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چکیده
مدارس، محل گردهمایی ها و مكان فعالیت های اجتماعی دانش آموزان و بسان قلبی تپنده مرکز تمام نیروها، رویدادها و 
محل تجمع ارزش ها هستند. آن ها نقش اجتماعی بسیاری در زندگی جمعی دانش آموزان ایفا می کنند. در این بین مدرسه 
به عنوان مكان وقوع ارتباطات باید گستره وسیعی از کیفیات را داشته باشد تا انسان در آن به تعامل دست یابد و در نهایت 
یادگیری ارتقا یابد. مقاله حاضر در پی آن است که با مرور مطالعات انجام یافته در ارتباط با اجتماع پذیری فضا و راهكارها 
و اصول به کار گرفته شده در ایجاد تعامالت اجتماعی در مدرسه را تفسیر و تحلیل کند تا از این طریق یادگیری ارتقا 
یابد. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی می باشد و برای گردآوری اطالعات از ابزارهای کتابخانه ای و پرسشنامه بهره گرفته 
شده است و از لحاظ هدف، کاربردي است. جامعه آماری آن را متخصصین تشكیل مي دهند و نمونه ها به شیوه تصادفي 
انتخاب شده اند. سپس با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتب، مؤلفه هاي مؤثر بر تعامل اجتماعی، با تكیه بر شاخص هاي 
پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل و اولویت بندي شده است. پرسشنامه هاي جمع آوري شده، در محیط نرم افزار اکسپرت 
چویس1، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان مي دهد ضریب اهمیت معیارهای ذهنی از بقیه باالتر بود و 
معیار کالبدی در پایین ترین رتبه قرار داشت. از سویي دیگر، در اولویت بندي انجام شده میان تمامي زیرشاخص ها مشاهده 
شد که زیرشاخص های مدت زمان اقامت در مكان از معیار رفتاری و زیرشاخص های دسترسی پذیری فضای عمومی از 
قبیل کالس از شاخص معیار کالبدی داراي بیش ترین ضریب اهمیت نسبت به دیگر زیرشاخص ها شناخته شدند؛ زیرا 

بهبود این معیارها، باعث رضایت مندي بیش تر دانش آموزان و افزایش تعامل اجتماعی برای آن ها خواهد شد.

واژگان کلیدی: فضای بسته آموزشی، تعامل اجتماعی، تحلیل سلسله مراتبی، روش پیمایش.
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1. مقدمه
هریسون با تغییراتی در زمینه طراحی مدرسه با توجه به 
تغییرات فرهنگی صورت گرفته در جامعه معتقد است که 
پویایی موجود در جامعه سبب تأثیرگذاری بر الگوهای کار 
کردن خواهد شد. تغییرات جدید نشان می دهد که بیش تر 
کارها به صورت مشارکتی و جمعی است تا این که به صورت 
مجازی  جوامع  و  مسأله  حل  به صورت  یادگیری  فردی، 
یادگیری، تعامالت اجتماعی باشد به طور کلی با توجه به 
از  بازتابی  باید  یادگیری  تغییرات طراحی محیط های  این 
Baker, Mck- )این تغییرات به وجود آمده در جوامع باشند 

oy, Moore, & Vincent, 2008(. برانسفورد در بررسی و 
تحقیق در زمینه محیط های یادگیری چهار الگوی مشخص 
عبارت اند  که  است  نموده  تبیین  را  یادگیری  محیط های 
محور،  ارزیابی  محیط های  محور،  اجتماع  محیط های  از: 
و  توسعه  دانش محور.  فرد محور، محیط های  محیط های 
رشد علوم جدید یادگیری اشاره به این موضوع دارند که 
محیط های یادگیری اجتماع محور برای یادگیری مهم و 
حیاتی می باشند. در واقع در این الگو مفهوم اجتماع را در 
به کار  اجتماع پذیر  کالس های  اجتماع پذیر،  مدارس  قالب 
می برند به طوری که محیط به جامعه بزرگ تر از خانه تعلق 
داشته باشد. در این نوع رویكرد، یادگیری به نظر می رسد 
و  آزمون  اجازه  و  پژوهش  اجتماعی،  ارزش های  طریق  از 
خطا و آزادی به دانش آموز برای این که از اشتباهات خود 
در  مدارس  و  آموخته خواهد شد. کالس ها  بگیرند  درس 
انتظارات را منعكس  واقع مجموعه مختلفی از ارزش ها و 
می نمایند که در این عرصه هدف یادگیری، ارتقا و بهبود 
حس جمعی در بین افراد و اجتماع پذیری فضا خواهد بود 
)Bransford, Brown, & Cocking, 1999(. مطالعات ال 
از تحقیقات  ال اسی2 در زمینه  مدارس نمونه  برجسته ای 
 ملی است که توجه به شرایط اجتماعی مدارس را در بر 
می گیرد. بر پایه این تحقیق، در هفت کشور از 13 کشور 
آمریكای التین، وجود روابط مستحكم و غیرسلطه جویانه 
محیط  یک  اصلی  ویژگی های  از  مختلف  کاربران  میان 
محیط های  چنین  در  می روند.  شمار  به  یادگیری  مثبت 
خوبی  احساس  مدرسه  به  رفتن  از  دانش آموزان  حمایتی 
می شود  رفتار  مهربانی  با  آن ها  با  که  آنجایی  از  و  دارند 
دارند  درس  کالس  به  رفتن  برای  باالیی  اشتیاق  و  میل 
 )1994( و سریمز  بلینگتون  کلگ،   .)UNESCO, 2012(
ویژگی های محیط کالس که از طرف معلمان مورد تأیید 
قرار گرفته است و بر روی یادگیری تأثیرگذار است را بیان 
می کنند و موارد ذیل را مهم بر می شمارند که عبارت اند 
از: محیط باید به لحاظ زیباشناسی خوشایند باشد، قابلیت 
در  باال  استاندارد  باشد،  داشته  را  کودکان  عالقه  تحریک 
نمایش و ارائه کار دانش آموز را داشته باشد، قابلیت حفظ 
و نگهداری عملی را داشته باشد، اندازه و موقعیت کالس، 
روابط و تعامالت اجتماعی بین دانش آموزان و بین معلم و 
و  دانش آموزان، محیط کالسی منظم: سازماندهی کالس 

عملكرد، انتظارات معلم از خروجی های یادگیری. 
آن ها  که  می کنند  فراهم  کودکان  برای  محیطی  مدارس 
توسعه  دیگران  با  را  خود  اجتماعی  شبكه های  می توانند 
به کارگیری  اجتماعی،  هویت  نظریه  دیدگاه  از  بدهند. 
را  گروهی  هوشیاری  واقع  در  دانش آموزان  بین  روابط 
تسریع می کند و رشد می دهد که این ها در واقع وفاداری 
به  افراد متعلق  را تقویت می کند که سبب می شود  اعضا 
قرن  معماری  در   .)Kohlberg, 1971( بشوند  جامعه  یک 
بیستم اهمیت عملكرد اجتماعی معماری و قدرت محیط 
ساخته شده در تقویت روابط جمعی بین مردم تشخیص 
با افزایش فردگرایي، توجه به  داده شد. در دوران معاصر 
در  همجوار،  انسان هاي  محمل  به عنوان  کالبدي  محیط 
جهت نزدیک تر کردن آنان به یكدیگر و جبران بخشي از 
تعامالت اجتماعي از دست رفته جاري در بناها و بافت هاي 
معماري و شهري گذشته، اهمیت بیش تري یافته است. در 
این راستا بسیاری از پژوهش های اخیر رابطه مشخصه های 
فضای کالبدی و تعامالت جمعی را محور خود قرار داده اند. 
محیط،  هر  در  که  است  این  بر  پژوهش ها  این  محور 
فضای کالبدی به مثابه سامانه ای فضایی عمل می نماید و 
مشخصه های این سامانه فضایی بر تعامالت جمعی کاربران 
معماري  رابطه  که  اهمیتي   .)Pasalar, 2003( است  مؤثر 
در شناخت فعالیت هاي انساني در حال حاضر وجود دارد، 
یكي از مهم ترین دالیل این پژوهش اسـت. در این تحقیق 
به شناخت فعالیت هاي جمعي انسان در رابطه با معماري 
مدرسه پرداخته شده است. در نهایت با بررسي معیارهاي 
پنج گانه مؤثر، به قابلیت هاي مدرسه ایراني در پوشش بر 
پرداخته شده  اجتماعي شایسته  رفتارهاي  اجتماع پذیري 
است. به طور کلی در پژوهش حاضر، مسئله اصلي ارزیابي 
نهایت  در  و  است  اجتماعی  تعامل  بر  مؤثر  مؤلفه های 
اولویت بندی مؤلفه ها از دیدگاه متخصصین صورت می گیرد 
و  مشكالت  اصالح  جهت  می تواند  آن  از  حاصل  نتایج  و 
محدودیت هاي وضع موجود و ارائه راهكار جهت طرح هاي 

آتي مورد استفاده قرار گیرد.

2. پیشینه پژوهش 
طراحی  تأثیرپذیری  به  توجه  با  که  معتقدند  محققین 
معماری  در  نظری  دیدگاه های  از  مدرسه  ساختمان 
می توان گفت که برنامه آموزشی مدارس و فلسفه آموزشی 
ساختمان  برنامه ریزی  و  طراحی  در  مهمی  و  مؤثر  نقش 
مدرسه  ساختمان  طراحی  کلی  به طور  اما  دارند.  مدرسه 
تحت تأثیر یافته های نظری و تجربی روانشناسی محیطی 
محیط  نقش  و  دانش آموز  نیازهای  قبیل  از  آموزشی  و 
و  یادگیری  کودکان،  دانش  ساخت  در  مدرسه  اجتماعی 
معماری  کلی  به طور   .)Weinstein, 1979( می باشد  رفتار 
مدارس و فضاهای آموزشی بروی آموزش و تعلیم، تربیت 
از طریق سازماندهی فیزیكی فضاها و تعامالت کودکان با 
محیط مدارس تأثیر می گذارد و فضاهای عمومی از قبیل 
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Mc- )کالس قابلیت ایجاد و تحكیم روابط را برعهده دارند 
بهبود  برای  دانش آموزان  بین  تعامالت   .)Gregor, 2004
مهارت های اجتماعی و کارایی یادگیری بین دانش آموزان 
دارای اهمیت فراوانی است. مک گرگور در زمینه ارتباط 
بین محیط و تعامالت معتقد است که محیط های با کیفیت 
پایین فضایی دارای تأثیرات ذیل می باشد که عبارت اند از:

- کاهش میزان یادگیری و تعامالت بین دانش آموزان؛
- از بین رفتن خالقیت و

- از بین رفتن زمان و تالش فردی
با توجه به اهمیت تأثیرگذاری فضای معماری بر روی رشد 
اجتماعی کودک، فضای معماری یک نوع فضای اجتماعی 
بازی  بزرگساالن  و  همساالن  با  آن  در  کودکان  که  است 
و  پیشرفت  با  همراه  دوستانه،  روابط  نوع  یک  و  می کنند 
 .)Ladd, 1999( توسعه اجتماعی برای آنان به وجود می آید
و  اجتماعی  تعامالت  قبیل  از  دانش آموزان  رفتار  بنابراین 
ارتباط این موضوع با الگوها و کیفیت های فضایی در واقع 
جزو مهم ترین موضوعات در زمینه طراحی و برنامه ریزی 
عملی  اقدامات  زمینه  در  می باشد.  آموزشی  فضاهای 
اجتماعی  نیازهای  برای  مدرسه  طراحی  خصوص  در 
اشاره  مكزیكو  نیو  در  نای  کودکان  مدرسه  به  می توان 
محیطی  یک  با  ساله  تا شش  سه  کودکان  برای  که  کرد 
توانایی  گوناگون، سطوح  و  متنوع  یادگیری  با سبک های 
رشدی و پیشینه های فرهنگی و اخالقی متفاوت طراحی و 
برنامه ریزی شده است. برای طراحی، برنامه ریزی و ساخت 
مدرسه در این مرحله معلمان نیاز دارند تا این که در زمینه 
برنامه ریزی  و  تفكر  مجموعه  این  حرکت  قابل  دیوارهای 
الزم را انجام بدهند )Taylor, 2009(. در زمینه تأثیر تعامل 
به  افراد  تمایل  نتیجه  و در  بر فضاهاي عمومي  اجتماعی 
حضور در فضا، مطالعات بسیاري انجام گرفته است. از جمله 
مقیاس هاي  در  مدارس  به  مي توان  عمومي  فضاهاي  این 
مختلف اشاره نمود. استخراج عوامل مؤثر بر اجتماع پذیري 
فضاهاي داخلي ایستگاه های مترو شهر تهران نشان داده 
را  تأثیر  بیش ترین  نشستن،  امكان  و  مبلمان  وجود  که، 
این  است  داشته  افراد  بین  اجتماعي  تعامل  افزایش  بر 
بررسي  مورد  ایستگاه هاي  تمامي  در  که  است  حالي  در 
چیدمان صندلي ها خطي و امكان مالقات چهره به چهره 
Hamzeh Ne- است  نبوده  میسر  اتفاقي  برخوردهاي  )و 

jad, 2011(. مدنی پور معتقد است که در فضای شخصی 
برقراری ارتباط برای گفتگو در فضای شخصی با فاصله های 
نزدیک تر به وقوع می پیوندد و اطالعات فرد به دیگرانی که 
هم سنخ بوده و به او جلب شده اند از طریق عالئم حسی که 
صمیمیت را القا می کند انتقال می یابد شاید در این حالت 
بر  بیش تری  کنترل  و  نظارت  که  می کنند  احساس  افراد 
فضای شخصی خود دارد و سبب تقویت ارتباط اجتماعی 
بین افراد می شود. جدایی عرصه های عمومی و خصوصی 
که بخش مهمی از اساس جامعه است نیز متكی به ایجاد 
این  اساس  بر  است  و محدوده  مرز  از همین  محافظت  و 

قبیل  از  فضا  تعریف  طریق  از  اجتماعی  روابط  دیدگاه 
نمودن  محصور  آن ها،  اطراف  معماری  و  فواره  و  نیمكت 
آن درون مرزهایی که عرصه عمومی و خصوصی را از هم 
متمایز می نماید صورتی کالبدی فضایی به خود می گیرد 
)Madanipour, 2003(. به طور کلی درباره خلق یک فضای 
عمومی موفق )از قبیل مدرسه( که بتواند پذیرای افراد و 
گروه های مختلف باشد، دیدگاه های مختلفی وجود دارد از 
جمله می توان به دیدگاه های جین جیكوبز، یان گل، آلن 
جاکوبز، کوپر مارکوس، دونالد اپیلیارد اشاره کرد. البته در 
مجموع، دیدگاه های فوق در یک نظر اجمالی عواملی چون 
و  نگهداری  و  بصری  زیبایی  سرزندگی،  کاربری،  اختالط 
چون،  دیگری  عوامل  و  خاص،  به طور  را  فضا  از  مراقبت 
امكان نشستن و توقف کردن، دسترسی  راحتی کالبدی، 
مناسب و امنیت، تناسب و خوانایی، تنوع و همگانی بودن 
و  حضورپذیری  بر  تأثیرگذار  عوامل  مهم ترین  از  را  فضا 
تعامالت اجتماعی دانسته اند. در راستاي پژوهش های ذکر 
این  گرفته اند،  انجام  کیفي  و  کمي  روش هاي  با  که  شده 
مؤلفه  ارزیابی  و  بررسي  به  متفاوت  رویكردي  با  مطالعه 

تعامل اجتماعی مي پردازد. 

3. محیط و روابط اجتماعی 
با توجه به میان رشته اي بودن تحقیق، پیشینه شناسي این 
پژوهش مربوط به دو عرصه بررسي رابطه کالبد- رفتار، و 
کالبد  است.  بوده  اجتماعي  رفتارهاي  بروز  بر  کالبد  تأثیر 
مورد نظر در این پژهش مدرسه است. رفتار مد نظر نیز، 
از نوع تعامالت میان فردي و روابط اجتماعي است. مقوله 
به  مازلو  انساني  نیازهاي  مدل  اساس  بر  اجتماعی  تعامل 
لحاظ اهمیت بعد از نیازهاي امنیت انسان، در رتبه سوم 
محیط  این  مدل ها،  این  تمامي  میان  در  مي گیرد.  قرار 
فیزیكي است که به اندازه محیط اجتماعي و شاید بیش از 
آن داراي اهمیت است؛ زیرا محیط فیزیكي شامل عناصر 
مي تواند  طراحي،  و  برنامه ریزي  طریق  از  که  است  ثابتي 
مدل  هر  شوند  تعامل  وقوع  فرصت هاي  کاهش  به  منجر 
مؤلفه هاي منحصر به فرد خود را دارد، اما مهم ترین آن ها 
که به طور معمول در تحقیقات مورد استفاده قرار مي گیرند 
اولین پژوهش هایی که در  از جمله  ادامه خواهد آمد.  در 
محیط  در  اجتماعی  تعامل  روی  بر  مؤثر  عوامل  راستای 
آموزشی صورت گرفت تحقیقات پاترسون بود که در سال 
1968 به موضوع فضای اجتماعی در محیط های آموزشی 
و تعامالت اجتماعی پرداخته است نتایج نشان می دهد که 
مجاورت فیزیكی و حسی بر روابط اجتماعی، میزان گفتگو 
 .)Patterson, 1968( بین افراد دارای تأثیرات فراوانی است
به طور کلی تحقیقات ابتدایی در زمینه ارتباط بین محیط و 
روابط اجتماعی بیش تر به موضوعات فاصله فیزیكی و غیره 
می پردازد. در مطالعاتي که در ایرلند صورت گرفته شده، 
و  پیاده روي  قابل  فضاهاي  که  محالتي  در  شده  مشاهده 
پارک محلي وجود دارد، ساکنین نسبت به یكدیگر بیش تر 
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همچنین   .)Leyden, 2003( دارند  اطمینان  و  آشنایي 
هلند  در   )2009( همكاران  و  ماس  توسط  که  مطالعاتی 
مردمي  که  یافتند  دست  نتیجه  این  به  پذیرفت  صورت 
که در کنار فضاهاي سبز زندگی مي کنند، کم تر احساس 
تنهایي مي نمایند و شناخت آن ها از محیط و اطرافیان آن ها 
بیش تر مي باشد و بیش تر تعامل دارند. در پژوهش دیگري 
بر  که توسط سیلند و همكاران )2008( در کشور سوئد 
روي پارک ها و جنگل هاي شهر زوریخ انجام گرفت، نشان 
و  پارک ها  در  خود  هم ساالن  با  بیش تر  نوجوانان  که  داد 
فضاهاي سبزي که سهولت دسترسي دارند، قرار مالقات 
مي گذارند.  فضاي سبز به عنوان یكي از مؤلفه هاي کیفیت 
چه به صورت مستقل به عنوان فضاي عمومي و یا در کنار 
افزایش حضور  در  ویژه اي  نقش  همواره  عمومي  فضاهاي 
 Kaczynski( شهروندان و تعامالت اجتماعي داشته است
Henderson, 2007 &(. در واقع، فضاي سبز بستر مناسبي 
براي اوقات فراغت، استراحت و تعامالت اجتماعي مي باشد 
افزایش سالمت جسمي و  که در کنار سایر فضاها سبب 

رواني شهروندان مي شود.
به طور کلی افراد بر اساس منافع خود، ارتباطات اجتماعي 
نقش هاي  و  هنجارها  توقعات،  اساس  بر  و  داده  شكل  را 
معین خود، به آن مي پردازند. بنابراین نحوه حضور فرد در 
مكان به همراه سایرین، عاملي قوي در تصمیم فرد براي 
ماندن در آن است. در این راستا حتي ممكن است افراد 
در جستجوی مكان هایي که در آن، افرادي با خصوصیات 
مشابه آن ها به لحاظ طبقه، قوم، مذهب، گروه اقتصادي، 
کودکان  تربیت  نحوه  درآمد،  تحصیالت،  زندگي،  الگوي 
آن که همگن  با  اما  بشناسند.  دارند،  مشابه حضور  نژاد  و 
مكان هاي  با  تعامل  افزایش  و  مالقات  مشوق  افراد،  بودن 
آن  به  دلبستگي  ارتقاي  درنتیجه  و  اجتماعي  و  فیزیكی 
مكان است، درعین حال مكان هاي اجتماعي غیرهمگن نیز 
فرصتي است تا افراد باهم بودن و تعامالت اجتماعي غني 
و آزاد را تجربه کنند )Marcus & Sarkissian, 1986(. در 
به  آن ها  ترجیح  و  فضا  از  دانش آموزان  استفاده  پژوهشی 
استفاده از فضا در زمان های خارج از کالس را مورد بررسی 
قرار گرفت. آیتم هایی که برای ارزیابی کیفیت های فضای 
می شوند:  موارد  این  شامل  شدند،  گرفته  به کار  آموزشی 
حدود  تعیین  فضا،  بودن  فهم  قابل  و  خوانایی  دسترسی، 
مبلمان.  و  کالبدی  ویژگی های  سیرکوالسیون،  فضایی، 
فضاهای  اندازه  و  فضایی  تنوع  روی  که  مطالعه  این  در 
کردند  تأیید  نتایج  است،  بوده  متمرکز  خارجی  و  داخلی 
دانش آموزان  مكانی  ترجیح  در  مهمی  عوامل  دو،  هر  که 
هستند. اندازه فضا مهم است؛ زیرا وقتی دانش آموزان در 
فضایی احساس ازدحام می کنند، از آن دوری می کنند و 
مختلف،  سنین  و  جنسیت ها  افراد،  زیرا  است  مهم  تنوع 
دارند.  نیاز  متفاوتی  قابلیت های  با  متفاوت  ریزفضاهای 
به عالوه دریافتند که شاخص های محیطی دیگری همچون، 
آرایش فضایی، نورپردازی طبیعی و مصنوعی، آکوستیک 

و رؤیت پذیری نیز بر ترجیح دانش آموزان تأثیرگذار است.
مطالعه ای در زمینه تأثیر الگوی سازماندهی فضای کالس 
بر روی رفتار یادگیری دانش آموزان صورت گرفت. مارکس 
میزان  بین  ارتباط  تحقیقی  طی  در   )1999( همكاران  و 
را  نوع سازماندهی محیط کالس  و  تعامالت دانش آموزان 
بررسی کردند و آن ها دریافتند که تعامالت اجتماعی در 
نوع سازماندهی نیمه دایره ای بیش تر است. مطالعات رید و 
همكاران )1999( در خصوص ارتباط بین فعالیت گروهی 
و معماری فضای کالس نشان می دهد که ارتفاع پایین تر 
در  گروهی  فعالیت  میزان  افزایش  سبب  کالس  سقف 
کالس می شود که این موضوع خود از عوامل مهم در بهبود 
از  مانع  سقف  باالتر  ارتفاع  و  می باشد  اجتماعی  تعامالت 
فعالیت گروهی در بین دانش آموزان در کالس می شود و در 
نهایت تعامالت اجتماعی پایین تر است بر اساس نتایج این 
مطالعه مقیاس فضا از عوامل مؤثر بر تعامل اجتماعی بین 
دانش آموزان است. تحقیقات و پژوهش ها نشان می دهد که 
مدارس کوچک یک مكان مناسب برای بهبود روابط بین 
گروهی و شخصی می باشد. همچنین موفقیت دانش آموزان 
و  اجتماعی  فعالیت های  برای مشارکت در  آن ها  تمایل  و 
بزرگ تر  مدارس  به  نسبت  کوچک  مدارس  در  آموزشی 
 Barker & Gump, 1964;( می باشد  مناسب تر  و  بهتر 
تحقیق   .)Lipsitz, 1977; Duke & Trautvetter, 2001
مدارس  که  می دهد  نشان  بزرگ  مدارس  خصوص  در 
مدارس  مزیت های  واقع  در  بزرگ  مقیاس  به خاطر  بزرگ 
انسجام  به طوری که در مدارس کوچک  ندارند.  را  کوچک 
گروهی بیش تر و فرصت های تعامل دائمی در بین افراد با 
و جمعیت شناختی مختلف وجود  اجتماعی  پیشینه های 
منفک  فضایی  واحدهای  یا  الگوها  با  بزرگ  مدارس  دارد. 
و  تعامالت  و  فردی  ارتباطات  که  می شود  سبب  واقع  در 
و  بیگانگی  کاهش  طریق  از  مدارس  کنترل  فرصت های 
 Wasley et al.,(خشونت در بین دانش آموزان تقویت شد
با  پژوهشی  در   .)2001; Duke & Trautvetter, 2001
عنوان معماری کالس، چالش ها، دو عامل مهم ، تكنولوژی 
موجود در فضای کالس، انعطاف پذیری در فضای کالس: 
را  تعامالت  جدید  کالس های  در  موجود  انعطاف پذیری 
تسهیل می نماید و آن به نظر می رسد به یادگیری مستقل 
و گروهی کمک کند. ردلینگ )1994( در مطالعه مشابه ای 
رفتار  روی  بر  را  فضای کالس  سازماندهی  نوع  سه  تأثیر 
متوجه  و  کردند  مقایسه  یكدیگر  با  دانش آموزان  تعاملی 
 U و  خوشه ای  سازماندهی های  در  دانش آموزان  که  شد 
شكل نسبت به سازماندهی های سنتی در رفتارهای تعاملی 
بیش تری درگیر می شوند. درمودی و اسمیت در تحقیقی 
بر روی مدارس ابتدایی کشور ایرلند به نتایجی جالب دست 
یافتند. این تحقیق تجربی که بر اساس مصاحبه با معلمان 
و دانش آموزان می باشد تأثیر اندازه کالس، مدرسه، تراکم و 
دیگر عوامل از قبیل نور، صدا و گرما و غیره را بروی فرآیند 
نشان می دهد  نتایج  قرار می دهد.  بررسی  مورد  یادگیری 
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که هم معلمان و هم دانش آموزان تمایل به اندازه مدرسه 
کوچک یا متوسط دارند؛ زیرا اندازه کوچک مدرسه فرصت 
افزایش می دهد و سبب  را  بین کودکان  اجتماعی  تعامل 
زیادتری  فرصت گفتگوی  با کودکان  معلمان  که  می شود 
را داشته باشند و همچنین فضای شخصی بیش تری برای 
 School واژه  زمینه  در  پژوهشی  می شود.  فراهم  آن ها 
 School اجزا  و  عناصر  است.  گرفته  صورت   Climate
Climate جنبه های مختلفی از محیط کالبدی و اجتماعی 
واژه  پژوهش  این  دیدگاه  از  واقع  در  می شود.  شامل  را 
School Climate از چهار نوع محیط تشكیل یافته است 
کالبدی  محیط  می باشد.  ذیل  به صورت  آن ها  تعریف  که 
)هدایت کننده به سمت یادگیری(، محیط اجتماعی )ارتقای 
تعلق  حس  )ارتقای  مؤثر  محیط  تعامالت(،  و  ارتباطات 
و  یادگیری  )ارتقای  آکادمیک  محیط  به نفس(،  اعتماد  و 
خودشكوفایی( نتایج مرتبط به این تحقیق در مورد محیط 
اجتماعی مدرسه که بتواند ارتباطات و تعامالت را بهبود 

ببخشد به صورت ذیل است:
و  والدین  هستند  متنوع  آموزشی  گروه های  و  معلمان   -

معلمان در فرآیندهای آموزشی شریک هستند.
عالقمند  دانش آموزان  پیشنهادات  به  نسبت  کارمندان   -
و  تصمیم سازی  برای  فرصت هایی  دانش آموزان  و  هستند 
مشارکت در فرآیندهای آموزشی و یادگیری درون مدرسه 

دارند.
به طور کلی با مطالعات هاروی و دروگه )2002( در زمینه 
اساس  بر  آموزشی  ساختمان های  فضایی  ویژگی های 
که  گفت  می توان  دانش آموزان  و  معلمان  دیدگاه های 

ویژگی های فضایی از قبیل: 
 .3 گروهی؛  کالس های   .2 فضاها؛  بین  بصری  ارتباط   .1
مقیاس فضاها از قبیل اندازه هال ها برای جمع شدن و دور 
هم گرد آمدن افراد و فرصت برای فعالیت های هیجانی و 
4. فضاهای انعطاف پذیر و چند عملكردی برای کاربردهای 
مختلف در واقع برای به وجود آمدن حس جمعی بین افراد 

مهم و اساسی می باشد. 
عنوان  با  خود  دکتری  رساله  در   2008 سال  در  ماسون 
ویژگی های طراحی تسهیالت مدرسه: انطباق اصول طراحی 
مدرسه و ادراک معلم در مدارس کالیفرنیا هدف اصلی در 
این رساله دستیابی به اصول و مفاهیمی در زمینه طراحی 
شش  اصول  به طوری که  مدرسه  فضاهای  برنامه ریزی  و 
اهداف سه گانه  بتواند  مدارس  برنامه ریزی  و  گانه طراحی 
اجتماعی،  )رشد  رشدی  پاسخگویی  علمی،  موفقیت های 
در  کاربران  برای  را  اجتماعی  عدالت  شناختی(،  عاطفی، 
فضا تأمین نماید در این رساله که از مطالعه کتابخانه ای، 
باز  پرسشنامه  و  موردی  و مشاهده  مصاحبه ساختاریافته 
برای جمع آوری و تحلیل اطالعات استفاده شد که از بین 
این مدارس 10 نمونه انتخاب شد. در این تحقیق که با 20 
ادراک  از معلمان در 10 مدرسه مصاحبه در زمینه  عدد 
معلمان از عوامل شش گانه طراحی و ارتباط آن ها با اهداف 

از  ارزیابی  ادامه  در  و  شد  انجام  آموزشی  برنامه  سه گانه 
تسهیالت آموزشی و ویژگی های طراحی آن ها انجام شد. 
تعدادی  وابسته  از متغیرهای  برای هرکدام  این رساله  در 
شاخص در جهت طراحی پیشنهاد شد. همچنین در ادامه 
برگزاری جلسات  برای  از 10 مدرسه  تحقیق هشت عدد 
مشورتی با دانش آموزان در هر هفته انتخاب شدند. در ابتدا 
از طریق آسیب شناسی و تحلیل مطالعات موردی و تجربه 
هر  برای  الزم  پرسش های  آموزشی،  برنامه های  از  محقق 
کدام از متغیرها طراحی شد. محقق بعد از تحلیل فراوان 
در این زمینه معتقد است که برای بهبود رشد اجتماعی 
از فضاهای چند عملكردی  باید تنوعی  در فضای مدرسه 
برای انجام فعالیت های متنوع گروهی برای یادگیری فراهم 
باشد به طوری که دانش آموزان در محیط خصوصی مطالعه 
و تحقیق نمایند، فضاهایی در محیط برای خلوت شخصی 
فراهم باشد در این گونه فضاها دانش آموز نظارت الزم را دارد 
و تعامالت اجتماعی بهبود خواهد یافت، تنوعی از فضاهای 
یادگیری،  کوچک  )گروه های  بزرگ  و  کوچک  مالقات 
فضاهای استراحت، فعالیت های تفریحی کوچک، فضاهای 
محله های  باشد،  فراهم  مدرسه  محیط  در  پروژه(  انجام 
آموزشی و یادگیری به عنوان فضاهای اجتماعی متنوع است 
از گروه های آموزشی را در خود قرار می دهد،  که تنوعی 
امكانات و فضاهای یادگیری نیاز دارد تا از انعطاف پذیری 
برخوردار  یادگیری  گوناگون  فعالیت های  انجام  برای  الزم 
قرار  آموزشی  برنامه  در  باید  تنها  نه  انعطاف پذیری  باشد، 
انعطاف پذیری  دارای  باید  یادگیری  فضاهای  بلكه  بگیرد 
الزم برای انجام فعالیت باشند به طوری که اهداف متنوعی 
در این فضاها تأمین شود و کاربران قادر باشند خود را با 
تغییرات آینده تطبیق دهند در این گونه محیط ها کودکان 
قادر هستند بدون ایجاد مزاحمت برای همكالسی ها که در 
نمایند  آزادانه حرکت  فعالیت هستند در فضا  انجام  حال 
داشته  تعامل  هم  با  و  بپردازند  مختلف  فعالیت های  به  و 
باشند )Deane Mason, 2008(. تحقیق و پژوهشی توسط 
ساختمان  شرایط  بین  رابطه  مورد  در  ناروکی  دوران- 
مدرسه، حضور دانش آموز و موفقیت علمی و آموزشی در 
بین مدارس شهر نیویورک انجام گرفت. این پژوهش نقش 
مؤلفه حضور در مدرسه را به عنوان یک متغیر میانی و در 
رابطه بین تسهیالت مدرسه و تغییر در نمرات دانش آموزان 
 95 موجود  وضعیت  از  که  داده ها  کرد.  بررسی  شهر  در 
ساختمان مدرسه ابتدایی در شهر نیویورک به دست آمد. 
در  فرسوده  و  کهنه  تسهیالت  با  که  می دهد  نشان  نتایج 
مدارس در واقع میزان حضور دانش آموز در مدرسه به طور 
می شود  سبب  نتیجه  در  و  می کند  پیدا  کاهش  متوسط 
کاهش  تعامالت  و  او  علمی  موفقیت  و  نمرات  سطح  که 
پیدا کند. در واقع این تحقیق به دنبال پاسخی برای این 
سؤال است که چطور آیا شرایط تسهیالت مدرسه بر روی 
تعامالت دانش آموزان و در نهایت بر یادگیری و موفقیت 
تعامالت  که  می دهد  نشان  نتایج  دارد؟  تأثیر  دانش آموز 
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روزانه بین همه کاربران مدرسه توسط شرایط ساختمان 
مدرسه تحت تأثیر قرار می گیرد. ساختمان با کیفیت پایین 
یادگیری  یا  کار  و  اجتماعی  تعامالت  برای  خوبی  مكان 
تعداد  میزان  در  مهمی  نقش  یک  عامل  این  و  نمی باشد 
ایفا  آموزشی  فرآیند  کیفیت  و  مدرسه  در  روزهای حاضر 
در  تحقیقات  در  دی   .)Duran-Narucki, 2008( می کند 
مورد نحوه تأثیرگذاری نوع نشستن بروی روابط اجتماعی 
کودکان در کالس اشاره به این موضوع دارد که شاگردان 
بهتر است در کالس به شكل نعل اسب بنشینند یعنی به 
شكل کالس های زبان زیرا در این نوع نشستن و چینش 
ایجاد ارتباط با یكایک شاگردان و با کل کالس به مراتب 
Department for Education and Employ- )آسانتر است 

ment, 1999(. پژوهش فوق با این فرضیه هارتوپ )1996( 
و برخی محققین دیگر سازگار است که نوع جایگیری در 
کالس عامل مهم و مؤثری در دوستی، برقراری تعامالت 
جمله  از  است.  دانش آموزان  صمیمی  رابطه  و  اجتماعی 
اولین پژوهش هایی که در راستای عوامل مؤثر بروی تعامل 
اجتماعی در کالس صورت گرفت تحقیقات واینستاین و 
میگنانو بود که نشان می دهد که عوامل ذیل برای بهبود 
است  مؤثر  کالس  در  دانش آموزان  بین  اجتماعی  تعامل 
روانی کودکان؛ 2.  امنیت  از: 1.  عبارت اند  این عوامل  که 
استفاده از فضای نمایش در کالس؛ 3. افزایش عزت نفس: 
کالس  در  کودکان  تک  تک  حضور  قابلیت  به طوری که 
فراهم باشد؛ 4. امكان انجام فعالیت گروهی؛ 5. رشد تفكر 
و بیان نمادین؛ 6. تقویت رشد حرکتی: فعالیت؛ 7. امكان 
کودکان  تعهد  افزایش   .8 و  محیط  در  اکتشاف  قابلیت  و 
 Weinstein & David, 1987; Weinstein & Mignano,(
1997(. مور و الکنی در مقاله ای با عنوان طراحی مدرسه، 
بحران، کارایی آموزشی و کابردهای طراحی نتیجه می گیرد 
که محیط های کالبدی جذاب و راحت می تواند مزیت هایی 
برای اهداف آموزشی و یادگیری از قبیل: خلق اشتیاق برای 
یادگیری و تشویق به روابط اجتماعی مثبت را سبب شود 
)Weinstein, 1979(. در واقع شرایط تراکم باال در مدرسه 
سبب می شود که عصبانیت در مدارس افزایش پیدا کند 
و تعامالت اجتماعی کاهش یابد و مشارکت در محیط از 
بین برود. همچنین این که مشارکت در کالس های کوچک 
در  این که  و  می باشد  زیاد  بزرگ  کالس های  به  نسبت 
کالسی با دانش آموزان کم تر معلمان تعامالت بیش تری با 
گروه های  و  تیم ها  تشكیل  موجب  که  دارند  دانش آموزان 
یادگیری می شود و سبب می شود که دانش آموزان بتوانند 
بگیرند.  یاد  از یكدیگر  تعامالت رودرو و مذاکره  از طریق 
تعدادی از پژوهشگران هم معیارهای کالبدی )شكل گیری 
و سازماندهی فضا، فرم، هندسه، نظم، هماهنگی، هارمونی، 
ابعاد زیباشناسانه، موقعیت  تناسبات و سایر  ابعاد و  تنوع 
فعالیتی )مشكالت  معیارهای  و  قرارگیری دسترسی ها(  و 
عملكردهای  ارزیابی  استفاده کنندگان،  تحرکات  موانع  و 
فضاها، نحوه استفاده کاربران از فضا، شرایط و ویژگی های 

معیارهای  مهم ترین  به عنوان  فعالیت(  انجام  اجتماعی 
 Mohammadi & Ayatollah,( می دانند  اجتماع پذیری 
روش های  با  خود  دکتری  رساله  در  هم  مایكل   .)2015
به  پرسشنامه  و  از طریق مشاهده  و کیفی  ترکیبی کمی 
قابلیت های فضای جمعی  جمع آوری اطالعات پرداخته و 
را برای تعامالت اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد این 
به  است  گرفته  صورت  اکتشافی  رویكرد  با  که  مطالعه 
بررسی تأثیر ادراکات و ترجیحات افراد مسن و جوان در 
طراحی فضای جمعی برای تعامالت بین نسلی می پردازد 
این رساله با بررسی پنج سؤال تحقیق و تأثیر 51 متغیر 
فردی،  شخصیتی-  ویژگی های  زیرمؤلفه های  در  که 
از  ویژگی های فضایی  قابلیت های محیط،  تصاویر فضایی، 
دیدگاه کاربران و الگوهای فضایی می گنجد به این بررسی 
شرکت  مطالعه  این  در  فرد   135 مجموعاً  که  می پردازد 
داشتند و جمع آوری داده ها در سه حوزه مختلف از قبیل 
فعالیت های ترجیح داده شده، ویژگی های فضایی مطلوب 
دو  نسلی  بین  ارتباطات  برای  مطلوب  فضایی  الگوهای  و 
پنج  در  رساله  این  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  گروه سنی 
 192 از  اول  مرحله  در  که  گرفت  انجام  جداگانه  مرحله 
پرسشنامه  توسط  نهایی  تصویر   24 شده،  گرفته  تصویر 
پنج  و  شده  انتخاب  است  اجتماعی  تعامالت  مناسب  که 
انجام  با قابلیت  قابلیت محیطی: امنیت، حس تعلق، فضا 
قابلیت  با  فضا  افراد،  بین  درگیری  چند گانه،  فعالیت های 
آنجا  در  بتوانند  مختلف  سنی  گروه های  در  مردم  این که 
توسط  بدهند  افزایش  را  تعامالت  و  باشند  داشته  حضور 
ادبیات موضوع و نظر سنجی از کاربران از طریق انتخاب 
کاربران  )از  پاسخ  باز  پرسشنامه های  و  اولویت دار  تصاویر 
به  و  تصاویری  بگویند که چه  با ذکر دالیل  خواسته شد 
چه دلیلی برای تعامالت بین نسلی مهم است( که بعد از 

طبقه بندی در پنج گروه کلی قرار گرفت. انتخاب شد.
همچنین از کاربران خواسته شد دالیل خود را در زمینه 
انتخاب تصاویر و ویژگی های فضایی مرتبط با این تصاویر 
انتخاب شده بیان نمایند که بررسی ها در پنج زیرگروه های 
مختلف طبقه بندی شدند بررسی ها نشان می دهد، کاربران 
می دهند.  ترجیح  را  مشابه  عمومی  فضاهای  به طورکلی 
از کاربران خواسته شد که چه ارزش ها و  در مرحله دوم 
نسلی  بین  تعامالت  برای  را  فضایی  پنج گانه  قابلیت های 
در  نمایند  بیان  را  موضوع  این  دلیل  و  می دهند  ترجیح 
مرحله سوم از کاربران خواسته شد که چه الگوهای فضایی 
دالیل  و  می شود  داده  ترجیح  نسلی  بین  تعامالت  برای 
مختلف  سؤاالت  چیست؟  ویژگی ها  و  الگوها  این  انتخاب 
در سه پرسشنامه )عالوه بر سؤاالت در زمینه مؤلفه های 
و  مسن  افراد  جوان،  افراد  کاربران:  از  شخصیتی  فردی- 

متخصصین( پرسیده شد که عبارت اند از: 
1. از متخصصین خواسته شد که یكی از مكان های عمومی 
لذت بخش را که در آن مكان با دوستان خود حضور داشته 
و به گفتگو با هم پرداخته اند را توصیف نماید و دالیل آن 
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را بیان نماید )ادراک خودتان را از بودن با دوستانتان در 
یک مكان توصیف نمایید(.

2. پنج تصویر از تصاویر نمایش داده شده را که مناسب 
برای مالقات دوستان است را انتخاب کنید و دالیل خود را 

در این زمینه بیان کنید.
3. تصاویر متناسب با پنج عامل ذکر شده در تحقیق را که 
برای تعامالت بین افراد مناسب می باشد را انتخاب نمایید 

و دلیل خود را در این زمینه بیان نمایید.
4. تصاویری در بین این تصاویر 24  گانه که فضای مناسب 
را برای تعامالت بین افراد نشان می دهد را مشخص کنید 

و دلیل این موضوع را بیان نمایید.
5. از کاربران خواسته شد از بین پنج عامل ذکر شده برای 

افزایش تعامالت بین نسلی، آن ها را طبقه بندی نماید.
برای  آن ها  از  تاکنون  که  مكان هایی  موقعیت  و  اسم   .6
مالقات بین افراد استفاده کرده اید نام ببرید و دلیل خود 
خانه  از  آن  فاصله  همچنین  کنید  بیان  زمینه  این  در  را 

چقدر است؟
7. همچنین از ادراکات کاربران در زمینه ویژگی های فضایی 
سؤال شد به طوری که این فضاها بتواند نیازهای کاربران را 

در پنج حوزه مناسب تعامالت اجتماعی تأمین نماید.
نتایج تحلیل محتوا نشان می دهد که 18 الگوی فعالیتی و 
نُه کیفیت فضایی جهت تعامالت بین افراد مناسب است. 
در این تحقیق متغیرهای کنترل جنسیت، سطح آموزش 
مقایسه های  تحقیق  طول  در  بود.  فضا  مالكیت  نوع  و 
مختلفی بین پاسخ های کاربران در بین حوزه های مختلف 
در  رساله  این  گرفت.  صورت  اس3  پی  اس  نرم افزار  در 
قابلیت فضایی الزم برای  قسمت های مختلف به ویژه پنج 
تعامل اجتماعی به مقایسه بین دو گروه سنی می پردازد 
نتایج نشان می دهد که با افزایش میزان یكی از متغیرهای 
همچنین  می کند.  پیدا  کاهش  آن  مقابل  متغیر  پنج گانه 
نتایج نشان می دهد اگر فضای جمعی از قبیل پارک، خیابان 
دعوت کننده  و  جذاب  متنوع،  کاربری های  دارای  غیره  و 
متنوع  دیده های  و  منظرها  فضا  این  در  به طوری که  باشد 
وجود داشته باشد و همچنین فضا با قابلیت احساس تعلق، 
امن و سرزنده باشد به طوری که زمینه های حضور گروه های 
و  فعالیت ها  به  را  آن ها  دسترسی پذیری  و  مردم  مختلف 
افراد  بین  تعامل  نماید،  فراهم  جمعی  متنوع  تسهیالت 
تقویت می شود که بر اساس نتایج این رساله محیط باید 
در  ساختمان ها  )به طوری که  شده  ساخته  عناصر  دارای 
مجاورت یكدیگر و نزدیک مردم باشند( و طبیعی باشند 
و  متنوع  آرام،  محیطی  در  باشند  قادر  مردم  این که  تا 
سرزنده به دور از مزاحمت های بیرونی از طریق استراحت، 
پیاده روی، نشستن و فعالیت های جمعی از قبیل ورزش و 
خرید به گفتگو و تعامل با یكدیگر بپردازند. همچنین نتایج 
این رساله نشان می دهد که محیط زمانی که دارای امنیت 
کافی است و به اندازه کافی محرمیت دارد و افراد به دور از 
هرگونه شلوغی های بیرونی به فعالیت خود ادامه می دهند 

به طوری که افراد این فضا را به عنوان فضای شخصی شبیه 
خانه ادراک کنند می توانند به تعامل با هم بپردازند.

بر  مدرسه  معماری  تأثیر  درباره  خود  رساله  در  چرچیل 
به  مفصل  به طور  مدرسه  در  دانش آموزان  تعامالت  روی 
موضوع ارتباط فضای آموزشی ابتدایی و تعامالت کودکان 
می پردازد این مطالعه که دارای رویكرد کیفی است بعد از 
یادگیری  رویكردهای  انطباق  زمینه  در  بررسی  و  مطالعه 
با فضاهای یادگیری در ادامه به صورت موردی به مطالعه 
مدرسه ابتدایی کرو ایلند که در سال 1940 ساخته شد 
و در حقیقت تجسم کالبدی دیدگاه دیویی یا جنبش های 
پیشرو قرن بیستم بود پرداخت. نتایج نشان می دهد که: 
1. محیط های امن و راحت برای بهبود یادگیری و تعامالت 
در محیط برای کودکان مفید و سودمند می باشد در واقع 
این متغییر سبب می شود که از کودک مراقبت های الزم 
برای انجام فعالیت وجود داشته باشد؛ 2. انعطاف پذیری در 
فضاهای معماری در واقع برای بهبود یادگیری و تعامالت 
کودکان در فضا مؤثر است که فضاها باید توانایی الزم را برای 
سازگاری با تغییر در فعالیت ها و عملكردها داشته باشند و 
چاالکی الزم را برای انجام فعالیت های یادگیری متنوع از 
قبیل فعالیت های گروهی را در خود بهبود ببخشند در این 
راستا تعدادی از فضاهای کالسی باید قادر باشند با فضاها و 
کالس های دیگر ترکیب شوند؛ 3. تنوع فضایی برای انجام 
آموزش های دستی،  قبیل  از  یادگیری متنوع  فعالیت های 
دسترسی به تكنولوژی، ارتباط با فضای بیرون و 4. کیفیت 
فضایی: کنترل دما و رطوبت برای ارتقا تعامالت اجتماعی 

.)Churchill, 2014( در مدرسه ضروری است
و  مؤثر  عوامل  از  یكی  جمعی،  فضای  یک  به  دسترسی 
تعامالت  انجام  و  افزایش مطلوبیت  مانع شونده در جهت 
اجتماعی در آن می باشد )Peters et al., 2010(. چرا که 
قابلیت دسترسی، احتمال برخوردهای اجتماعی در فضا را 
افزایش می دهد )Fisher, 2009(. در چنین مكانی، وجود 
مبلمان مناسب موجب جذب افراد و شرکت در حضورهای 
این  چیدمان  ترتیب  و   .)Gehl, 1978( می شود  اجتماعی 
است  مؤثر  روابط  تشكیل  روی  بر  نیز  فضا  در  مبلمان 
)McCulloh & Sailer, 2012(. به عنوان مثال نیمكت های 
پشت به پشت که مثالی از سازماندهی اجتماع گریز هستند، 
ممكن است موجب خودداری از تعامل اجتماعی شود در 
گرایش  ایجاد  برای  کافی  فضای  باید  تعاملی،  مكان  یک 
مردم و برای جذب مردم وجود داشته باشد، این موضوع 
 .)Gehl, 1978( باعث افزایش ارتباطات اجتماعی می شود
اندازه فضا، عامل مهمی در تعریف نوع تعامالتی است که 
ممكن است در فضا اتفاق بیفتد. هرچند مساحت فضا باید 
به اندازه های بزرگ باشـد که پذیرای جمعیت شود، ولی 
اندازه بیش از حد فضا نیز می تواند تأثیرات منفی داشته 
باشد. برای مثال در مطالعاتی که روی دو فضای عمومی 
انجام شده است، مشاهده شد  تیم پارک و گافرت پارک 
اندازه کوچک تر آن جو  پارک  تیم پارک، برخالف  که در 



8

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
99

ن
ستا

زم
.3

3
اره

شم


صمیمی تری وجود دارد به خاطر این که در گافرت پارک 
اتفاق نمی افتد  تعامالت تصادفی  اندازه بزرگش،  به خاطر 
)Peters et al., 2010(. وقتی مساحت فضا خاص می شود، 
توجه به شكل فضا هم مهم است، راهروهای دراز و باریک، 
از تعامالت را نسبت به یک فضای بزرگ و  نوع متفاوتی 
مستطیلی شكل فراهم می کند. راه همراه با مرکز، دو عنصر 
اصلی هر نوع سازماندهی فضایی هستند. از این دو یكی 
معرف حرکت و در ارتباط با زمان است و دیگری معرف 
آرامش و ارتباط با دیگران فضایی که با توجه به تناسبات 
القاکننده مكث و نشستن باشد، گروه ها را بیش تر به  آن 

خود جلب می کند.
یكی از مهم ترین عوامل تبدیل یک فضا به مكان تعاملی، 
به طور  مردم  که  است  فعالیت هایی  مسیر  در  قرارگرفتن 
استفاده می کنند. در حقیقت مجاورت ها  آن ها  از  روزمره 
در میزان تعامالت اجتماعی کاربران یک مكان تأثیرگذار 
می باشد. مطالعاتی که روی دانشمندان و مهندسان در یک 
سازمان پژوهشی انجام شده نشان می دهد که وقتی مردم 
یكدیگر  با  بیش تر  می کنند،  کار  هم  مجاور  دفترهای  در 
در  نیز  گری  و  توکر   .)Kraut et al., 2002( دارند  تعامل 
مطالعه خود روی تعامالت در یک مرکز پژوهشی دریافتند 
از بخش گروهی فضا  ایستگاه کاری آن ها  که کسانی که 
قابل مشاهده باشد، نسبت به کسانی که در انزوای بیش تری 
از طرف همكاران  که  دارد  احتمال  بیش تر  کار می کنند، 
که  پژوهشگرانی  و  باشند  داشته  غیرهدفمند  مالقات های 
فضای  می دهند  ترجیح  مسلماً  اجتماعی هستند،  بیش تر 
 Gray( کاریشان از درجه دسترسی باالتری برخوردار باشد
Toker, 2008 &(. داشتن جذابیت، یک مكان را پذیرای 

جمعیت می کند و امكان تعامالت اجتماعی را در آن مكان 
فضایی  تنوع  طریق  از  می تواند  جذابیت  این  می برد؛  باال 
Bisadi, Mozafar, & Hos-( زیبایی   )Bentley, 1985(
 Boubekri &( مناسب  نور  و  صدابندی   )seini, 2013
Wang, 2009( ایجاد شود. نتایج به دست آمده از مطالعه ای 
شهرسازی  و  معماری  تحقیقات  مرکز  پژوهشگران  روی 
فضای  انعطاف پذیری  و  فضایی  تنوع  که  می دهند  نشان 
جمعی، انگیزه محققین را برای حضور در آن فضا افزایش 
می دهد و زیبایی فضا نیز در درجه اول آرامش و آسایش 
استفاده کنندگان را افزایش می دهد و در مرتبه بعد، انگیزه 
فضاها  آن  در  تر  و طوالنی  بیش تر  برای حضور  را  ایشان 
میان  را  تعامالت  امكان  میزان،  همان  به  و  می برد  باال 
 Bisadi, Mozafar, & Hosseini,( آن ها افزایش می دهند
در  ساختاردهنده  عنصری  مثابه  به  نیز  روشنایی   .)2013
یک فضا می تواند به درک ما از آن که شامل فهم فضایی، 
گزینش مسیر و سویابی و تعامل اجتماعی می شود کمک 
گرفتن  نظر  در  با   .)Boubekri & Wang, 2009( کند 
در  را  آن ها  که مي توان  اجتماع پذیري  بر  مؤثر  معیارهاي 
پنج معیار، کالبدي، زمینه اي، رواني- شخصیتي، رفتاري-

این  پژوهشگران  نظر  مورد  بسیار  که  معنایي،  و  فعالیتي 
در عرصه  که  تحقیق  نفوذ  به حوزه  توجه  با  بوده،  عرصه 
معماري محیط و مكان بوده، معیارهاي بیش تري در حوزه 
کالبدي و محیطي مورد بررسي قرار گرفته است. بررسي 
تطبیقي شاخص هاي تعامل اجتماعی در رویكرد جامع که 
قرار  اجتماعی  تعامل  سنجش  مبناي  حاضر،  پژوهش  در 
مي گیرد، قابلیت پاسخگویي این رویكرد به تمامي حاالت 

را نشان مي دهد.  

جدول 1: بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر اجتماع پذيري
حوزه مؤثر بر 
اجتماع پذیری

زیملآلتمنمتغيرهاي مؤثر بر هر حوزهمتغيرهاي مورد بررسی در پژوهش

مركزیت1كاركردي1فضای1عمومی،1كالبدي
چیدمان1فضا،1دسترسی1پذیری1

فضای1عمومی1و1كالس،1نفوذپذیری11
فضا،1وجود1فضای1مشترک،1مقیاس،1

خوانایی1و1انعطاف1پذیری1فضا

دسترسی1پذیری1فضای1عمومی،1
نفوذپذیری،1وجود1فضای1مشترک،1
مقیاس،1خوانایی،1انعطاف1پذیری،1

هندسه1فضا،1فاصله1كاركري،1مركزیت1
كاركردي1و1چیدمان1فضا

انعطاف1پذیری،1
نفوذپذیری1و1

مقیاس

خوانایی،1
انعطاف1پذیری1
و1هندسه1فضا

فعالیت1جمعی،1تراكم1و1مدت1زمان1رفتاري
اقامت1در1مكان1

فعالیت1جمعی،1تراكم،1مدت1زمان1
اقامت1در1مكان

-تراكم1

نشانه-نماد،1نشانه1و1غیرهنماد1و1نشانهمعنایي
فرهنگ، سن و فرهنگ، اقتصاد و غیرهپیشینه فرهنگیزمینه اي

جنس
-

جهت اعتباردهی به طیف مؤلفه هایی که از مرحله پیشین 
به دست آمد، صورت گرفت. برای این منظور از خبرگان و 
متخصصان )تكنیک دلفی( بهره گرفته شد. در این بخش 
در قالب یک بررسی میدانی از معماران و طراحان به ویژه 
رفتاری،  علوم  و  محیط  روانشناسی  حوزه  در  متخصصین 

بر  مؤثر  مؤلفه های  پیرامون  خود  نظرات  شد  خواسته 
اجتماع پذیري و نیز نقد و بررسی به دست آمده از بخش 
قبل را تبیین نمایند. بر این اساس مراحل زیر در این بخش 
انجام گرفت. در مرحله اول از ده نفر از متخصصان رشته 
معماری و شهرسازی با تخصص روانشناسی محیط خواسته 
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شد که مؤلفه های مؤثر بر اجتماع پذیري را تبیین نمایند. 
پاسخ های گردآوری شده کدگذاری شدند. در مرحله دوم 
کلیه مؤلفه های مؤثر در قالب پرسشنامه ای از آن ها عودت 
داده شد و از آن ها خواسته شد که نظرات خود را راجع 
آمد  به دست  آنچه  نهایت  در  نمایند.  ابراز  مؤلفه ها  آن  به 
مؤلفه های  با  ارتباط  در  که  بود  پنج گانه  مؤلفه های  تأیید 

اجتماع پذیري ارائه شد.

4. روش تحقیق 
در این روش جهت دستیابی به اهداف مورد نظر، از روش 
فرآیند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شد. در این پژوهش، 
کاربرد مشخصی از این روش در تعیین معیارهای طراحی 
برای  اجتماعی  تعامالت  ارتقاء  رویكرد  با  آموزشی  فضای 
یادگیری مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور 
تدوین  شد.  طراحی  سلسله مراتبی  تحلیل  پرسشنامه 
عمیق  مرور  و  کتابخانه ای  روش  اساس  بر  پرسشنامه 
به  به سؤاالت  پاسخ  است.  گرفته  پزوهش صورت  ادبیات 
شاخص های  و  مؤلفه ها  میزان  تعیین  و  وزن دهی  صورت 
پژوهش  اهداف  راستای  در  آموزشی  فضاهای  طراحی 

ارزیابی  منظور  به  بود.  کارشناسان  پاسخ دهی  منظور  به 
دیدگاه متخصصین در حیطه معماری فضاهای آموزشی و 
روان شناسی محیط در مورد عوامل استخراج شده حاصل 
از مرور ادبیات موضوع نخست با استفاده از تكنیک دلفی 
پرسش نامه ای محقق ساخته تنظیم شد و پیش از توزیع 
نهایی با پنج تن از اساتید مورد مطالعه آزمایشی قرار گرفت. 
ارسال  از طریق  پرسشنامه  آن، 40  تعیین  روایی  از  پس 
آن  در  که  توزیع شد  اساتید  بین  در  مراجعه حضوری  یا 
میزان تأثیر و اولویت مؤلفه های کالبدي، زمینه اي، رواني- 
آمده در  به دست  معنایي،  و  فعالیتي  رفتاري-  شخصیتي، 
بخش موضوع تحقیق توسط متخصصان سنجیده شد. از 
این میان 25 پرسشنامه جمع آوری و در نهایت با استفاده 

از نرم افزار اکسپرت چویس مورد ارزیابی قرار گرفت.  

5. يافته ها
مقایسات  هندسی  میانگین  قسمت  در  یافته ها  تحلیل 
زوجی خبرگان در معیارهای اصلی در جدول ذیل نشان 

داده شده است.  

جدول 2: ماتريس مقايسات زوجی معیارهای اصلی

مؤلفه رفتاریمؤلفه كالبدي
مؤلفه معنایي 

)عناصر نمادین در فضا(
مؤلفه زمينه اي 

)پيشينه فرهنگی(

10.3150.7250.636مؤلفه1كالبدي
3.17511.6651.888مؤلفه1رفتاری
مؤلفه1معنایي1

1.3790.60111.783)عناصر1نمادین1در1فضا(

مؤلفه زمینه اي
1.5720.530.5611)پیشینه فرهنگی(

برابر  زوجی  مقایسات  ماتریس  این  ویژه  مقدار  بزرگترین 
5.1 می باشد. از این رو مطابق با جدول 1 شاخص سازگاری 
این  می باشد.   0.022 برابر  سازگاری  نرخ  و   0.025 برابر 
شاخص با توجه به این که که کم تر از 0.1 می باشد، نشان 

می دهد که پاسخ های خبرگان سازگار می باشد. همچنین 
وزن اهمیت معیارهای اصلی در این حالت از نرمال سازی 
بردار ویژه متناظر با بزرگ ترین مقدار ویژه به صورت جدول 

3 حاصل می شود.

جدول 3: وزن اهمیت معیارهای اصلی
رتبهوزن اهمیتمعیارهای اصلی

0.08574مؤلفه کالبدي
0.24751مؤلفه رفتاری

0.16752مؤلفه معنایي  
0.13623مؤلفه زمینه اي 

خبرگان  زوجی  مقایسات  هندسی  میانگین  ماتریس 
است.  شده  داده  نشان   4 جدول  در  کالبدی  معیار  در 
بزرگ ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی فوق برابر 
8.43 می باشد و از این رو شاخص سازگاری در این حالت 
برابر 0.06 محاسبه می شود و نرخ سازگاری برابر 0.046 

به دست می آید. با توجه به این که نرخ سازگاری کوچكتر از 
0.1 می باشد، پاسخ های خبرگان سازگار می باشد. از این رو 
وزن اهمیت معیارهای کالبدی مطابق با جدول 4 به دست 

می آید.
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جدول 4: وزن اهمیت زيرمعیارهای کالبدی
وزن اهمیتمعیارهای فرعی

0.0855انعطاف پذیری
0.118مرکزیت کارکردي فضای عمومی

0.1748دسترسی پذیری فضای عمومی و کالس
0.1023چیدمان فضا 

0.0945نفوذپذیری  فضا
0.1619وجود فضای مشترک و عمومی

0.122مقیاس
0.1412خوانایی

جدول 5: ماتريس مقايسات زوجی زير معیارهای کالبدی
مرکزيت انعطاف پذيری

کارکردي 
فضای عمومی

چیدمان 
فضا

دسترسی پذيری 
فضای عمومی و 

کالس

نفوذپذيری  
فضا

وجود فضای 
مشترک و 

عمومی

خوانايیمقیاس

10.4410.3590.8031.110.5611.2080.678انعطاف پذیری
مرکزیت کارکردي 

2.26810.4642.2680.6840.3790.751.084فضای عمومی

دسترسی پذیری فضای 
2.7862.15512.0911.5111.14911.014عمومی و کالس

1.2450.4410.47810.8070.8221.2461.114چیدمان فضا 
0.9011.4620.6621.23910.5530.4880.441نفوذپذیری فضا

وجود فضای مشترک و 
1.7832.6390.871.2171.80811.2461عمومی

0.8281.33310.8032.0490.80310.699مقیاس

زیرمعیارهای  به  مربوط  زوجی  مقایسه  ماتریس  آخرین 
رفتاری می باشد. در جدول 6 میانگین هندسی مقایسات 

داده شده  نشان  رفتاری  زیرمعیارهای  زوجی خبرگان در 
است.

جدول 6: ماتريس مقايسات زوجی زيرمعیارهای رفتاری
مدت زمان تراکم جمعیتفعالیت جمعی

اقامت در مکان

12.460.511فعالیت جمعی
0.40710.441تراکم جمعیت

1.9572.2681مدت زمان اقامت در مكان

بزرگ ترین مقدار ویژه ماتریس مقایسات زوجی فوق برابر 
3.06 می باشد و از این رو شاخص سازگاری در این حالت 
 0.05 برابر  سازگاری  نرخ  و  می شود  محاسبه   0.03 برابر 
به دست می آید. با توجه به این که نرخ سازگاری کوچک تر 

از  می باشد.  سازگار  خبرگان  پاسخ های  می باشد،   0.1 از 
این رو وزن اهمیت معیارهای رفتاری مطابق با جدول 7 

به دست می آید:

جدول 7: وزن اهمیت زيرمعیارهای رفتاری
وزن اهمیتمعیارهای فرعی

0.3284فعالیت جمعی
0.1716تراکم جمعیت

0.5مدت زمان اقامت در مكان
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مطابق با نتایج جدول 8 حاصل می شود:در نهایت با تجمیع اوزان، وزن اهمیت معیارها و رتبه آن ها 

جدول 8: وزن اهمیت نهايی و رتبه زيرمعیارهای مختلف
معیار اصلیمعیارهای فرعیوزن اهمیترتبه

مؤلفه کالبديانعطاف پذیری130.0855
مرکزیت کارکردي فضای عمومی100.118
دسترسی پذیری فضای عمومی و کالس30.1748
چیدمان فضا 110.1023
نفوذپذیری  فضا120.0945
وجود فضای مشترک و عمومی60.1619
مقیاس90.122
خوانایی70.1412
مؤلفه رفتاریفعالیت جمعی20.3284
تراکم جمعیت40.1716
مدت زمان اقامت در مكان10.5
مؤلفه معنایيعناصر نمادین در فضا50.1675
مؤلفه زمینه ايپیشینه فرهنگی80.1362

6. نتیجه گیری
تقویت  در  مؤثر  عوامل  شناسایي  هدف  با  پژوهش  این 
در مدرسه صورت گرفته  دانش آموزان  اجتماعي  تعامالت 
پژوهش  این  دستاوردهاي  به  توجه  با  نهایت  در  و  است 
معرفي شود.  گفته  پیش  ارتقاء  بر  مؤثر  عوامل  سعي شد 
شده  مطرح  نظریه هاي  روي  بر  مطالعاتي  منظور،  بدین 
پیرامون تعامالت اجتماعي و امكان شكل گیري رویدادها و 
همین طور تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور 
حول این مسئله انجام شده است. نتایج نشان میدهد ارتقای 
رفتاری،  کالبدی،  شاخص های  دارای  اجتماعی  تعامل 
معیارهای  اهمیت  ضریب  که  است  زمینه ای  و  معنایی 
رفتاری از بقیه باالتر بود که وزن اهمیت 0.2475 بیانگر 
رتبه  پایین ترین  در  کالبدی  معیار  و  است  موضوع  این 
قرار داشت که وزن اهمیت 0.0857 این موضوع را تأیید 
می کند. از سویي دیگر، در اولویت بندي انجام شده میان 
تمامي زیرشاخص ها مشاهده شد که زیرشاخص های مدت 
زیرشاخص های  و  رفتاری  معیار  از  مكان  در  اقامت  زمان 
دسترسی پذیری فضای عمومی از قبیل کالس از شاخص 
به  نسبت  اهمیت  بیش ترین ضریب  داراي  کالبدی  معیار 
دیگر زیرشاخص ها شناخته شدند. با توجه به وزن اهمیت 

این معیارها زیرشاخص مدت زمان اقامت در مكان دارای 
اولویت باالیی بود که وزن اهمیت 0.5 نماینگر این موضوع 
است که با توجه به نرخ سازگاری 0.046 و 0.022 با این 
موضوع هماهنگ است که باید سعی شود زمینه ای باشد 
تا این که دانش آموزان مدت زمان بیش تر در مكان حضور 
داشته باشند و به تعامل به هم بپردازند که این موضوع با 
تحقیق ولهام همسو بوده و این موضوع را تأیید می کند. 
همچنین استفاده از قابلیت های کالبدی خاص در طراحی 
دسترسی پذیری  امكان  این که  منظور  به  داخلی  فضاهای 
تا  باشد  فراهم  طوری  به  کالس  قبیل  از  عمومی  فضای 
باشند  این فضاها داشته  به  بتوانند دسترسی راحت  افراد 
و به تعامل بپردازند که وزن اهمیت 0.1748 نماینگر این 
موضوع است و نرخ سازگاری 0.046 و 0.022 این موضوع 
را تأیید می کند که این موضوع با پژوهش های آلتمن همسو 
بوده و این موضوع را تأیید می کند. در این تحقیق سعي 
شد به بررسي معیارهاي فضاهاي داخلي از لحاظ کمی و 
شاخصه ها  این  شناسایی  با  طراحان  شود  پرداخته  کیفي 
می توانند زمینه مناسب برای ایجاد اجتماع پذیری محیط 
به  مدارس  در  انعطاف پذیر  محیط هایی  و  کرده  فراهم  را 
وجود آورند که امكان شكل گیری اجتماع پذیری، متناسب 

با خیل متنوع دانش آموزان را فراهم کند.  
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پی نوشت
1. Expert Choice
2. LLC
3. Statistical Package for Social Science )SPSS(
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