از بین دانش هفته پر شدند. پاسخ

 35غیریکسان انتخاب شدند. با توجه به فضاهاي منتخب مدرسه جهت انجام پژوهش، در هر فضا حدود 
  آوري گردید. نفر جمع 102هاي  نفر و جمعاً دیدگاه

  
  آوري اطالعات روش جمع

ي وابسته گویی به بخشی از متغیرها آوري اطالعات از طریق نظرخواهی، پاسخ در این پژوهش جمع
پذیري فضا (در فصل دوم گزارش) صورت گرفته  شده در الگوي اجتماع گر تدوین مستقل و مداخله

  نامه استفاده شده که بر اساس متغیرهاي پژوهش تنظیم شده است. است. در روش نظرخواهی از پرسش
  

  گیري ابزارهاي اندازه
ر اختیار جامعه آماري مورد نظر قرار گرفت هایی که د نامه آوري اطالعات عالوه بر پرسش به منظور جمع

  از روش مشاهده و مصاحبه و تحلیل آن به منظور درك بهتر، بهره گرفته شده است.
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  کاربرد نتایج تحقیق
باز مدارس پسرانه  پذیري فضاهاي باز و نیمه این تحقیق باهدف بازشناسی و تعیین الگوهاي اجتماع

آموزان این مقطع صورت گرفت  هاي اجتماعی در میان دانش راهنمایی در جهت تقویت تعامالت و کنش
تواند به عنوان الگویی جهت  شود، می هاي مورد بررسی استخراج می و آنچه از مطالعات نظري و نمونه

  طراحی فضاها مورد توجه طراحان قرار گیرد.
  

  تاریخچه مدرسه در ایران و کشورهاي اسالمی
مانده تاکنون مربوط به  راي معماري، مدارس رسمی و به شکل باقیگ هاي محققین تاریخ بر اساس پژوهش

دوران سالجقه و با خاستگاه شرق ایران بزرگ قدیم است (بلخ، سمرقند، مرو، ري، نیشابور، توس، 
). این مدارس بیشتر محل آموزش دروس علوم سنتی اسالمی 175:1380اصفهان و همدان) (هیلن برند 

هاي کوچک  مدرسه- اند و مسجد به علت فرامین اسالمی، با مسجد ترکیب شده اند که بعضی از آنها بوده
هاي بسیار که در مقیاس  هایی بزرگ با سردر و مناره و شبستان مدرسه- اي جهت نماز و مسجد با گنبد خانه

اند. گاهی عملکرد مدرسه (کارکرد  اند، ایجاد کرده کرده شهر ایفاي نقش عبادت و آموزش می
هاي موجود آن  چربیده است. از نمونه اهی عملکرد مسجد (کارکرد عبادي) بر دیگري میآموزشی) و گ

مدرسه - توان به مدرسه چهارباغ اصفهان، مدرسه سلطانی (امام) کاشان، مدرسه صدر اصفهان، مسجد می
مدرسه سید اصفهان اشاره -مدرسه آقابزرگ کاشان و مسجد-شهید مطهري (سپهساالر) تهران، مسجد

اي در شهر داشته صحن یا حیاط بنا را در  مدارسی که کارکرد عبادي آنها اهمیت ویژه-ر مسجدکرد. د
هاي معماري مدرسه بنا به گفته هیلن برند،  ). ریشه40:1372نمودند (سلطانزاده، جهت قبله احداث می

منطقه از  هاي پیدایش مدرسه در این خاستگاه مدرسه در شرق ایران است. دو دیدگاه محتمل براي ریشه
  سوي محققین غربی مطرح شده است:

ها در  سازد. این مجموعه بودایی مرتبط می Viharsدیدگاه اول مربوط به بارتولد است که مدرسه را با 
شوند. این دیدگاه با توجه به پیدایی  هاي پیش از فتح مسلمانان در افغانستان و آسیاي میانه دیده می سده

ه مکتب بودایی این منطقه را اشباع کرده بود دور از ذهن نیست. این ویهارس یا چند نمونه از آنها و این ک
  اند. معابد کارکردهاي عبادي، آموزشی، زندگی اجتماعی و تدفینی را در هم آمیخته

دیدگاه دوم مربوط به آندره گدار فرانسوي است. او خانه متداول خراسانی قرون وسطی را با 
وجود آمدن بناي عمومی شده  نتیجه گرفت که بناي شخصی مبناي بهمدارس بعدي مقایسه کرد و 
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دلیل در  اند، نغز است و به هاي شخصی بوده واسطه این که اولین مدارس در خانه است. این دیدگاه به
  )175:1380،برند یلن(ه اي از آن اثبات نشده است. درسترس نبودن نمونه

  

  
  

  )1382(کیانی، خواف، مدرسه غیاثیه خرگرد  - 1تصویر
  

  هاي عام معماري در مدارس سنتی ویژگی
خورد برخورداري از ساختار هندسی گونه و سیماي نسبتاً  ها به چشم می نکته مهمی که در این نمونه

مشابه و تکرار شونده است که در کلیه بالد بسیار گسترده اسالمی آن زمان (از آسیاي میانه، قرقیزستان 
جنوب غرب) مورد  شمال آفریقا یعنی مصر و مراکش و الجزایر درکنونی در شمال غرب تا 

  باشند: هاي زیر شاخص بوده و مشترك می ها ویژگی اند. در کلیت نمونه برداري واقع شده بهره
  

  
  

  )1380بخارا، مدرسه عبدالعزیزخان (برند  -2تصویر 
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مجتمع درونی دارند، داراي هاي مناطق سردسیر که پالن  همگی مدارس به جز نمونه حیاط مداري:
پذیر بیرونی (میانی یا  ترین فضاي عمومی اجتماع ها اصلی حیاط مستطیل در میانه خود هستند. این حیاط

اندوزان و براي تعامالت و ارتباطات آزاد و غیررسمی یا رسمی (آموزش در  مابین) را براي طالب و دانش
  اند. داده فضاي باز) تشکیل می

دار تقریباً همگی داراي ایوان مرتفع در دو یا چهار ضلع خود هستند.  هاي حیاط نهگو ایوان داري:
هاي اسالمی  الگوي چند ایوانی همان ساختار ثابت در کلیه عملکردهاي عمومی معماري گذشته سرزمین

  ها میادین و غیره نیز از این تیپولوژي استفاده شده است). است (در مساجد کاروانسراها و رباط
هاي مربع یا مستطیل و به ندرت  تقریباً تمامی مدارس داراي فرم و شکل هندسی پالن مشابه: حجم

هشتی شکل، در حجم و پالن خود هستند؛ مگر آن که فشارهاي بیرونی و بافت شهري لبه بیرونی این 
ربع یا شکل را تغییر داده باشد، لیکن حیاط میانی و فضاهاي گرداگرد آن باز، داري هندسه مستطیل، م

  هشتی شکل هستند.
الگوي زندگی و فعالیت داخل بناهاي  دهنده معماري (زندگی داخلی بنا): اجزاي ثابت تشکیل

هاي اسالمی ثابت بوده و عبارت بوده از اقامت چندساله طالب در  مدارس یا مکاتب قدیمی در سرزمین
علمی روز. بدین سبب اجزاي  ها جهت کسب معرفت و دانش دینی و یا ها، و حاضر شدن در مدرس حجره

هاي اقامت طالب، محل اقامت  اند: حجره دهنده چنین بناهایی محدود به این فضاها بوده معماري تشکیل
هاي واقع در اضالع،  احتمالی روحانی یا استاد اصلی آن مکتب، ورودي شاخص، حیاط میانی، ایوان

اند) و فضاهاي  هاي حجم مستطیلی واقع شده کنجدر ها یا محل ارائه دروس و مباحث (که غالباً  مدرس
  خدماتی فرعی دیگر. ارتباط فضایی نیز به علت ثابت بودن نوع فعالیت درونی بنا ثابت بوده است.

ها، تزئینات،  اي نماسازي غیر از مشابهت ساختار پالنی و حجمی و سازه هاي معروف: نمادها و نشانه
گنبد یا ایوان بلند و غیره) تناسبات، بازشوها، مصالح و نورپردازي آنها نیز هاي بلند شهري (مثل منار،  نشانه

داراي مشابهت بوده و تا حدودي معرف عملکرد آموزشی و علمی فرهنگی آنها بوده است. گاهی بعضی 
  اند. از این مدارس شاخصه آن منطقه شهري بوده

غالب این مدارس در  :ارتباط تنگاتنگ با عملکردهاي عمومی و بافت شهري پیرامونی
هم فشرده شهري گذشته و در ارتباط با بناهاي عمومی دیگر (بازار، مسجد محلی یا مسجد  هاي به بافت

  اند. جامع، حمام، حسینیه، معبر حرکتی، میدان محلی و غیره) جانمایی شده
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  )1380اصفهان مدرسه و کاروانسرا مادر شاه (برند  - 3تصویر
  

  آموزش در مدارس سنتی فرایندنقش فضاي عمومی باز یا بسته در 
ها بوده است. دیگر فضاهاي عمومی مثل  در مدارس سنتی فضاي غالب، فضاي اقامت و در قالب حجره

گونه که مطرح شد  اند. همان ها بوده حیاط میانی و محل مکتب یا مدرس در ارتباط نامناسب با این حجره
هاي اسالمی (به جز مدارس بدون حیاط که غالباً در  الب مدارس سنتی سرزمینهاي میانی در غ حیاط
اند.  اند) نقشی غالب از جهت هندسی و عملکردي داشته هاي بسیار سرد و کوهستانی واقع بوده اقلیم

هاي ارتباط و مباحثه همگی رو به سوي این حیاط منظم میانی دارند. این  هاي اقامتی طالب و محل حجره
ساخته و مکان را  محیط تعلیم و تربیت را به یک کانون اجتماعی و یک اجتماع انسانی نزدیک می حیاط

ها ناظر بر وجه  ساخته است. این حیاط از یک آموزشگاه صرف به یک کانون حیاط جمعی مبدل می
باز یا اند. سه نگرش به استفاده از فضاي  دیگر این مدارس یعنی ترکیب تعلیم و زندگی (اقامت) بوده

فضاي بسته فراخ و عمومی در مدارس وجود دارد که در نگرش و توجه به الگوهاي مدارس سنتی ایرانی 
شود. در عهد سالجقه مدارس سنتی از مساجد جدا شدند و مدارس نظامیه با همت خواجه  تشریح می

رده و تعلیم و الملک پا گرفتند. زندگی طالب در اطراف حیاط میانی، با فضاي آموزشی گره خو نظام
پیوندند. این الگوي مدرسه تا عصر صفوي پابرجا  زندگی در هم آمیخته و در متن یکدیگر به وقوع می

بود و در آن هنگام نظام آموزشی همگانی و ملی نیز توسط خواجه نصیرالدین طوسی (آداب التعلیم) 
داد و سپس اعضاي حلقه با  شد. در روش حلقه، مدرس درس ارائه می تدوین و در کلیه مدارس اجرا می

  ).109:1379،پرداختند (سمیع آذر خود و مدرس به بحث می
باخته و مدارس به راهرویی  گرایی و سلسله مراتبی سنتی ایران رنگ  در دوران معاصر الگوي درون

در مفهوم سنتی، آموزش موجد یک زندگی «اند.  ها در پیرامون و در طبقات مطرح شده در میانه و کالس
رایی خود گ جانبه، در درون مدرسه بود و براي نیل به این مهم، حیاط مرکزي با خصلت درون همه
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هاست و خود فضاي خالی یا منفی  توانست محیط مطلوب را فراهم سازد. در این الگو، حیاط ساختمان می
ها  حیاط متن اصلی آموزش است. ولی در مدارس معاصر جاي پر و خالی عوض شده و حجم ساختمان

معلومات مالك  در مدارس سنتی فقط انتقال اطالعات و». هاي پیرامونی احاطه شده است توسط حیاط
نبوده، بلکه ساختن شخصیت فردي و اجتماعی نیز مد نظر بوده است. لیکن در مدارس معاصر صرف 
انتقال اطالعات در فضاي بسته مالك است. الگوي سنتی مدارس ایران عالوه بر حامل بود میراث غنی 

  )106ن: همافرهنگی معماري توجه وافري به اقلیم گرم و خشک ایران نیز داشته است. (
  

  حیاط در کالبد آموزشی گذشته ایران-نقش باغ
در ایران به جا مانده است. الگوي معماري مدارس سنتی ایران حاکی ها  مدارس زیباي متعددي از گذشته

هاست.  از استمرار تعلیم و تربیت در فضاي باز و نوعی کارکرد فعال آموزشی براي حیاط مرکزي آن
گرا براي این که تمرکز  کلی یک حیاط درون طور به :صورت بوده استاین ترکیب این مدارس به 

  ).1388گرفتند (شاطریان،  ها درون آن قرار می ها و ایوان حواس داشته باشند که حجره
هاي قائم و یا پخ) بوده است.  ها به صورت مستطیلی کشیده یا نزدیک به مربع (با گوشه شکل حیاط

گرفته است.  گذرد، قرار می که از اواسط دو ضلع و مرکز مستطیل میورودي مدرسه در یک سوي محوري 
ها مدرسه خردگرد خراسان است. این بنا در مجموع یک موزه هنري است و نمایندة  یکی از این مدرسه

کامل معماري دوره تیموریان است. مدرسه از چهار جانب آزاد بوده و با هیچ سازه دیگري تماس نداشته 
ها  گرا استفاده شده است. فضاهاي سرپوشیده (حجره حیاط درون- ین مدرسه از طرح باغاست. در ساخت ا

گیرند. حیاط افزون بر ایجاد وحدت بین  در دو طبقه) پیرامون حیاطی سرسبز و مربع شکل در مرکز، قرار می
عامل انسانی در کند. تجربه ایجاد محیط زنده و آکنده از ت عناصر، نوعی ارتباط پیمایشی بین آنها ایجاد می

رسد. الگوي این مدارس تا  مدارس سنتی ایران همچون مدرسه چهارباغ اصفهان نیز قابل حصول به نظر می
سازد. عنصر  حد زیادي محیط تعلیم و تربیت را به یک کانون اجتماعی و یک اجتماع انسانی نزدیک می

موزش و پرورش باشد و مدرسه را از تواند عامل تحرك و پویایی آ حیاط در مدارس قدیمی معاصر نیز می
  ).109:1379،یک آموزشگاه صرف به یک کانون حیاط جمعی مبدل سازد (سمیع آذر
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  )1382اصفهان مدرسه امامی (کیانی،  - 5 )      تصویر1380خان (برند  کرمان، مدرسه ابراهیم -4 تصویر
  

پذیري مدارس  نقش آن بر اجتماعمدرسه و - شده در این پژوهش به بررسی مفاهیم باغ فرضیه طرح
  پردازد. می

  
  گریز پذیر و اجتماع هاي اجتماع منشأ پیدایش واژه

یا پراکنده بیانگر کیفیات  2گریز دوست گرد هم آورنده و اجتماع یا اجتماع 1پذیر استفاده از واژه اجتماع
در  3ها را همفري اسموند کند. این واژه آورد و یا از هم دور می فضایی است که مردم را دور هم جمع می

پذیر،  دهی فضایی اجتماع ). در سازمانOsmond, 1957زمان مدیریت بیمارستانی در کانادا تعریف کرد (
هاي  ضاي تعامل و ارتباط یا نشستن در حد فاصلهامکان تماس چهره به چهره وجود دارد و فاصله ف

گریز موجب خودداري از تعامل  دهی اجتماع مشورتی نظریه همجواري هال است. سازمان- اجتماعی
گونه  گریز هستند. نباید این دهی اجتماع هاي پشت به پشت مثالی از سازمان شود. نیمکت اجتماعی می

دهد. براي بروز  پذیر حضور مردم را تقلیل می هاي اجتماع فرض کرد که روابط چهره به چهره در مکان
هاي رفتاري باید در فضاهاي  ها و مکان چنین رفتارهایی باید تمایلی قبلی نیز وجود داشته باشد. قرارگاه

). این واژه در ابتدا از سوي اسموند در خصوص قابلیت 1381مورد قبول مردم قرار گیرد (لنگ، 
جایی  هاي قابل جابه یعنی تجهیزات و مبلمان 4ثابت گریزي فضاهاي با سیماي نیمه عپذیري یا اجتما اجتماع

                                                             
1. Sociopetal Spaces 
2. Sociofugal Spaces 
3. Humphery Osmond 
4. Semi Fixed-Feature Space 
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پذیري فضاي معماري به اثبات رسانید. قرارگیري و آرایش  مطرح شد. او نقش مبلمان را در اجتماع
ها،  آهن مبلمان در فضاهاي عمومی بستگی به نوع مکالمه دارد. در بعضی فضاها نظیر سالن انتظار راه

گونه فضاي بستري  شود. این هاي معینی ثابت می ها به صورت منظم و در ردیف استقرار نیمکت
گریز). مورد دیگر نظیر کافه  کند (فضاهاي اجتماع غیرتشویقی را براي صحبت بین افراد فراهم می

 روهاست که به قصد نزدیک کردن و آشنایی مردم با یکدیگر چنین هاي اروپایی در پیاده رستوران
هاي جغرافیایی گوناگونی  اسموند ویژگی 1).1376پذیر)(هال، گیرند (فضاهاي اجتماع آرایشی به خود می

چون یک اتاق یا بخش یا ساختمان بیمارستان را از نظر تسهیالت با موانعی که در برقرار شدن روابط 
گردِ هم «هاي  کند. این پژوهشگر به دو نوع کیفیت فضایی با نام آورد، بررسی می اجتماعی به وجود می

را به معناي هموارکننده  »هم آوردنده گردِ «کند. اسموند اصطالح  اشاره می» کننده پراکنده«و » آوردنده
جغرافیایی فضا راه برقرار شدن ارتباط -هاي معماري برد که ویژگی ارتباط اجتماعی در مواردي به کار می

مثال یک میزگرد با چند صندلی دور آن، داراي چنین خصوصیتی است و  طور بهاجتماعی را هموار سازد. 
اند سودمند خواهد بود.  جانبه بین کسانی که دور آن نشسته شدن روابط اجتماعی همه در برقرار

شود که مانع برقرار شدن روابط اجتماعی  به کیفیتی از جغرافیا یا معماري فضا گفته می »کننده پراکنده«
  )1380،ويشود. (مرتض مانند راهروي طویل و باریک یک زندان که مانع از تجمع افراد می شود؛ ثابت می

  بر اساس آزمایش اسموند و رابرت سامر دستیار او، نتایج زیر قابل توجه است:
یافته در شرایط بیمارستانی که آزمایش انجام شد، کاربرد کلی ندارد. به  نتایج حاصل از مشاهدات انجام -

بین افراد با عبارت دیگر مثل مکالمه در عرض گوشه عمودي میز تنها منتهی به نوع معینی از مکالمات 
  شود. روابط معین در محیط فرهنگی بسیار محدود می

  پذیر در فرهنگ دیگري باشد. گریز در یک فرهنگ، ممکن است اجتماع فضاي اجتماع -
پذیر نیز به کلی خوب نیست.  گریز ضرورتاً فضاي بدي نیست، همین طور فضاي اجتماع فضاي اجتماع -

ي که تنوعی از طور بهري بین طرح و عملکرد است؛ آنچه مطلوب است وجود انعطاف و سازگا
فضاهاي مختلف وجود داشته باشد و افراد بر اساس نیاز و حالت بتوانند درگیر این فضاها بشوند 

  )1376،(هال

                                                             
کند:  هاي زیر بیان می هایی از نوع مثال هاي روانی پیش فرض هاي بیمارستان اسموند در پژوهش ارزنده خود در بخش. 1
عبارت است از این که ساختمانی متناسب با نیازهاي وظیفه معمار «کننده عملکرد آن است... یا  محیط، تعیین» ساختار«

  .»کننده ابداع کند مصرف
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  تعامل اجتماعی و فضاي عمومی معماري
برقراري پذیر در معماري تسهیل در  یکی از کارکردها و اهداف اصلی ایجاد فضاهاي عمومی اجتماع

فضاي -برداران از آن فضاهاست. لذا در اینجا رابطه دو طرفه تعامل تعامالت اجتماعی فی مابین بهره
  شود. پذیر بررسی می عمومی اجتماع

  
  شده و قابلیت تعامل اجتماعی هاي محیط ساخته ویژگی

در تشریح  مردم شده است. 1اظهارنظرهاي زیادي راجع به چگونگی تأثیر طراحی بر تعامل اجتماعی
فضاي آزاد طراحی شده است که مدیران و کارکنان ضمن :«شود  ها جمالتی نظیر این شنیده می طراحی

اي برقرار شده که مردم بتوانند  سلسله مراتب فضا به گونه«یا در مورد فضاي خالی » کار، یکدیگر را ببینند
گیري مسیرهاي حرکت و مکان  شکل فرضیه این اظهارنظرها این است که». رابطه اجتماعی برقرار کنند

دهد. موضوع به این دلیل مهم  قرارگیري خدمات مشترك، تعامل اجتماعی مردم را تحت تأثیر قرار می
اي تنگاتنگ دارند.  شده رابطه هاي اجتماعی و ساخته بستگی مردم با محیط است که تعامل اجتماعی و دل

خدمات مشترك (ورودي  3و مرکزیت کارکرديها)  هاي ساختمان واحدها (اتاق 2فاصله کارکردي
ها)، الگوي تعامل اجتماعی ساکنین فضاهاي مسکونی و  ها، راهروها و فضاهاي انتظار ساختمان ساختمان

دهد. فاصله کارکردي به میزان سختیِ  ها و مؤسسات را تحت تأثیر قرار می افراد شاغل در ادارات، سازمان
سازند این  مسیرها و راهروهایی که ارتباط مستقیم فعالیت را بر قرار میشود.  ارتباط نقاط مختلف گفته می

هاي یک مسیر موجب  وآمد و تداخل فعالیت دهند. فواصل طوالنی، تراکم رفت فاصله را تقلیل می
شود. مرکزیت کارکردي به سهولت دسترسی به امکانات مشترك  افزایش فاصله کارکردي نقاط می

هاي  شود. فرصت هاي رفتاري گفته می ها یا مکان آن و زمان استفاده از قرارگاه گروهی دفعات استفاده از
نشده است  بینی نیاز ترویج روابط متقابل اجتماعی غیررسمی و پیش دیدار و مالقات با دیگران پیش

اند). از این مشاهدات  ریزي نشده (روابطی که از قبل براي اهداف مشترك یا قراردادهاي تجاري برنامه
هاي دیدار  هاي ساختمانی استفاده شده است. فرصت هاي رفتاري و یا گونه ها یا مکان براي مطالعه قرارگاه

بینی نشده است (روابطی که  نیاز ترویج روابط متقابل اجتماعی غیررسمی و پیش و مالقات با دیگران پیش
. از این مشاهدات براي مطالعه اند) ریزي نشده از قبل براي اهداف مشترك یا قراردادهاي تجاري برنامه

                                                             
1. Social Interaction  
2. Functional Distance 
3. Functional Centrality 
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هاي ساختمانی استفاده شده است. یکی از عوامل مهم  هاي رفتاري و یا گونه ها یا مکان قرارگاه
هاي روزمره است. این  ها قرار گرفتن یا قرار نگرفتن در مسیر فعالیت گیري کارکرد مرکزي مکان شکل
را تأمین کنند و امکان مشاهدات افراد دیگر  ها در صورتی خوشایند هستند که استراحت و آسایش مکان

عمومی هستند که با موانع نمادین به روشنی از  هایی قلمروهایی عمومی یا نیمه را فراهم آورند. چنین مکان
شوند. اگرچه تحلیل تأثیرات روابط متقابل اجتماعی بر طراحی و چگونگی تشویق یا  یکدیگر تفکیک می

رسد، ولی نتایج این مشاهدات همیشه به  شده مفید به نظر می یط طراحیجلوگیري از این روابط در مح
بینی این است که در رابطه انسان و محیط  شود. مشکل پیش هاي دقیقی براي طراحی منجر نمی بینی پیش

متغیرهاي شخصیتی اجتماعی و فرهنگی زیادي وجود دارد که مواردي در تناقص با یکدیگر قرار 
  )1381،گیرند. (لنگ می

  
  ثابت و تعامل اجتماعی فضایی با سیماي نیمه

شده با مصالح  هاي ساخته پذیري، عالوه بر فضاهاي با سیماي ثابت (فضاها و ساختمان در موضوع اجتماع
جایی  ثابت (مبلمان و اجزاي قابل جابه ثابت) فضاهاي با سیماي نیمه سنگین و داراي ساختار محکم و

گریزي در ابتداي  پذیري و اجتماع مؤثر باشند. اصوالً بحث اجتماعتوانند  فضاي معماري) نیز می
پیدایششان، با نوع چیدمان مبلمان و تجهیزات غیرثابت فضاهاي معماري آغاز شد. ادوارد هال با نظریه 

اي، فواصل اجتماعی را براي تبیین اثر چیدمان مختلف اثاث یا  بندي چهار مرحله همجواري یک طبقه
بر شکل تعامل افراد از گفتگوي صمیمی تا حضور رسمی ارائه کرده است. او بین  جغرافیاي اتاق

مشورتی و عمومی و فواصل مورد نیاز هر کدام تمایز قائل شده  -هاي صمیمی، شخصی، اجتماعی تماس
است. مطالعات او آگاهی طراحان را نسبت به چگونگی  1»شناسی رفتار مردم«است. زمینه مطالعات هال 

دهد که چیدمان فضا با شأن اجتماعی مردم چه  برقرار کردن مردم در فضا باال برده است و نشان میارتباط 
اي دارد. یکی از نتایج مطالعه هال این است که مردم با وضعیت اجتماعی بهتر فضاي بیشتري را  رابطه

  کنند. (همان) اشغال می
  
  
  
  

                                                             
1. Anthropology of Manners 
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  کنترل قلمرو و تعامل اجتماعی
احساس استقالل فردي حاصل از خلوت، در تعادل قرار گیرد، روابط اجتماعی اگر نیازهاي مردم با 

تر هستند و خصوصی یا عمومی بودن آنها مشخص نیست، کنترل  شود. فضاهایی که مهم تر می آسان
دهند. خلوت کالبدي  آورند و تعامل اجتماعی را کاهش می کمتري را بر روابط اجتماعی به وجود می

تري  تارهاي اجتماعی است. در محیطی که خلوت کالبدي وجود داشته باشد دامنه وسیعنیاز بیشتر رف پیش
هاي قلمرو  آید. اسکار نیومن نشان داده که در صورت وضوح محدوده وجود می از انتخاب شخصی به

و  1هاي قابل رؤیت کنترل بیشتري دارند. چرمایف مکانی، مردم روي رویدادها و در مقابل مزاحمت
  )هماناند خلوت و تعامل اجتماعی مفاهیمی مرتبط و نزدیک هستند. ( عنوان کرده 2الکساندر

  
  کاربرد طراحی براي تعامل اجتماعی در مدارس

هاي آموزشی تالش کنند؟  هاي تعامل اجتماعی در ساختمان چرا طراحان باید در جهت افزایش فرصت
توانند  توانند خلوت و کنترل قلمرو را با طراحی تأمین نمایند. فضاهاي عمومی می طراحان تا حدودي می

اسب براي توقف هاي من ها قرار گیرند. امکان طراحی راهروهاي با عرض کافی و کنج در مرکز ساختمان
اي طراحی  توان به گونه و دیدارهاي اتفاقی و یا با قرار قبلی وجود دارد. فضاهاي نشستن و انتظار را می

آموزان در فاصله راحتی از یکدیگر قرار گیرند و زمان و مکان مطلوب را براي تعامل  کرد که دانش
آموزان  و امکانات روزمره مورد نیاز دانش توان در تقاطع مسیرها اجتماعی داشته باشند. نقاط مکث را می

اي  توان با کارکردهاي محیط اطراف به گونه مدرسه را می-را در نقاط مرکزي طراحی کرد. فضاي باغ
آموزان به تماس اجتماعی نیاز داشته باشند  تلفیق کرد که فضاهایی زنده و مورد استفاده باشند. اگر دانش

آید.  تر به وجود می ها این زمینه آسان آورند. در بعضی از محیط میدر هر محیطی زمینه آن را فراهم 
هاي فردي و شخصیتی است و  آموزان تحت تأثیر تفاوت همچنین واضح است که رابطه اجتماعی دانش

  پیشینۀ فرهنگی و انتظارات آنها نیز در آن مؤثر است. 
ترین دلیل این است که  . اصلیبراي توضیح مطلوب بودن تعامل اجتماعی دالیل زیادي وجود دارد

رابطۀ متقابل اجتماعی براي پاسخ دادن به نیازهاي انسان به پیوندجویی و احساس تعلق به مکان، یک 
ضرورت است. هر فرصتی براي دست یافتن به چنین منظوري مثبت ارزیابی شده است. دلیل دیگر این 

                                                             
1. Serge Chermayeff  
2. Christopher Alexander  
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هاي  هاي مردم با به وجود آوردن زمینه لیتهایی چون تعامل با دیگران و مشاهده فعا است که فعالیت
هاي گاه  کنند. کریستوفر الکساندر مالقات پذیري به رشد فردي انسان کمک می اجتماعی شدن و اجتماع

ها و روابط روزمره مردم دانسته است. تعامل اجتماعی  ساز توسعه دوستی به گاه و غیررسمی را زمینه
هاي محلی  کند. در محیط هاي متفاوت را به یکدیگر نزدیک می ژگیهاي ذهنی و وی نگرش افراد با پیشینه

توجهی وجود دارد میزان جرم و جنایت پایین است. شاید به این دلیل که وظایف  که تعامل اجتماعی قابل
تر حمایت مردم از یکدیگر بیشتر و از خود بیگانگی کمتر است. عالقه مردم به  و التزامات اجتماعی روشن

گونه مناطق وقتی  ونی که در آن همسایگان تعامل اجتماعی زیادي دارند بیشتر است. در اینمناطق مسک
  ).همانمکان آنها با اندوه فراوان همراه است (  گیرند، نقل جایی می ساکنین تصمیم به جابه

  
  هاي فردي و گروهی و الگوهاي تعامل اجتماعی در محیط کالبدي مدارس تفاوت

ذهنی  طور بهمختلفی از تعامل اجتماعی تمایل دارند. تعریف سطح مطلوب تعامل افراد مختلف به سطوح 
آید. هر دو  گیري هنجاري نسبت به زندگی خوب به دست می عینی از موضع طور بههاي مردم و  از گفته

اند. در مورد همبستگی و رابطه  گیري اجتماعی و سیاسی تعریف بار ارزشی باالیی دارند و داراي جهت
هاي زیادي شده است. افراد برونگرا به تعامل با دیگران  فرد بحث 2و شخصیت 1اي هاي اندامواره یویژگ
گرا ضمن تمایل به اطالع از رویدادها به رابطه اجتماعی با دیگران تمایلی  مندند، ولی افراد درون عالقه

کند. افرادي که نیاز  جاد میهاي شخصیتی مردم در تمایل آنها به تعامل اجتماعی، تفاوت ای ندارند. تفاوت
ندارند تحت کنترل باشند نسبت به کسانی که نیاز به کنترل دارند تعامل اجتماعی بیشتري دارند. 

هاي اجتماعی و فرهنگی نیز در جغرافیاي فضا و الگوهاي تعامل، مؤثر هستند. افراد از پایگاه  تفاوت
تر، خلوت بیشتر و  تر فضاي شخصی بزرگ یناجتماعی باالتر نسبت به افراد در وضعیت اجتماعی پای

هاي کنفرانس و فضاهاي مالقات بیانگر  تري دارند. چیدمان فضاي نشستن در اتاق قلمرو مکانی وسیع
توجهی مبتنی بر پیشینه  کنندگان است. نحوه ارتباط در یک فضا به میزان قابل وضعیت اجتماعی شرکت

  فرهنگی افراد است. (همان).
 
 
  

                                                             
1. Organismic 
2. Personality 
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  پذیري محیط و اجتماع رابطه تنوع
دار متظاهر  تنوع فضاهاي مشترك و عمومی معنی مندي، گوناگونی و زندگی داخل هر بناي معماري را قانون

 فراینداثر  کنندگی آن در فضاهاي باز عمومی بر نماید. خوانایی جداره و حس بازنمایی و تداعی می
). چنین است 1383 گردد (پوردیهمی، می هاي مختلف جداره حاصل بازشناسی و احساس آشنایی با بخش

توان در یک طیف از  شود. تنوع و تباین را می که تنوع به عنوان کیفیت مطلوب براي جذابیت تلقی می
جذابیت فضا قرار داد. عواملی چون توالی فضاهاي متنوع تاریک و روشن، تغییر در تراکم فضا، تنوع در 

توان به عنوان تدابیر مطلوبی براي طراحی  ینات و غیره را میدرجه محصوریت، اندازه جهت و رنگ و تزی
  ).1379فضاي مداري تلقی نمود (غفاري،

  
  پذیري فضاي مدارس عوامل کالبدي مؤثر در افزایش اجتماع
باشد. این عناصر از  هاي فیزیکی سازنده فضاي معماري می منظور از عوامل کالبدي کلیه عناصر و ویژگی

شود. مبانی هنري،  شاخت مثل شکل و فرم و هندسه تا عناصر میانه و خرد را شامل میترین اجزاي  کلی
شان در آفرینش  علمی، فنی، تجربی و نظریات پایه مرتبط به هر یک مطالعه گردیده و میزان تأثیرگذاري
گیرد. این عوامل  فضاي معماري خصوصاً فضاهاي عمومی و مشترك به صورت ضمنی مورد نظر قرار می

  اند: ر سه دسته به شرح زیر بررسی شدهد
  عناصرکالن: شکل، فرم، هندسه -
  رنگ، مصالح و سازه، عالمت و نشانه و نماد، راه (مسیر) عناصر میانی: تزیین و آرایه، نور و -
  پله ، آستانه و غیره عناصر خرد: بازشو، درگاه و دروازه، سقف و بام ، دیواره، راه -
  

  گیري ابزارهاي اندازه
گیري استفاده کرد. بنابراین بر اساس  نامه به عنوان ابزار اندازه توان از پرسش ر سنجش توصیفی مید

گر که از آن استخراج شده بود، همچنین  ادبیات موضوع و بخشی از متغیرهاي وابسته، مستقل و مداخله
شود، جدول  میطور که در جدول زیر مشاهده  محتوا تنظیم شد. همان - فرضیه مورد نظر، جدول هدف

باشد. سپس با توجه به این جدول  پذیري می اجتماع -2معماري و -1محتوا داراي دو بعد - هدف
  ساخته طرح گردید. نامه محقق پرسش
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  باز مدارس)  نیمه پذیري در فضاهاي عمومی باز و هدف و محتوا (پژوهشی در رابطه با اجتماع -1جدول
                                          

  محتوا
  
  

  هدف       

ثابت فضا  عناصر نیمه
بــاز  (فضــاهاي نیمــه

ــان   ــت، مبلمـ موقـ
ــتن و  ــت نشسـ جهـ

  غیره)

عناصر غیرثابت و پویـاي  
ــاف  ــا (انعط ــذیري  فض پ

  عناصر طبیعی)

موقعیت و وسـعت فضـا   
در سازمان فضایی کـل  

  بنا (چیدمان و روابط)

شـکل و فـرم   عناصر ثابت فضـا ( 
  تزیین، مصالح، نماد و ...)

    23- 22- 19- 16- 11      احساس امنیت، ایمنی و آرامش
ـا  حس وابستگی و پیوندجویی ب
ـاس تعلـق  دیگر همساالن (احس

  به جمع و گروه)
9 -12 -21        

ـــرایط  ـــراري ش ـایش (برق ــ آس
      8- 7- 6- 5- 4- 3- 2- 1    محیطی دلپذیر)

ـات  ـات و هیجانـ ــروز احساسـ ب
ــودن  ــراهم نم ـاي  تحریک(ف هـ

بیرونی براي مغز به منظور حفـظ 
ـیاري و  ــ ـالی هش ــ ـــطوح متع س

  فعالیت)

      10 -13 -14 -15 -17 -18 -20  

  
  نامه تعیین روایی و اعتبار پرسش

به منظور بررسی روایی سه روش روایی صوري، روایی محتوایی، و روایی سازة ابزار مورد استفاده 
متخصصان و اساتید مجرب در حوزه معماري که با اند. روایی صوري با استفاده از نظر  قرارگرفته

موضوع تحقیق آشنایی داشتند تعیین شده است. روایی سازة ابزار نیز با استفاده از روش تحلیل عاملی 
  مطالعه شده است.

  
  نامه پایایی پرسش

ها  هنامه به صورت تصادفی بین نمون پرسش 20نامه ابتدا تعداد  در پژوهش پیش رو، براي پایایی پرسش
نامه  ضریب آلفاي کرانباخ براي پرسش SPSSافزار  ها در نرم آوري کردن داده توزیع شد و پس از جمع

محتوا به -شده بر اساس جدول هدف هاي طرح محاسبه شد که میزان پایایی به دست آمده براي عامل
  باشد: ترتیب زیر می
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 58مبلمان جهت نشستن و غیره) حدود  باز موقت، ثابت فضا (فضاهاي نیمه عامل نخست: عناصر نیمه -
تري  ها کمتر بود درصد پایین درصد (در این عامل به دلیل این که تعداد سؤاالت از دیگر عامل

  کسب شد).
  درصد. 85پذیري عناصر طبیعی) حدود  عامل دوم: عناصر غیرثابت و پویاي فضا (انعطاف -
 66ا (چیدمان و روابط، مساحت فضا) حدود عامل سوم: موقعیت و اندازه فضا در سازمان کلی بن -

  درصد.
  درصد. 82عامل چهارم: عناصر ثابت فضا (شکل و فرم، تزیین، مصالح، نماد و ....) حدود  -

کنید میزان پایایی به دست آمده نشانگر قابل بودن ابزار گردآوري  طور که مالحظه می همان 
  باشد. اطالعات حاضر می

آموزان و  نامه بین دانش پرسش 110نامه، تعداد  پس از اجراي آزمایشی و تعیین اعتبار روایی پرسش
آموزان و  نامه از دانش پرسش 102نامه بین معلمان مدارس هدف توزیع شد. از این تعداد  پرسش 50

ون، ضریب نامه از معلمان عودت داده شد. با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرس پرسش 49تعداد 
آموزان سنجیده شد و نتیجۀ حاصل حاکی از آن  شده در بین معلمان و دانش درونی بین سؤاالت مطالعه

است.  8/0آموزان و معالمان چیزي نزدیک به  ها از نظر دانش گویه zهاي  بود که همبستگی بین نمره
ها  د اهمیت هر یک از گویههاي آن دو گروه در مور توان گفت تطابق نسبتاً باالیی بین دیدگاه پس می

  وجود دارد.
  

  هاي آماري روش
  آمار استنباطی: روش تحلیل توصیفی

ضریب همبستگی و  zها از فرمول  در این روش پس از محاسبه وزن کلی و میانگین وزنی گویه
ها استفاده شده است که  ها به منظور تعیین اهمیت هر یک از گویه همخوانی و در نهایت تعیین چارك

  شود. مفصل به آن پرداخته می طور بهها  در قسمت تجزیه و تحلیل داده
  

  ها روش تجزیه و تحلیل داده
کد بندي شدند و در یک طیف نامه، اطالعات  آوري پرسش جهت تجزیه و تحلیل اطالعات پس از جمع

)) نظر 5)، و کامالً موافق (4)، موافق (3نظیر ( )، بی2)، مخالف (1اي (کامالً مخالف ( درجه 5
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ها ارزیابی شد. سپس به منظور تعیین اهمیت هر یک از  آموزان و معلمان دربارة هر یک از گویه دانش
  به روش زیر تعیین شد:ها در طراحی، ابتدا وزن کلی و میانگین وزنی آنها  گویه
را عالمت  1+ (فراوانی افرادي که گزینه 1اند)* را عالمت زده 2* (فراوانی افرادي که گزینه 2+

  اند)= وزن کلی  زده
را عالمت  4+ (فراوانی افرادي که گزینه 4اند)* را عالمت زده 5* (فراوانی افرادي که گزینه 5

  اند) را عالمت زده 3+ (فراوانی افرادي که گزینه 3اند)*  زده
  آموز یا معلم)/وزن کلی= میانگین وزنی تعداد افراد (دانش

هاي استاندارد تبدیل شد. بدین صورت که  میانگین وزنی به نمره zدر ادامه با استفاده از فرمول 
شده براي هر گونه تعیین و سپس میانگین  هاي وزنی محاسبه ابتدا میانگین و انحراف استاندارد میانگین

  ها در فرمول زیر گنجانده شد. زنی تمام گویهو
푧 =

푋 − 휇
휎  

 =휇گویه 23ها براي  میانگین وزن  
=휎 هاي وزنی انحراف استاندارد میانگین  
X =ها میانگین وزنی هر یک از گونه  
Z  =نمره استاندارد  
  

  آموزان  هاي وزنی براي معلمان و دانش میانگین و انحراف استاندارد میانگین - 2جدول 
  گروه  تعداد گویه  میانگین  انحراف استاندارد

  آموز دانش  23  0584/4  140074/0
  معلم  23  061122/4  211193/0

  
 z هاي آموزان بین نمره هاي معلمان و دانش در ادامه به منظور بررسی همبستگی و همخوانی دیدگاه

) این رابطه در r=793/0(آموزان و معلمان ضریب همبستگی پیرسون محاسبه شد که نشان داد  دانش
معنادار است. گفتنی است ضریب همبستگی پیرسون شاخصی است براي نشان دادن میزان  01/0سطح 

بیانگر عدم  -1+ بیانگر همخوانی و تطابق کامل و 1و  ±1همخوانی دو متغیر که ارزش آن همیشه بین 
ها از نظر  گویه zهاي  نمره همخوانی کامل بین دو متغیر است. با توجه به این که همبستگی بین

توان گفت تطابق نسبتاً باالیی بین  است، پس می 8/0آموزان و معلمان چیزي نزدیک به  دانش
ها وجود دارد. در ادامه به منظور نمایش  هاي آن دو گروه در مورد اهمیت هر یک از گویه دیدگاه
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بندي  آموزان رتبه نظر معلمان و دانشها از  اهمیت هر یک از گویه zهاي  ساده اطالعات بر اساس نمره
ها از چه اهمیتی برخوردارند، چارك اول،  شد. همچنین براي تعیین این موضوع که هر یک از گویه

  هاي زیر محاسبه شد: چارك دوم و چارك سوم به ترتیب با استفاده از فرمول
  

푄چارك اول:                = 퐿 + (푖)  

푀푑    چارك دوم:            = 퐿 + (푖)  

푄چارك سوم:               = 퐿 + (푖) 

  
ها به لحاظ اهمیت در چه جایگاهی قرار  دهد که هر کدام از گویه ها نشان می استفاده از چارك

) 1اي که در چارك اول ( ترین و گویه ) قرار دارد پراهمیت4اي که در چارك چهارم ( دارند. گویه
  .شود ترین محسوب می اهمیت د کمقرار دار
  

  هاي تحقیق و ارائه نتایج توصیف متغیرها و بررسی فرضیه
ها بر اساس  پردازیم. این داده هاي مربوط به تطبیق متغیرهاي مرتبط می در این بخش به توصیف داده

باز موقت، مبلمان جهت نشستن و  ثابت فضا (فضاهاي نیمه چهار بعد کلی که عبارتند از عناصر نیمه
فضا در سازمان  پذیري عناصر طبیعی)، موقعیت و اندازه غیره)، عناصر غیرثابت و پویاي فضا (انعطاف

کلی بنا (چیدمان و روابط، مساحت فضا) و عناصر ثابت فضا (شکل و فرم، تزیین، مصالح، نماد و ...)، 
بندي  نامه تقسیم سؤال پرسش 23اند و سؤاالت فرعی تحقیق بر اساس این چهار آیتم و با  تدوین شده

ي به دست آمده و روش تحلیل ها اند. الزم به توضیح است که جداول زیر بر مبناي فراوانی شده
گیري و  اند. همچنین نمره مبنا جهت تصمیم توصیفی که به آن پرداخته شد، استخراج گردیده

شده و یا چارك  کسب zکارگیري دیدگاه آنها در طراحی نمره  سنجی نظر کاربران جهت به اولویت
بیشتر باشد  00/0از عدد شده هر چه  کسب zباشد؛ بدین ترتیب که نمره  شده در هر گویه می کسب

کمتر باشد آن گویه از  00/0اعتبار و اولویت آن گویه در نزد کاربران بیشتر است و هر چه از عدد 
در نظر گرفته شده  2اعتبار و اولویت کمتري برخوردار است. همچنین مقدار میانگین عدد چارك عدد 

آموزان براي هر گویه از عدد  انششده حاصل از دیدگاه معلمان و د است و اگر مجموع چارك کسب
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بیشتر باشد، آن گویه اعتبار و الویت بیشتري داشته و هرچه از این عدد کمتر باشد آن گویه از اعتبار  4
  کافی برخوردار نخواهد بود.

  
  پذیري عملکرد (مبلمان جهت نشستن ، تماشا و...) عناصر نیمه ثابت فضا/ انعطاف - 3جدول 

 چارك
رتبه 

 هرگونه
 zنمره

میانگین 
 وزنی

وزن 
کلی 
 گویه

 فراوانی گزینه
 گروه

گویه
 

5 4 3 2 1 

 آموزدانش 11 16 2 16 57 398 901/3 - 12/1 21 1
9 

 معلم 3 9 1 18 18 186 796/3 - 26/1 20 1

 آموزدانش 10 9 1 33 49 408 4 42/0 17 2
12 

 معلم 4 6 1 21 18 190 877/3 87/0 18 1

 آموزدانش 7 10 0 34 51 418 980/4 28/0 8 3
21 

 معلم 2 9 0 20 18 190 877/3 87/0 19 1

  
  بررسی فرضیه اول

باز موقت و مبلمان جهت نشستن، تماشا و  پذیري عملکرد (فضاهاي نیمه ثابت فضا/ انعطاف عناصر نیمه
  باز مدارس مؤثرند. پذیري فضاي باز و نیمه ...) بر اجتماع

هاي حاصل از دیدگاه کاربران حاکی از  دهد فراوانی گونه که نتایج جدول فوق نشان می همان
باشد و  باز مدارس می پذیري فضاهاي باز و نیمه ثابت فضا در ایجاد اجتماع موافقت آنها با تأثیر عناصر نیمه
آموزان عدد  انشدر گروه د و 206/0به تفکیک در گروه معلمان عدد  zمعدل به دست آمده از نمرة 

  باشد. بیشتر بوده بنابراین این عامل از نظر کاربران داراي اولویت زیادي می 00/0باشد که از عدد  می 14/0
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  پذیري عناصر طبیعی  عناصر غیرثابت و پویاي فضا/ انعطاف - 4جدول 

رتبه   چارك
میانگین   zنمره  هرگویه

  وزنی
وزن کلی 

  گویه
  فراوانی گزینه

  1  2  3  4  5  گویه  گروه
  آموز دانش  5  9  0  22  66  441  323/4  89/1  1  4

1  
  معلم  1  5  0  14  29  212  326/4  26/1  2  4
  آموز دانش  5  9  0  28  60  435  264/4  47/1  3  4

2  
  معلم  1  3  0  17  28  215  388/4  55/1  1  4

  آموز دانش  5  12  0  19  69  438  294/4  68/1  2  4
3  

  معلم  1  6  1  11  30  210  286/4  06/1  6  3
  آموز دانش  10  6  0  28  58  429  157/4  70/0  4  3

4  
  معلم  0  5  0  19  25  211  306/4  16/1  4  4
  آموز دانش  3  16  0  23  59  423  147/4  63/0  7  3

5  
  معلم  1  5  0  15  28  211  306/4  16/1  5  4
  آموز دانش  9  10  0  36  47  408  4  -42/0  16  2

6  
  معلم  1  5  0  19  24  207  224/4  77/0  7  3
  آموز دانش  7  11  2  31  51  414  059/4  00  12  2

7  
  معلم  0  4  1  19  25  212  326/4  26/1  3  4
  آموز دانش  6  13  3  26  54  415  690/4  70/0  11  3

8  
  معلم  1  8  1  18  21  197  02/4  -19/0  14  2

  
  بررسی فرضیه دوم

باز  فضاي باز و نیمهپذیري  پذیري عناصر طبیعی) بر اجتماع عناصر غیرثابت و پویاي فضا (انعطاف
  مدارس مؤثرند.

هاي حاصله حاکی از موافقت  دهد فراوانی کنید نتایج جدول فوق نشان می چنان که مالحظه می
باز مدارس بوده، و معدل به دست  پذیري فضاهاي باز و نیمه کاربران با تأثیر این عامل در ایجاد اجتماع

باشد  می 752/0آموزان عدد  و در گروه دانش 003/1به تفکیک در گروه معلمان عدد  zآمده از نمرة 
  باشد. بیشتر است. بنابراین این عامل نیز از دیدگاه کاربران داراي اولویت زیادي می 00/0که از عدد 
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 1396 زمستان دوازدهم/ شماره /سوم  سال

  موقعیت و وسعت فضا در سازمان فضاهایی کل بنا (چیدمان و روابط)  - 5جدول 

رتبه   چارك
میانگین   zنمره  هرگویه

  وزنی
 وزن کلی

  گویه
  فراوانی گزینه

  1  2  3  4  5  گویه  گروه

  آموز دانش  10  13  0  31  48  400  921/3  -98/0  20  1
11  

  معلم  1  6  1  21  20  200  082/4  1/0  12  3

  آموز دانش  8  13  1  21  59  416  078/4  14/0  10  3
16  

  معلم  0  8  3  20  18  195  979/3  -39/0  16  2

  آموز دانش  8  8  2  38  46  412  039/4  -14/0  14  2
19  

  معلم  2  10  1  21  15  184  755/3  -45/1  21  1
  آموز دانش  5  13  0  33  51  418  098/4  -28/0  9  3

22  
  معلم  2  9  0  27  11  183  735/3  -55/1  22  1

  آموز دانش  14  18  0  22  48  378  706/3  -52/2  23  1
23  

  معلم  1  16  0  13  19  180  673/3  -84/1  23  1

  
  بررسی فرضیه سوم

  باز مدارس مؤثرند.  پذیري فضاي باز و نیمه موقعیت و وسعت فضا در سازمان قضایی کل بنا بر اجتماع
ها و درصدهاي به دست آمده در رابطه با این متغیر حاکی از  کنید فراوانی طور که مشاهده می همان

ا در طراحی دهندگان عامل موقعیت و وسعت فضا در سازمان فضایی کل بن آن است که از نظر پاسخ
 zباز مدارس اگر چه مؤثر فرض شده است، اما معدل به دست آمده از نمرة  فضاهاي عمومی باز و نیمه

باشد که از عدد  می -644/0آموزان عدد  و در گروه دانش -026/1به تفکیک در گروه معلمان عدد 
  کمتر بوده، بنابراین این عامل از نظر کاربران داراي اولویت کمی است.00/0
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  رابط) موقعیت و وسعت فضا در سازمان فضایی کل بنا (چیدمان و و - 6جدول 

رتبه   چارك
میانگین   zنمره  هرگویه

  وزنی

وزن 
کلی 
  گویه

  فراوانی گزینه
  1  2  3  4  5  گویه  گروه

  آموز دانش  9  10  1  33  49  409  009/4  -35/0  15  2
10  

  معلم  1  7  0  19  22  201  102/4  19/0  9  2
  آموز دانش  8  9  0  27  58  424  157/4  7/0  5  3

13  
  معلم  1  7  0  19  22  201  102/4  19/0  10  3
  آموز دانش  9  16  1  27  49  397  892/3  -19/1  22  1

14  
  معلم  2  7  0  24  16  192  918/3  -68/0  17  2
  آموز دانش  9  15  1  21  56  406  98/3  -56/0  18  1

15  
  معلم  2  5  0  23  19  199  061/4  00  13  2

  آموز دانش  7  17  0  28  50  403  951/3  -77/0  19  1
17  

  معلم  2  3  1  30  13  196  4  -29/0  15  2

  آموز دانش  7  10  1  38  46  412  039/4  -14/0  13  2
18  

  معلم  2  3  0  27  17  201  102/4  19/0  11  3

  آموز دانش  5  10  0  36  51  424  157/4  7/0  6  3
20  

  معلم  0  5  1  24  19  204  163/4  48/0  8  3

  
  فرضیه چهارمبررسی 

ها) بر  عناصر ثابت فضا (اندازه، ارتفاع، تزیین، نقوش، رنگ، بافت، مصالح، شکل، عالئم و نشانه
دهد  گونه که نتایج جدول فوق نشان می باز مدارس مؤثرند. همان پذیري فضاي باز و نیمه اجتماع
پذیري فضاهاي  یجاد اجتماعهاي حاصله نشان از موافقت نسبی کاربران با تأثیر این عامل در ا فراوانی

به تفکیک در گروه معلمان عدد  zباز مدارس دارند و معدل به دست آمده از نمرة  عمومی باز و نیمه
بیشتر بوده و در  00/0باشد که در گروه معلمان از عدد  می -23/0آموزان عدد  و در گروه دانش 011/0

ین گروه معلمان با اولویت این عامل موافق بوده و باشد. بنابرا کمتر می 00/0آموزان از عدد  گروه دانش
  آموزان موافقت کمتري با این عامل دارند. گروه دانش
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 1396 زمستان دوازدهم/ شماره /سوم  سال

  تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق
شده و سوابق با پژوهش، نظریاتی در خصوص تأثیر کالبد معماري و  هاي انجام بر اساس بررسی

کننده به صورت تجربی (اثباتی) و یا هنجاري  فادههاي است هاي انسانی بر رفتارهاي اجتماعی انسان عامل
ثابت فضا (مبلمان و تجهیزات) نیز در یک نظریه واحد  (ارزشی) وجود دارد. تأثیر عناصر کالبدي نیمه

(اسموند) به صورت تجربی آزمون و اثبات شده است. این پژوهش عالوه بر سنجش مجدد تأثیر 
پذیري تأثیر عناصر کالبدي ثابت یا ایستا عناصر کالبدي پویا و  ثابت فضا بر اجتماع عناصر کالبدي نیمه

هاي فضایی از جهت موقعیت وسعت فضا در سازمان کل بنا را به تفکیک و در ترکیب با هم  ویژگی
در فضاهاي عمومی ابنیه آموزشی مورد آزمون تجربی قرار داده و اثبات نموده است. نتایج حاضر 

  بیانگر آن است که:
باز موقت و  پذیري عملکرد (فضاهاي نیمه در خصوص عامل اول: عناصر نیمه ثابت فضا/ انعطاف -1

باز مدارس، مقدار معدل  مبلمان جهت نشستن، تماشا و ...) در کالبد فضاهاي عمومی باز و نیمه
ن بیشتر است. بنابرای 00/0باشد که از عدد  می 02/0شده در مجموع برابر با عدد  کسب  zنمرة 

  پذیري این فضاها از اولویت باالیی برخوردار باشد. تواند در اجتماع این عامل می
پذیري فضاهاي  پذیري عناصر طبیعی در اجتماع عامل دوم: عناصر غیرثابت و پویاي فضا/ انعطاف -2

گیرد؛  باز مدارس بسیار مؤثر است و از نظر کاربران در اولویت اول قرار می عمومی باز و نیمه
مبنا  zبوده و از مقدار نمرة  75/1به دست آمده در مجموع برابر با عدد  zا مقدار معدل نمرة زیر

  بیشتر است. 00/0یعنی 
پذیري فضاهاي عمومی باز و  عامل سوم: موقعیت و وسعت فضا در سازمان فضایی کل بنا بر اجتماع -3

 zرا مقدار معدل نمرة باشد، زی باز مدارس از نظر کاربران داراي اهمیت کمتري می نیمه
  ) کمتر است.00/0مبنا ( zبوده و از مقدار عدد  -67/2شده در مجموع برابر با عدد  کسب

عامل چهارم: عناصر ثابت فضا/ اندازه، ارتفاع، تزیین، نقوش، رنگ، بافت، مصالح، شکل، عالئم و  -4
باز مدارس تأثیر کمی دارد،  پذیري فضاهاي عمومی باز و نیمه ها از نظر کاربران بر اجتماع نشانه

مبنا  zبوده و از مقدار عدد  21/0به دست آمده در مجموع برابر با عدد  zزیرا مقدار معدل نمرة 
  باشد. ) کمتر می00/0(
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  گیري بحث و نتیجه
باز مدارس  هاي معماري فضاهاي عمومی باز و نیمه توان برخی از ویژگی هاي پژوهش میبر اساس یافته

باز  پذیري مؤثرند و بر اساس آن اصول طراحی فضاهاي باز و نیمه را که در ارتقاء اجتماعراهنمایی 
  پذیري استنتاج شده است به شرح زیر برشمرد: مدارس با رویکرد اجتماع

پذیري تأثیر دارند. این تأثیر در دو حالت است؛ یکی با  فضایی در اجتماع-هاي کالبدي عامل
سازد و  کی رفتارهاي تعاملی بین فردي و فرافردي را در فضا مقدور میقابلیت مستقیم که وقوع فیزی

دیگري با قابلیت غیرمستقیم که به عنوان عامل ادراکی و معنایی با ایجاد تصاویر ذهنی منطبق بر ذهن 
کنندگان را تعریف، تسهیل،  ها، تعلقات و تجارب قبلی باشندگان، روابط اجتماعی بین استفاده بنه

هاي عناصر ثابت یا  بندي هاي کالبدي فضاهاي مورد مطالعه در دسته دهد. ویژگی غییر میافزایش و ت
باز و موقت، مبلمان و تجهیزات) و  ثابت (فضاهاي نیمه ایستا (هندسه، شکل و فرم، رنگ و بافت) نیمه

ایی و نیز هاي فض اند. ویژگی شده غیرثابت یا پویا (فضاي سبز، صدا، بو، دما و نور)، بررسی و تحلیل 
  پذیري مورد تحلیل و بررسی واقع قالب موقعیت فضا در سازمان فضایی کل بنا و نسبتشان با اجتماع

  شده است.
  درجه اول اهمیت: عناصر غیرثابت یا پویا/ به ترتیب: فضاي سبز، بو، دما، نور و صدا.

باز موقت/  فضاي نیمه پذیري عملکرد)/ به ترتیب: ثابت فضا (انعطاف درجه دوم اهمیت: عناصر نیمه
  مبلمان جهت نشستن، تماشا و تجهیزات.

 درجه سوم اهمیت: عناصر ثابت فضا/ به ترتیب: تزیین، نقوش، رنگ، بافت، مصالح، شکل، عالئم و
  ها و اندازه ارتفاع. نشانه

  درجه چهارم اهمیت: موقعیت و وسعت فضا در سازمان فضایی کل بنا.
  

  :یابی هاي فضایی و مکان توصیه
تر شده و  فضاهاي عمومی درجه یک، با ورودي اصلی بنا نزدیک و یا همجوار گردند تا فعال -

  هاي توقف باال رود. انگیزه
باز به صورت ایوان مسقف، تراس و پل، قبل از رسیدن به ورودي بنا بر اهمیت  طراحی فضاهاي نیمه -

  شود. ین ایجاد آن توصیه میبنابرا .افزاید پذیري فضاي عمومی پس از ورودي می و اجتماع
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 1396 زمستان دوازدهم/ شماره /سوم  سال

اي که قرار دارند نقش مرکزیت  فضاهاي درجه یک و درجه دو بنا در کل بنا یا در آن حوزه -
کارکردي پیدا کنند؛ به نحوي که عملکردهاي با مراجعات مکرر کاربران پیرامون آن و با 

  مراتب الزم جانمایی شوند. سلسله
پذیري بیشتري داشته باشند  خواهند نقش ویژه و اجتماع یفضاهاي عمومی درجه یک و دو بنا که م -

  در محل تقاطع دو مسیر اصلی حرکتی درونی بنا واقع شوند.
  

  هاي کالبدي: توصیه
انداز همچنین با تابلوهاي اصلی  فضاهاي عمومی با مبلمان نشستن به وسیله صندلی سکو و لبه دست -

خلوت نسبی تجهیز گردند تا خصیصه  رسانی متعدد و در نقاط داراي محرمیت و اطالع
  پذیري بیشتري پیدا کنند. کنندگی و اجتماع دعوت

بینی شود تا با تأمین  در فضاهاي عمومی فضاهاي کوچک و دنج، همجوار بخش مرکزي فضا پیش -
کنندگان تمایل به برقراري  هاي استفاده خلوت مطلوب و بازیابی انرژي براي بعضی از شخصیت

  اجتماعی با دیگران تقویت گردد. رابطه و تعامل
  

  هاي خارج از اختیار پژوهشگر محدودیت
  هاي موجود در این پژوهش عبارتند از: محدودیت

  ها. نامه آموزان در پاسخ به پرسش عدم همکاري بعضی از دانش -1
هاي کالبدي ذکرشده در فریضه این پژوهش براي بررسی میزان  کمبود فضاهاي آموزشی با ویژگی-2

  آموزان. واقعی تأثیر این فضاها بر روي دانش
  نداشتن احاطه کامل به سؤاالت و اصطالحات تخصصی از سوي کاربران. -3
  

  هاي بعدي پیشنهادهایی براي پژوهش
 پذیري در فضاهاي مدارس مورد بررسی قرار گیرد. شود اجتماع پیشنهاد می -

آموزان مورد بررسی قرار  وجه به جنسیت دانشپذیري در مدارس با ت شود موضوع اجتماع می پیشنهاد -
 گیرد.

 هاي سنی مختلف مورد بررسی قرار گیرد. پذیري در مدارس در رده شود موضوع اجتماع پیشنهاد می -
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Abstract 
The study aimed to achieve measures for designing open and semi-open spaces 
in junior schools with an emphasis on environmental features influencing the 
mind and behavior of adolescents to promote socialization of these spaces. Case 
study was used in this study based on the integration of comments related to the 
subject of the research and based on the results of this study, architectural 
standards are extracted for the design of open and semi-open spaces in schools 
to promote the socialization of these spaces. The population in this study 
included all male students of junior school in the academic year 2011-12 in 
Shahre Rey, Tehran. Multi-stage cluster sampling method was used in this study 
and the population in this research were 102 students and 49 teachers. To collect 
data, a researcher-made questionnaire was used. The data were analyzed by 
using SPSS after classifying and based on the types of variables and their 
relations with each other and the following results were obtained after the 
descriptive analysis of the users’ comments. 

Primary importance: non-fixed or dynamic elements / green space, smell, 
temperature, light, and sound, respectively Primary importance: Semi-fixed 
elements of space / decorations, motifs, colors, texture, materials, shape, signs, 
and symptoms, respectively. Primary importance: Position and size of the space 
in the spatial organization of whole building. 

Keywords: Garden-school, socialization, male junior school, teenager 
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