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چکیده
اهداف محتوایی و عملی فرآیند آموزش ،به مکانی مناسب جهت بروز رفتارهای مربوطه نیاز دارد؛ لذا نمیتوان نقش موثر محیط کالبدی آمووزش را
در فرآیند ارتقا آموزش و یادگیری دانشجویان ،نادیده گرفت .امروزه با گسترش مراکز آموزش معماری در ایران و ایجاد تعداد زیوادی از ایون فضواهای
آموزشی در مکانهای ناهماهنگ با نیازهای آن ،نگرانی ناشی از تاثیر نامطلوب چنین محیطهائی را بر فرآیند آموزش و پرورش معماران ،دوچندان موی-
کند .لذا ،پژوهش حاضر ،با هدف سنجش قابلیتهای محیطی با تاکید بر چیدمان ،در کلاسهای کارگاهی معماری ،بوه عنووان پوارامتری مهوم در کالبود
کلاس ،بر بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی (با تاکید بر توجه انتخابی) دانشجویان معماری ،با بهرهگیری از علوم روانشناسوی محویط و علووم رفتواری،
نیازهای دانشجویان معماری در رابطه با قابلیتهای محیط را مورد شناسایی قرار داده و بوه روش نمونوه مووردی در یو

بسوتر توصوی ی_تحلیلوی ،در

محدودهی مطالعاتی دانشگاه مازندران ،به عنوان دانشگاه مادر در استان مازندران و پذیرنودهی دانشوجوی معمواری در مقواطا کارشناسوی و کارشناسوی
ارشد ،صورت پذیرفته است .در پژوهش حاضر ،الگوهای چیدمان بهدست آمده از منابا کتابخانهای در کلاسهوای کارگواهی مقواطا تحصویلی رشوتهی
معماری این دانشگاه که بر اساس نظر کارشناسان و با در نظر گرفتن مقطا تحصیلی ،به عنوان عاملی موثر بر نوع فرایند یادگیری ،انتخاب شوده و موورد
آزمون قرار گرفته است .سپس با است اده از دادههای بهدست آمده از مشاهدهی رفتاری و ثبت رفتار دانشجویان در هر الگو ،به بررسی تواثیر هور یو

از

چیدمانهای رایج در کلاسهای معماری ،بر عملکرد تحصیلی و شناختی دانشجویان این رشته ،پرداخته شدهاست .در نهایت بر اسواس نتوایج بوهدسوت
آمده از تحلیل محتوای کی ی دادهها ،الگویی از چیدمان مناسب که سبب بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی دانشجویان میگوردد ،ارائوه شوده اسوت .بور
اساس نتایج حاصل از مشاهدات رفتاری ،ترکیبی از الگوهای رایج ،برای کلاسهای کارگاهی معماری پیشنهاد میگردد که شامل فضاهای فردی در کنوار
فضاهای جمعی با است اده از چیدمان منعطف که قابلیت تبدیل به چیدمان فضای فردی یا جمعی را دارا باشد ،ایجاد اتاق های نیمهباز بورای هور گوروه
در نقاط پیرامونی کلاس جهت شخصیسازی گروه ها و همچنین افزایش فضای تعاملاتی دانشجویان با است اده از چیدمان حول ی

میوز ،در کنوار سوایر

فضاها همچون فضای نمایش آثار و کتابخانه میباشد.
کلمات کلیدی :قابلیتهای محیط ،چیدمان ،فضای آموزشی معماری ،روانشناسی محیط ،علوم رفتاری ،مشاهده رفتاری
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مقدمه
محیط آموزشی ،از جمله محیطهایی اسوت کوه

کالبدی محیطهای آموزشی ،میتوانند تاثیر بسیاری
در یادگیری دانشجویان و پرورش استعدادهای آن-

کنند (حیدری و همکاران .)2039312 ،تعلیم افوراد،

بنابر آنچه گ ته شد و با توجه به کمبوود پوژوهش-

تنهووا از طریوول معلمووان صووورت نموویگیوورد؛ بلکووه

هووای روانشناسووی و رفتوواری در رابطووه بووا توواثیر

آمووزشهوای ییرکلوامی و رفتارهوای ییربیووانی ،از

فیزیکی کلاسهای معماری بر عملکرد تحصویلی و

عواموول مهووم تاثیرگووذار بوور یووادگیری موویباشووند

شناختی دانشجویان به ویژه در ارتبواط بوا چیودمان

(شوواطریان .)9339389 ،در چنوود دهووه ،مطالعووات

کلاسهای کارگاهی معمواری ،پوژوهش حاضور بوا

گسووتردهای در رابطووه بووا موضوووع توواثیر فضوواهای

هدف سنجش قابلیوتهوای محیطوی بوا تاکیود بور

آموزشی بر میزان یادگیری افراد ،به ویژه در حوزه-

چیدمان ،در کلاسهای کارگاهی معماری ،به عنوان

ی روانشناسی محیط در فضاهای آموزش ،صوورت

پارامتر مهم و اثرگوذار در کالبود کلواس ،بور بهبوود

پذیرفته است و به لزوم است اده از محرکهای لوازم

عملکرد تحصیلی و شوناختی (بوا تاکیود بور توجوه

در اینگونه فضاها ،بورای ایجواد فعالیوتهوای ییور

انتخابی) دانشجویان معماری ،صورت پذیرفته و در

سوواکن ،اشوواره دارد .در واقووا در روش تعلوویم و

پی یافتن چگونگی تاثیر نوع چیودمان کلواسهوای

یادگیری نوین ،بر تعاملات مداوم افراد با هوم و بوا

معماری بر عملکورد تحصویلی و شوناختی (توجوه

منابا محیطی تاکیود گشوته ( )Greeno, 9:1998و

انتخابی) دانشجویان است.

همچنین در تحقیقات پیشین ،تاثیر محویط فیزیکوی

 .1نوع چیدمان کلاسهای معماری چه تاثیری بور

کلاس درس بر نگرش و موفقیت دانشوجویان بیوان
شووده اسووت .لووذا محوویط کلوواس درس ،از عواموول

 .2نوع چیدمان کلاسهای معماری چه تاثیری بور

انگیزشووی مهمووی در فراینوود آموووزش و یووادگیری

عملکرد شناختی (توجه انتخوابی) دانشوجویان

محسوب میشوود (and Akomolafe, 17:2015

دارد؟

 .)Adesuaادراک معنووای حوواکم در محوویطهووای

به نظر میرسد است اده از چیدمان گروهوی (ایجواد

آموزشووی توسووط دانشووجویان ،موویتوانوود موجووب

فضایی مجزا برای هر گروه) ،تاثیر مثبت بیشتری بر

برقراری ارتباط بهتر آنها با محیط گردد .این م هوم،

بهبود عملکرد تحصیلی و است اده از چیونش حوول

عامل مهمی در هماهنگ ساختن فرد و محیط بووده
و موجب است ادهی بهتر کواربر از محویط ،رضوایت
کاربران و احسواس تعلول و همبسوتگی بوا محویط
گردد (حیودری و همکواران)2039312 ،؛ از ایونرو

ی

میز ،تاثیر مثبت بیشتری را بور بهبوود عملکورد

شناختی (توجه انتخابی) دارد.
پرسشهای تحقیق

بیان میشود که م اهیم دریافت شوده از محویط ،از

پژوهش پیشرو در پی پاسخ به دو پرسوش اصولی

جمله معانی مرتبط با محیط کالبدی ،بور انجوام هور

ذیل میباشد3

رفتار ،موثر است و اینگونه تصور میشود که محیط
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عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد؟

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

افراد در طول زندگی خود ،بارها آن را تجربه موی-

ها داشته باشد (یلامعلیزاده و مخبری.)8239312 ،

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

نوع چیودمان کلواسهوای معمواری چوه تواثیری بور

آموزشووی و دانشووجویان معموواری بووه فاکتورهووای

عملکرد تحصیلی دانشجویان دارد؟

فیزیکی توجه بیشتری نشان میدهنود .همچنوین در

نوع چیودمان کلواسهوای معمواری چوه تواثیری بور

مقالهی "ویژگیهای مؤثر محویط فیزیکوی آمووزش

عملکرد شناختی (توجه انتخابی) دانشجویان دارد؟

معماری برای رشد استعدادهای بوالقوه دانشوجویان

فرضیههای تحقیق

معمووواری" (یلوووامعلیزاده و مخبوووری )9313 ،بوووه

بوور اسوواس مطالعووات اولیووه ،چیوونش کلوواس ،توواثیر

شناخت نیازهوا و شورایط مناسوب محویط فیزیکوی

مستقیم و مهمی بور عملکورد تحصویلی و شوناختی
دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

دارای نقاط مثبت و من ی اسوت کوه مویتوانود اثور

دانشجویان معماری در فرآینود رشود اسوتعدادهای
بالقوهی آنان پرداختند و بیان مویکننود کوه محویط
کالبدی به واسطه ساختار فیزیکی ،روابط فضوایی و

من ی و یا مثبتی را به همراه داشته باشود .در جهوت

برخوورداری از معوانی قابول ادراک ،کی یوت انجوام

پاسخگویی به سوالات پژوهش ،به نظر میرسد3

رفتارهای افوراد را تحوت توأثیر قورار مویدهود .در

 .9است اده از چیدمان گروهی (با ایجاد فضایی مجزا
برای کار گروهی و شخصیسازی گروهها) ،سبب
بهبود عملکرد تحصیلی دارد.

پاییز و زمستان 9318
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دانشجویان داشته و هر ی

از چیدمانهوای رایوج،

آموزش معماری برای توامین نیازهوا و قورار گ وتن

مقالهی "تبیین و ارزیابی مؤل ههای مؤثر بر کی یوت
فضای دانشکدههای معماری از دیدگاه دانشجویان"
(رحیمی و قاسومزاده ،)9314 ،متغیرهوای مووثر بور
کی یت فضوای دانشوکده معمواری در سوه زمینوهی

 .2است اده از چینش حول ی

میز (که دانشجویان در

کنار هم و در اطراف ی

میز بزرگ موینشوینند)،

بررسی قرار دادهانود کوه در ایون پوژوهش ،نکوات

تاثیر بیشتری بر بهبوود عملکورد شوناختی (توجوه

ضعف دانشکدهها در زمینه معیار عملکردی ،مربوط

انتخابی) دانشجویان دارد.

به متغیر تناسب بین فورم و عملکورد دانشوکده ،در

پیشینه تحقیق
در رابطه بوا موضووع موذکور ،پژوهشوگران بوه

عملکووردی ،کالبوودی و ادراکووی_معنووایی را مووورد

زمینه معیار کالبدی شامل متغیور واجود ارزشهوای
معمارانه و در مورد معیار ادراکوی -معنوایی ،متغیور

مطالعه پرداختهاند که از آن جمله میتوان به مقالهی

طراحی داخلی دانشکده ،از نظر دانشجویان ،مطور

"ارائه مدلی برای تبیوین پارامترهوای تأثیرگوذار در

گردیده است.

معنای مکان در محیطهوای آموزشوی بوا مقایسوهی

آنچه از پیشینهی پژوهشها بهدست آمد ،بیشوتر

دانشووکده معموواری و ییرمعموواری" (حیوودری و

حاکی از بررسوی اسوتاندرادهای کموی بووده و بوه

همکوواران ،)9312 ،اشوواره نمووود کووه در رابطووه بووا

زمینووهی روانشناسووی محوویط و الگوهووای رفتوواری

تعریف دانشکده مطلووب ،بوه بررسوی پارامترهوای

دانشجویان و تاثیر آن بر طراحی کلاسهای آموزش

تاثیرگذار بر شکلگیری معنای مکان در محیطهوای

عالی و به ویژه آتلیههوای معمواری ،توجوه زیوادی

آموزشی دانشگاهی پرداخته و به این نتیجه رسیده-

نشده است.

اند که دانشجویان رشتههوای فنوی ،بوه فاکتورهوای

روش تحقیق

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

پژوهش حاضر ،ی

بستر توصوی ی_ تحلیلوی مویباشود .جهوت انجوام

رفتواری دانشوجویان ،بور اسواس مقطوا تحصوویلی،

پووژوهش حاضوور ،ابتوودا بووا اسووت اده از مطالعووات

ترجیحات دانشجویان و  ...ثبت گردیده است .پوس

کتابخانهای ،به تعیین مول هها و متغیرهای دخیل در

از آزمایش هر  4الگو در کلاسهوای مودنظر ،داده-

پژوهش پرداخته شد که چیدمان ،به عنوان فاکتوری

های بدست آمده به روش تحلیل محتوای کی ی ،در

از قابلیت محیط آموزشی ،به عنوان متغیور مسوتقل،

 3مرحلووهی کدگووذاری بوواز ،محوووری و گزینشووی،

عملکرد تحصیلی و شوناختی (توجوه انتخوابی) بوه

کدگذاری و مقولهبندی شدند و تواثیر هور یو

بور

عنوان متغیر وابسته و الگوهوای رفتواری بوه عنووان

عملکرد تحصیلی ،که یکی از شاخصهای مهوم در

الگوی واسطه ،از متغیرهای این پژوهش میباشوند.

ارزیابی دانشجویان است و توجه انتخوابی ،کوه بوه

نمونووه انتخووابی پووژوهش حاضوور در محوودودهی

ظرفیت نگهداری و بقا یو

مجموعوه رفتواری یوا

مطالعاتی دانشگاه مازندران ،به عنوان دانشگاه موادر

شناختی در برخورد با محرکهای حوواسپرتوی یوا

اسووتان مازنوودران و پذیرنوودهی دانشووجوی رشووتهی

رقیووب ،اشوواره موویکنوود (شهسوووارانی و همکوواران،

مهندسی معماری در مقاطا کارشناسی و کارشناسی

 ،)99939381مورد تحلیل و بررسی قورار گرفوت و

ارشد انتخاب شده اسوت .بور اسواس مشواهدات و

در انتها بور اسواس نتوایج حاصول از مشواهدات و

مطالعات انجام شده 4 ،الگووی کلوی چیودمان ،بوه

بررسی نقاط ضعف و قوت هر الگو ،الگویی بهینوه

عنوان الگوی چیدمان رایج در کلاسهای آکادمی ،

پیشنهاد شده است.

در کلاسهوای کارگواهی کارشناسوی و کارشناسوی

روانشناسی محیط و علوم رفتاری

کارشناسان و با در نظر گرفتن مقطا تحصیلی که بر

روانشناسی محیط است .ادراک محیطی که هموواره

نوع فرایند یادگیری اثرگوذار مویباشود ،در جامعوه

با شناخت انسان از محیط مرتبط میباشد ،فرآیندی

آماری شامل  900دانشوجو از گوروههوای مختلوف

است که انسان از طریل آن ،دادههای موورد نیوازش

دانشجویان سال چهارم ،سوم ،سه گروه از سال اول

را از محوویط اطووراف انتخوواب موویکنوود (مطلبووی،

و دو گروه از دانشجویان سال اول کارشناسی ارشد

.)2939380

معماری که در سال تحصیلی  9319-18مشغول به

رفتار ،که برآیندى از انگیزهها و نیازهواى فورد،

تحصیل بودهاند ،به صورت میودانی ،در طوول یو

قابلیت محیط ،تصویر ذهنو فورد از دنیواى خوارج

سال (دو تورم) ،در دروس کارگواهی مقودمات  9و

ناش از ادراک او و معنای که این تصویر بوراى او

مقدمات  ،2طر  3و طر  2در مقطا کارشناسوی

دارد ،م باشد (پاکزاد و بوزرگ .)21139312 ،مقور

و طر  2در مقطوا کارشناسوی ارشود ،انتخواب و

رفتاری و یا ی

مکان رفتار ،عنصری برای تحلیول

مورد آزمون قرار گرفتوه اسوت .پوس از ایجواد هور

محیط است که کارکردهای اصلی فضاهای معماری

مشاهده-

را تشریح کرده و یا برای طراحی به کار گرفته موی-

الگوی چیدمان در کلاس ،از طریل تکنی

ی رفتاری که رویکردی نوین در طراحی محیطی و
تحلیل قلمروهوای همگوانی و روشوی جهوت فهوم

شود .به بیان بارکر ،9عناصر تشکیل دهنده ی

مقر

11
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ارشد معمواری ایون دانشوگاه کوه بور اسواس نظور

ادراک انسان از محویط ،از مهومتورین مقولوات
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پژوهش نمونوه مووردی در

روابط متقابل افراد و فضاست ،الگوهوای فعوالیتی و

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

رفتاری شامل فعالیتهای مستمر و پایودار در یو
مکان ،قلمرو و یا آرایش سه بعدی محیط ی

مکان

بوووه انسوووان کوووه خوووود دارای ابعووواد پیچیووودهی

دوره زمانی اسوت .بورای مثوال،

ذهنی_فردی_شخصی و فرهنگی_ اجتماعی است،

کلاس درس که شوامل فعوالیتی مسوتمر بورای

جووای ت کوور بسوویاری دارد (حسووینی و همکوواران،

مکوان (مقور) رفتوار

 .)92939318فضاهای یادگیری ،عوواملی مووثر در

است که فعالیت مستمر موجود درآن ،همان کارکرد

فرآینوود آموووزش و یووادگیری هسووتند .از ایوونرو،

آموزشی و یا عملکرد آن کلاس درس اسوت .ایون

سازماندهی فضاهای آموزشی ،امری ضروری است

مقر رفتار دارای قلمرویی است که حاصول عناصور

(سوورچمی و شووهری هووروی .)339319 ،بعضووی از

کالبدی مشخص مانند دیوارها ،سقف و کف کلاس

آموزشها به فضایی ساکت و برخی دیگر به فضای

است .این عناصر کالبدی میتواند رفتوار اشوخا

آزاد نیوواز دارنوود .در هوور حووال ،بایوود خصوصوویات

رفتار و وجود ی
ی

مدتی مشخص میباشد ،یو

سازمان دهد که در همزیستی بین رفتوار اشوخا

میتواند تا حد زیادی مانا از فعالیتهای آموزشوی

داخل کلاس و عناصر کالبدی آن ،بتوان بوه راحتوی

گردد .امروزه این اعتقاد وجود دارد که محویطهوای

کلاس درس را از سایر مقرهای رفتاری

آموزشی باید برای تسهیل فعالیتهای ییرساکن ،از

مجزا سواخت (مطلبوی .)2839380 ،در ایون راسوتا

محرکهای لازم برخوردار باشند .زیرا اساسیتورین

حتی انتخواب محول نشسوتن نیوز مویتوانود تواثیر

نیازهای آموزشی نوین شوامل "تحورک فیزیکوی و

متقابلی بر عملکورد دانشوجو بگوذارد .بورای مثوال،

ذهنی" و "رشد روحیهی اجتماعی" میباشود و در

کلواس درس،

واقا روش یادگیری جدید درگیر این مسئله اسوت3

ممکن است رفتار فعالتر و تعواملیتوری بوا اسوتاد

" تعاملات پیدر پی و مداوم انسانها با یکودیگر و

داشووته باشووند (.)Shernoff et al, 56:2017

با منابا محیطی" (گرینو.)9118 ،

فضای ی

دانشآموزان در ردیف جلوو از یو
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دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

است اده کننده از فضای کلواس درس را بوه گونوهای

خا

بنابراین ،ی

محیط ساخته شده بر اساس نیازهوای

این فضاها معین گردد زیرا کمبوود امکانوات

تاثیر عوامل فیزیکی بر محیطهای آموزشی

انسان ،دارای قابلیتهایی است که مسبب رفتارهای

بارکر ،9موسس روانشناسوی اکولوییو  ،بیوان

طرا محیطی به

میکند که فضاهای آموزشی همچون کلواس درس،

بنوا ،قابلیوت-

محوویط آموزشووی،

انسان میشود .لذا ممکن است ی
طور ناخودآگاه ،با تغییر در کالبد ی

900

ییر قابل وصف میباشد .حال آموزش این پدیوده،

کارگوواه و یووا کوول فضووای ی و

هایی در محیط به وجود آورد که فرصتهای لوازم

«قرارگاه» محسووب مویشووند .نیمکوتهوای یو

را برای کشف آنها به وسیلهی کاربران آن بنا که در

کلاس و طرز چینش آنها در فضوای کلواس ،ابعواد

آن محیط زندگی میکنند ،را فراهم سوازد (مطلبوی،

«فیزیکی_ معماری» ،آموزش و تمامی اقداماتی کوه

.)9239380

در سووطح ی و

محیط آموزشی

صورت میپذیرد ،بعد «رفتواری» نامیوده مویشوود.

معماری ،پدیدهای چند بعدی اسوت و طراحوی
معماری برای طراحان ،فرایندی چند بعودی و گواه

نظریهی اکولویی

کلوواس درس در محوویط آموزشووی
بارکر ،عهدهدار ابعاد سوازمانی و

اجتماعی مشخصی همانند نقش معلم و شواگرد در

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

کلواس درس اسووت .همچنووین قوووانین اجتموواعی و

انواع الگوهای آموزشی

زمانیکه افراد در نقشهای اجتماعی مت واوت قورار

دانشجویان موثر باشد؛ روش تدریس اساتید اسوت.

میگیرند ،چه الگووی رفتواری را بوا چوه فاصولهی

لذا اساتید نیازمنود اسوت اده از روشهوای تودریس

زمانی از خود بروز میدهند .بنابراین ،بر اساس این

فعال و مهارتهاییاند که به این موضوع کم

کند

دیدگاه ،میتوان رفتارهای فوق فردی را بوا در نظور

(ذوال قاریان و همکاران .)98939319 ،ویژگویهوای

گرفتن ویژگیهای فیزیکی و ساماندهی قرارگاههای

یادگیرندگان طراحی ،همچوون ویژگویهوای دیگور

رفتاری ،تا حدودی ،پیشگویی نمود .به طور مثوال،

انسانهاست اما افوراد در تووانش ،دانوش ،بیونش و

با داشتن اطلاعاتی راجابه ایون ویژگویهوا در یو

انتقال آنهوا در فعالیوتهوای طراحوی بوا یکودیگر

قرارگاه تربیتی ،میتوان به رابطهی شاگردان ،ارتباط

مت اوتاند (حاتمیان و معینوی .)9239319 ،لوذا ،بوا

شاگردان و مسئولان و رضایت از محویط آموزشوی،

توجه به رفتارها و تجهیزات مت واوت در هور دوره،

دست یافت .تاثیر عوامل اثرگذار ،سواده و مسوتقیم

میتوان از الگوهوای آموزشوی مت واوتی در جریوان

نیست؛ بلکه آنها بر یکدیگر تاثیر متقابول داشوته و

آموزش ،است اده نمود.

یکدیگر را تعدیل میکنند (مرتضوی.)24139399 ،

ی

الگو تشریح کننودهی مسوالهای اسوت کوه

فیزیکوی فضواهای آموزشوی ،توأثیری بنیوادین بور

راهحلی ارائه میکند که میتوان در دفعوات متعودد،

عملکرد دانشجویان و اثربخشی کوار اسواتید دارد و

بوودون آنکووه پاسووخی تکووراری بدسووت آیوود ،از آن

محیط آموزشی مطلوب ،یوادگیری را آسوان کورده،

است اده نمود .الگوها میتوانند نقاط شروعی باشوند

سبب نشواط و شوادابی دانشوجویان مویشوود و در

تا طراحان بتوانند جهت توسعهی ایدههای خود ،از

نقطهی مقابل آن ،محیط آموزشی نامناسوب ،تنوگ،

آنها است اده کنند (کامولنیوا .)928-93883999 ،در

و بوی رو  ،سوبب کسوالت و

فرآیند آموزش ،میتوان درسهوا را بوه شویوههوای

تاریو  ،خشو

افسردگی میگردد و بر میوزان یوادگیری و حضوور

مت اوت و با الگوهای چیدمانی متعددی آموزش داد

فعال و با نشاط دانشجویان در دانشگاه ،تاثیر من وی

که هر ی

از ایون الگوهوای آموزشوی ،بوه هودف

میگذارد .لذا جهت رسیدن به فضواهای آموزشوی

آموزش ،شرایط و مقتضیات کلاس ،موضووع درس

مطلوب ،ابتدا باید به شناخت نیازهوای گوروههوای

و نحوهی برخورد معلم یا استاد ،بسوتگی دارد .لوذا

سنی مورد است اده پرداخوت کوه در ایون میوان ،در

شاید نتوان یو

روش را بوه عنووان بهتورین روش

حوزهی دانشگاهی ،مطالعوه الگوهوای رفتواری در

معرفی نمود اما آشنایی با انواع الگوهوای آموزشوی

فضواهای آموزشوی و بررسوی معمواری دانشوگاه،

برای استاد و معماران که طراحوی ایون مکوانهوا را

شناخت نیازمندیهای کاربران را تسهیل میبخشود

برعهده دارند ،ضروری میباشد که میتووان بوه دو

(عابدی و همکاران.)2_339314 ،

الگوووی کلووی ،معلووم محووور (سووخنرانی ،سوونتی) و

909
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پژوهشهای متعدد حاکی از آن است که تسهیلات

بارها و بارها در محیط رخ مویدهود و پوس از آن،

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

نظامیافتهای را از قبل معین میکند که بیان مویکنود

یکی از متغیرهایی که مویتوانود بور شایسوتگی

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

یادگیرنده محور (روش یادگیری مشارکتی) ،اشواره
نمود.

الگوی سنتی ،مشارکتی (به صورت گروههای چنود

یافتهها

ن ووره) ،مشووارکتی (دور کلوواس_ نوووعی از حالووت

بوور اسوواس مطالعووات صووورت گرفتووه ،الگوووی

میووز) ،در جامعووه

دایووره) و مشووارکتی (حووول یو

چیدمان به دو دستهی کلی الگوی سونتی و الگووی

آماری مذکور ،مورد آزمایش و بررسی قرار گرفتوه-

مشووارکتی تقسوویم شووده اسووت .در الگوووی سوونتی،

اند .که تشریح و کدگذاری هر یو

از الگوهوا ،در

یادگیرندگان در کلاس ،به شکل ردی ی ،پشوت میوز

ذیل آمده است3

و در مقابل اسوتاد موینشوینند .ایون نووع چیودمان،

 .9الگوووی  :1نحوووه چیوودمان کلوواس در روش

 )9839319و الگوی مشارکتی ،مبنایی سازندهگرایانه

جدول  .9کدگذاری چیدمان ردی ی (الگوی ( )9ماخذ3

دارد و هماننوود نظوور پیووایه ،یووادگیری بووه صووورت

نویسندگان)

اکتشافی است .این الگو خود میتواند بوه صوورت
چند زیر الگو ایجاد شود؛ از جمله آنکه میتواند در
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دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

حاکی از اصالت و نقش مطلل استاد دارد (برنجیان،

آموزش معلم محور ،روش سخنرانی (سنتی)

کدها

م اهیم

زیرمقوله

اتکا به استاد در ترم

عدم

وابستگی

اول -سردرگمی در

استقلال

گروههایی بیش از دو ن ر صورت پذیرد و افوراد در

شروع کار

گروههای کوچکتر ،باهم کار میکنند توا بوه هودف

تعویل در انجام

هدر

ضعف در

مشترکی دست یابند .همچنین بحثهای کلاس ،بوه

کار -اتلاف وقت-

رفت

سازماندهی

دو صورت بحث در کل کلاس و بحوث در گوروه-

معطلی

زمان

زمان

های کوچ  ،انجام میشوود .در شویوهی گروهوی،

فردیت -خودنگری

افراد در گروههای  2تا  9ن ره ،مینشوینند کوه ایون
روش بوورای فعالیووتهووای گروهووی در گووروههووای
کوچ تر ،مناسب میباشد .در این نوع از چیدمان،
به دلیل حرکت استاد در کلاس ،یادگیرنودگان آرام-

فردیت

توجه به

عدم توجه به کلاس

کاهش

افزایش

و کار و اشکالات

توجه

فردگرایی

عملکرد

دیگران

جمعی
عدم

تر هستند (برنجیان)42_4939319 ،؛ یا میتواند بوه
صورت دایره ،نیمدایره و یوا آزاد باشود .در حالوت

وجود فضای

فضای

تبادلاتی

مشارک
تی

های مشابه ،کنار هم مینشینند و بوه اظهوار نظور و

سکوت_ تحرک

مشارکت در بحثها ،تشویل میشوند .در صوورت

کم -جو خش -

نیاز به توضیحات استاد یا معلم ،افوراد بوه صوورت

خستگی -خروج از

نیمدایره مینشینند تا به معلم و تخته ،دید مناسب و

کلاس برای انجام

یکسانی داشته باشند (برنجیان.)4939319 ،

کاهش

تضعیف

عدم تماس بصری و

مرکوز و در وضوعیت-

مقوله

کلاس و

ایجاد

دایره ،همهی افراد حول ی
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برای دستیابی بوه اهوداف پوژوهش پویشرو4 ،

کار در بیرون کلاس

کاهش
جو
خش

لذت از
کلاس

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

ایلب دانشجویان در حالت معمول و به طور

جدول  .2کدگذاری چیدمان گروهی (الگوی ( )2ماخذ3
نویسندگان)

ناخودآگاه ،در این نوع چیدمان قرار میگیرند که
احتمالا دلیل این رفتار ،وجود این الگوی چیدمان
در ایلب مدارس ایران است .در این الگو ،استاد
همانند روشهای تدریس سنتی ،به عنوان مرکز

کدها

م اهیم

تبادل نظر و اطلاعات

تبادل
اطلاعات

دانش قرار دارد .این الگو ،در نگاه نخست ،به

نشستن هر گروه در

شخصی

نقاط محیطی و اطراف

سازی

جهت سکوت کلاس و توجه کامل دانشجویان بر

کلاس

عملکرد خویش ،تا حدی سبب بهبود عملکرد

رفا اشکال جمعی

بهبود

افزایش توجه به

عملکرد و

کلاس -اتکا به خود-

توجه

ایجاد فردیت ،سبب کاهش توجه دانشجو به سطح

توجه عملکرد خود و

شخص و

دیگران -صرفهجویی

کلاس

کلاس ،رفا اشکال دانشجویان و صحبت اساتید با

در وقت -تسریا کار

سایر دانشجویان میگردد و هیچ فضای تعاملاتی

افزایش فعالیت و

میان دانشجویان ،ایجاد نمیکند .در کلاس

تحرک -فضای

بنگریم ،متوجه میشویم که این نوع چیدمان ،ضمن

مقدمات( 9دانشجویان ترم اول) ،اگر استاد مشغول

پیشرفت

دوستانه -هیجان

فضای

فضای

مثبت (لبخند) -جو

صمیمی

تعاملی

پاسخگویی به دانشجویی باشد ،سایر دانشجویان

منعطف کلاس-

برای ادامهی کار خود ،سردرگم بوده و بدون آنکه

کاهش خستگی

بهبود

موضوع ،خود سبب اتلاف وقت و ایجاد تاخیر در

جما نگری -دانشجو

مشارکتی

عملکرد

انجام کار دانشجویان میگردد .در ترمهای بالاتر،
این نوع چیدمان ،سبب خنثی و خش

محور  -حس
مسئولیت -تمرین

بودن جو

برای آینده شغلی-

کلاس و ایجاد خستگی در دانشجویان میگردد .با

تحلیل و نتیجهگیری

توجه به محیطهای کاری معماری که ایلب به

جمعی

صورت گروهی و در تعامل با گروهی از مهندسی
میباشد ،این الگو با افزایش فردگرایی میتواند در

چیدمان منعطف_

فضای آزاد

بازگشت به حالت

عملکردی

فردی -ایستادن کنار

آینده کاری دانشجویان ،تاثیر من ی بهسزایی بگذارد.

میز ،تکیه دادن و

الگوی  :2چیدمان کلاس به روش یادگیرنده محور

نشستن روی میز-

(مشارکتی) است .در زیرمجموعهی این الگو،

فردیت در دانشجویان

شیوهی گروهی ،افراد در گروههای  2تا  9ن ره،
مینشینند.
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درونگرا -امتناع شدید
سالهای بالاتر از

چینش

نشستن گروهی-

فضایی

تغییر مکان برای تبادل

آزاد و
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کارشان پیش برود ،منتظر استاد میمانند که این

افزایش همکاری و

فضای

توجه و

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

شناختی دانشجویان میگردد اما اگر عمیلتر

زیرمقوله

مقوله

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

منعطف

نظر با هم

دانشجویانی که ارتباط صمیمتری با یکدیگر دارند،
صورت میگیرد .در این الگو ،جو صمیمیتر و

کمبود فضا برای

مبلمان و

وسایل و نبود پریز

ابعاد کلاس

برق در هنگام نشستن

متناسب با

به حالت گروهی

این الگو

ایلب دانشجویان در ترمهای نخست ،برای
انجام کارهای عملی ،در صورت وجود جای کافی،
از این نوع چیدمان استقبال میکنند؛ اما با گذر به
ترمهای آخرو دورهی کارشناسی ارشد ،امتناع
دانشجویان از این نوع چیدمان ،به جز در زمان
صحبتهای مت رقه و نه عملکرد درسی ،بیشتر می-
گردد که احتمالا از دلایل این نوع برخورد،
گذارندن ترمهای پیشین با چینشهای سنتی می-
باشد .در این نوع چیدمان ،تعامل دانشجویان و
اساتید بیشتر شده و ارتباط نزدی تری با هم پیدا
پاییز و زمستان 9318

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

قرارگیری در این چینش ،مشکلی ندارند و در زمان

میکنند .در این الگو ،به دلیل نشستن چند ن ر به
صورت گروهی و توجه دانشجویان به گ تههای
استاد ،تا حد بسیار زیادی از توضیحات مکرر
اساتید برای هر دانشجو و کورکسیون ان رادی به
صورت مطلل کاسته میشود .لذا در این الگو به
خصو

در ترمهای اولیه ،اتلاف وقت جهت

کورکسیون نوبتی ایجاد نمیشود و به جهت
توضیح یکبارهی استاد برای جمعی از دانشجویان،
در وقت کلاس صرفهجویی میگردد و همچنین با
904

دوستانهتری میان دانشجویان با یکدیگر و استاد و
دانشجو شکل میگیرد و انتقادات مثبت به کار
یکدیگر ،در کنار دیدن نمونه کارهای بیشتر از سایر
دانشجویان ایجاد میشود .این چینش با افزایش
همکاری و جماگرایی در دانشجویان ،ضمن بهبود
شرایط کلاس و هیجانات و عملکرد تحصیلی
دانشجویان ،به عنوان تمرینی برای آیندهی شغلی
ایشان است .همچنین بنابر مشاهدات انجام شده،
ترجیح دانشجویان برای محل نشستن به حالت
گروهی ،در اطراف و نقاط پیرامونی کلاس میباشد.
همچنین برای ایجاد این نوع الگو ،باید فضای کافی
جهت قرارگیری وسائل دانشجویان و فضای
مطلوب عملکردی ،در نظر گرفته شود.
الگوی  :3چیدمان کلاس به روش یادگیرنده محور
(مشارکتی) است .در زیرمجموعهی این الگو،
سازماندهی میتواند به صورت دایره ،نیمدایره و یا
آزاد باشد که یکی از این نوع چیدمان ،چینش به
حالت دورچین ،در اطراف کلاس است.
جدول  .3کدگذاری چیدمان دورچین (الگوی( )3ماخذ3
نویسندگان)
کدها

م اهیم

زیرمقوله

عدم اتلاف وقت

صرفه-

پیشبرد

تسریا کار

جویی

فعالیت

مقوله

در وقت
افزایش

عدم توجه به کلاس

این نوع چیدمان ،دانشجویان ضمن توجه به

و به کار و اشکالات

کاهش

فردیت و

کاهش

دیگران  -توجه کامل

توجه

عدم

عملکرد خود ،به کار هممیزیها و کلیت کلاس نیز،

توجه

به کار خود

جمعی

توجه به

به

توجه میکنند .از دیگر سو ،در این الگو ،به جهت
مجاورت و ارتباط نزدی تر دانشجویان با هم،
تبادل نظر بیشتری میان دانشجویان به خصو

کلاس

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

سکوت -جو خنثی-
خستگی -کاهش
تحرک

جو
خش

کاهش

کلاس

جدول  .4کدبندی چیدمان مشارکتی (حول ی

لذت از

(الگوی ( )4ماخذ 3نویسندگان)

کلاس

زیرمقوله

کدها
تبادل نظر -تبادل

ایجاد محدودهی کاملا خصوصی که نظارت استاد

نمونه موردیهای

بر عملکردشان را کاهش دهد تمایل بیشتری به

بیشتر

نشستن در این حالت دارند که موجب میشود

رفا اشکال-

برخی از دانشجویان در زمان کلاس ،کارشان را
توجهی به جریان کلاس و حتی کار خود نیز

تعامل دانشجو و

نداشته باشند که این موضوع ،سبب نقص در روند

استاد -توجه همزمان

تحصیلی آنها میگردد .در این حالت ،دانشجویان

به عملکرد خود و
دیگران -صرفهجویی
در وقت -تسریا

دارد؛ لذا اساتید به طور کامل بر عملکرد

کار -توجه به

دانشجویان ،اشراف ندارند .در این الگو ،محوریت

کورکسیون و کار

نه با استاد است و نه با دانشجو و نه تعاملی به

سایر دانشجویان

سازماندهی میتواند به صورت دایره ،نیمدایره و یا
آزاد باشد که یکی از این نوع چیدمان ،چینش حول
ی

میز است.

فضای

کم

به هم -انتقاد

مثبت و صمیمی-
حس مسئولیت-

عملکرد

تعاملی

فضای
مشارکتی

تحلیل و نتیجهگیری
جمعی

این الگو ،زمانی که نیاز به توضیح و تحلیل
همهی کارهای صورت گرفته توسط دانشجویان و
تبادل نظر میان افراد باشد ،توسط اساتید ،انتخاب
میشود .در این الگو ،دانشجویان با هم تبادل نظر
داشته و با نظارت استاد ،به تحلیل و نتیجهی
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چینش در نگاه نخست ،افزایش تعاملات

(مشارکتی) است .در زیرمجموعهی این الگو،

بهبود

مثبت (لبخند) -جو

افزایش همکاری-

الگوی  :4چیدمان کلاس به روش یادگیرنده محور

و کلاس

صمیمی

در جریان کار دانشجویان ایجاد نمیشود .این

فردیت میشود.

پیشرفت

شخص

دوستانه -هیجان

کاهش خستگی

درسی زیادی صورت نمیگیرد و موجب افزایش

و توجه

فضای

خود ،به ادامهی کارشان میپردازند .لذا اتلاف وقتی

اساس مشاهدات انجام شده ،در این روش تعامل

عملکرد

ایجاد فضای

منعطف کلاس-

دانشجویان با یکدیگر را القا میکند حال آنکه ،بر

بهبود

توجه و

اندازهی حالت گروهی میانشان برقرار است .در این
سایر دانشجویان تا فرارسیدن نوبت کورکسیون

اطلاعات

افزایش تمرکز و

انجام نداده و مشغول کارهای مت رقه باشند و اصلا

الگو ،به دلیل حضور استاد سر میز هر دانشجو،

تبادل

کورکسیون جمعی-
توجه به کلاس-

در پیرامون کلاس نشسته و لپتاپ مقابل آنها قرار

مقوله

دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

دانشجویان به ویژه در ترمهای بالاتر ،جهت

اطلاعات -دیدن

م اهیم

میز)

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

جمعی میرسند و تعامل مثبتی میان استاد و

تبادل نظر و اطلاعات-

دانشجو ،البته با محوریت استاد ،صورت میپذیرد

آشنایی با کار همهی

که از فضای خش

دانشجویان -تعامل استاد و

کلاس و خستگی کاسته شده و

دانشجو و دانشجویان با هم-

هیجان مثبت میان افراد صورت گرفته و جو

افزایش همکاری -انتقاد

صمیمانهتری ایجاد میشود که راه را برای انتقاد و

الگوی

مثبت -افزایش حس

نتیجهگیری مثبت باز کرده و سبب بهبود عملکرد

4

مسئولیت -افزایش هیجانات
مثبت -توجه به عملکرد

تحصیلی و شناختی دانشجویان میگردد.

دیگران -ایجاد فضای

بر اساس اطلاعات بهدست آمده ،میتوان نقاط

صرفهجویی در وقت -بهبود

نمود3

عملکرد و توجه

جدول  .2نقاط قوت و ضعف هر الگو (ماخذ3

نتیجهگیری

نویسندگان)
الگوها

نقاط قوت

نقاط ضعف

هدف از پژوهش حاضر ،سنجش تاثیر چیودمان

افزایش تسلط ،تمرکز و توجه

وابستگی به

بر کار خود

استاد -اتلاف

کلاسهای معماری ،بوه عنووان معیواری از قابلیوت

اشراف استاد بر کلاس

وقت_ کاهش

محویط ،بور عملکورد تحصویلی و شوناختی (توجوه

الگوی

لذت از کلاس-

انتخابی) دانشجویان معماری ،بوده است .به منظوور

1

افزایش فردیت-

پاسووخ بووه سوووالات موووردنظر 4 ،الگوووی رایووج در

کاهش توجه

چینش کلاسهای معماری ،مورد آزموایش ،بررسوی

جمعی -فقدان

و مشواهدهی رفتوواری قوورار گرفتووه و فعالیووتهووا و
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دو فصلنامۀ اندیشۀ معماری ،نشریۀ علمی ،سال سوم ،شمارة ششم

ضعف و قوت هر الگو را در جدول  ،2مشاهده

فضای تعاملاتی
تبادل اطلاعات و نظر -بهبود

ضعف و قوت هر ی

فضای صمیمی و مشارکتی-

2

فضای آزاد عملکردی-
کاهش خستگی -افزایش

حکووم اسووتراتژیهووایی را دارد کووه طوورا پووس از

همکاری -جما نگری-

مشاهده و مراحل کدگذاری میتواند به کار گیرد و

تعامل دانشجویان -صرفه-

به چیدمانی بهینه ،که سبب بهبود و ارتقوا عملکورد

جویی در زمان

تحصوویلی و شووناختی دانشووجویان بوووده و ابعوواد
عدم توجه به

3

از الگوها  ،در جدول ذیول،

پیشنهاداتی برای هر الگو بیان گردیود کوه در واقوا

دانشجو محور -افزایش

الگوی

الگوهای رفتاری دانشجویان ،ناشی از هر الگو ،ثبت
گردیوود .در راسووتای الگوهووای ذکوور شووده و نقوواط

عملکرد و توجه -ایجاد

الگوی
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تعاملاتی -کاهش خستگی-

صرفهجویی در زمان

مختلف این دو را تحت پوشش قرار دهند ،برسد.

کلاس و کار

جدول  .9پیشنهادات مربوط به هر الگو (ماخذ3

دیگران -جو

نویسندگان)

خش

و خنثی-

کاهش تحرک

الگوها

پیشنهادات مربوط به هر الگو

الگوی 9

است اده از مدلهای ترکیب این نوع چیدمان و

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

الگوهای گروهی با ضمن رعایت اختصا
یافتن فضایی برای کار ان رادی.
از ترکیب این الگو و ی

الگوی فردی

است اده شود .ایجاد فضاهای شخصی سازی
شدهی گروهی که هر گروه هم میتواند بر
اساس سلیقه و علاقهی خود ،در آن فضا

الگوهای رایج و بیان شده ،پیشنهاد میگردد که این
الگو شامل موارد زیر میباشد3
_ فضوواهای فووردی در کنووار فضوواهای جمعووی ،بووا

تغییراتی (در رنگ ،بافت و  )...ایجاد کند ،در
نقاط پیرامونی کلاس قرار گیرند و فضای

قابلیت تبدیل چیدمان فردی به جمعوی یوا الگووی

به راحتی امکان جابهجا شده و تغییر حالت

دورچین و بالعکس را در مواقا موردنیاز دارا باشود
تا بدین صورت هم جایگاه خلووت دانشوجویان در

به صورت فردی را در کنار مبلمان کاملا

مواقا لزوم ح ظ شود و هم امکوان ایجواد فضوایی

اختصاصی برای گروهها ،داشته باشند ،است اده

گروه محور جهت ارتقوا تعامول دانشوجویان ایجواد

شود.

گردد.

در صورت است اده از این الگو ،محل
قرارگیری این چیدمان ،با فاصله از محیط
کلاس و به صورت متقاطا باشد تا استاد

_ ایجاد اتاق های نیمهباز برای هر گروه در نقواط
پیرامونی کلاس جهت شخصیسازی گروهها که در
هر اتاق

مبلمان راحت و گروهی در کنوار فضوای

بت واند بر کار دانشجویان نظارت کند .همچنین

نشستن بر زموین و ق سوههوای مخصوو

این الگو ،با مورب کردن دو سمت چیدمان

داشته باشد و هر گروه بتواند متناسوب بوا سولیقهی

به سمت بیرون ،میتواند در زمان است اده از
همهی دانشجویان دید مناسبی به ص حهی
پرویکتور داشته باشند.
از ترکیب این الگو و الگوی 2و ی

الگوی

ان رادی است اده شود .در است اده از الگوی،4
طبل ترجیح کاربران ،پیشنهاد میشود فضای

الگوی 4

مشارکتی حول ی
و نزدی

میز ،در اطراف میز استاد

به تخته باشد.

همانطور که به نظر میرسید ،بر اساس نتایج
حاصل از دادههای بدست آمده ،دیده مویشوود کوه
است اده از چیدمان گروهوی (ایجواد فضوایی مجوزا
برای هر گروه) ،تواثیر بیشوتری بور بهبوود عملکورد
تحصیلی و است اده از چینش حول یو

میوز ،تواثیر

بیشتری بر بهبود عملکرد شناختی (توجه انتخوابی)
داشته است.

خود در ظاهر و رنگ آن آن تغییر ایجواد نمایود توا
بدین طریل ،بر افزایش حس تعلول دانشوجویان بوه
کلاس ،لذت از فضوای کلواس و همکاریشوان نیوز،
افزوده شود.
_ افزایش فضای تعاملاتی دانشجویان با اسوت اده از
چیدمان حول ی

میز که در حول میز استاد شوکل

میگیرد تا بدین طریل استاد از محوریت محض که
در کلاسهای سونتی دیوده مویشود ،خوارج شوده،
تعامل استاد_دانشجو و دانشجو_دانشوجو افوزایش
یابد و احساس مسئولیت ،فضای مشارکتی ،لذت از
کلاس و تبادل اطلاعات ،بهبود یابد که خوود سوبب
بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی دانشجویان می-
شود.
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نظر گرفته شود .است اده از مبلمان منعطف که

است اده از این الگو در کنار الگوهای گروهی.

الگوی 3

این پژوهش ،الگوی نهوایی بوه صوورت ترکیبوی از

است اده از چیدمان منعطف و میزهوای مناسوب کوه

کافی جهت قرار گیری وسائل دانشجویان در
الگوی 2

بر اساس نتایج بدست آمده و در راستای هدف

تاثیر چیدمان بر طراحی فضای آموزش معماری جهت بهبود عملکرد تحصیلی و شناختی

محیطهای آموزشی (نمونوه مووردی 3مقایسوه
معنووای مکووان در دانشووکده معموواری و ییوور
معماری) ،معمواری و شهرسوازی ایوران3)2( .
.92_41
شکل  .2پلان شماتی

الگوی پیشنهادی چیدمان کلواس

-

ذوال قاریان ،مهسا ،بیدختی ،اموین ،علویاکبور،

مقدمات و طر  -الگوی ترکیبی (ماخذ 3نویسندگان)

جع ری ،سکینه .9319 .رابطه ساختاری تعامل

تشکر و قدردانی

استاد و دانشجو و روش تدریس فعال اسواتید

فناوریهای شناختی ،در انجام این پژوهش ،کموال

گووری کسووب دانووش ،پووژوهش در نظووامهووای
آموزشی.209_983 3)40( .

تشکر و قدردانی را داریم.
-

پینوشت
Barker

-

9

کن وورانس سووالانه پووژوهشهووای معموواری،
برنجیان ،بهناز .9319 .پایانناموهی کارشناسوی
ارشد پردیس هنرهای زیبوای دانشوگاه طبوری
بابل با رویکورد علووم رفتواری ،دانشوگاه آزاد
اسلامی.

-

شهرسازی و مدیریت شهری ،شیراز.
-

( .)9381توواثیر اسووترس بوور توجووه انتخووابی و
متمرکووز بینووایی بووا درنظوور گوورفتن اثوور آن در

آرمانشهر.

آموزش و یادگیری ،اندیشههای نوین تربیتوی.

حاتمیان ،محمدرضوا ،معینوی ،حسوین.9319 .
دانشگاه کاشان و اهمیت ت واوتهوای فوردی

(.)4
-

داخلوی در محویطهوای یوادگیری از دیودگاه

حسینی ،الههالسادات ،فلامکی ،محمد منصوور،

دانشجویان معماری) مطالعه موردی :دانشگاه

حجت ،عیسوی .9318 .نقوش ت کور خلواق و

شمس گنبدکاووس) ،هموایش ملوی معمواری

سووب هووای یووادگیری در آموووزش معموواری،
اندیشه معماری.940_922 3)2( .
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-

حیدری ،علیاکبر ،یزدان ر ،عبواس و بهودادفر،
نازگوول .9312 .ارائووه موودلی بوورای تبیوووین
پارامترهووای تاثیرگووذار در معنووای مکووان در

عابدی ،محمد حسین ،یلمه ،گلسن و نعیموی
نظام آباد ،زهرا .9314 .بررسی تاثیر معمواری

یادگیرنده در آن ،ص ه.24_2 3)80( .
-

شهسوارانی ،امیرمحمد ،رسوولزاده طباطبوایی،
کوواظم ،عشووایری ،حسوون و سووتاری ،کلثوووم.

پاکزاد ،جهانشاه ،بزرگ ،حمیده .9312 .ال بوای

جایگاه و ویژگیهای درس طر معماری ی

شوواطریان ،رضووا .9389 .طراحووی و معموواری
فضاهای آموزشی .تهران 3نشر سیمای دانش.

روانشناسووی محوویط بوورای طراحووان .تهووران3
-

سرچشمی ،هاشوم و شوهری هوروی ،حسوین.
 .9319روانشناسووی محوویط آموزشووی ،اولووین
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