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چکیده

ــوق  ــتند، س ــال هس ــتقل و فع ــق، مس ــاد، محق ــاق، نق ــه خ ــری ک ــدگان متفک ــت یادگیرن ــمت تربی ــه س ــوزش ب آم
ــک  ــی ی ــور ط ــوز مح ــوزش دانش آم ــرد آم ــا رویک ــاخنت گرایی ب ــوان س ــت عن ــی تح ــب آموزش ــه در قال ــت ک پیداکرده اس
ــوان یکــی از راهکارهــای  ــه عن ــد یاددهــی فعــال و مشــارکتی مطــرح می شــود. از آنجایی کــه طراحــی مشــارکتی ب فراین
دســتیابی بــه طراحــی بهینــه در معــاری مطــرح می شــود؛ بـــه منظـــور كنتـــرل ایـــن امـــر، مشــارکت ذینفعــان در متــام 
ــای  ــود مشــارکت در درک و ابزاره ــب من ــن ترتی ــک رضورت مدنظــر اســت. بدی ــوان ی ــد طراحــی به عن ــای فراین بخش ه
مختلــف در جهــت دســتیابی بــه ادراک مناســب در مســیر فراینــد طراحــی منــود می یابــد. مقالــۀ حــارض به هــدف تبییــن 
ــی  ــه مدل ــر اســاس رویکردهــای دانش آمــوز محــور در مســیر دســتیابی ب فرایندطراحــی مشــارکتی فضاهــای معــاری ب
کاملــر بــه جهــت تامیــن بیشــرین بازدهــی در فضاهــای آموزشــی انجام گرفته اســت. تحقیــق پیــش ر و پژوهشــی کیفــی 
ــوای  ــتفاده از محت ــا اس ــی و ب ــتقرایی و قیاس ــل اس ــی از تحلی ــورت ترکیب ــه ص ــی ب ــی- تحلیل ــا روش توصیف ــه ب ــت ک اس
برگرفتــه از متــون تخصصــی مربــوط بــه رویکردهــای آموزشــی و فرایندهــای طراحــی معــاری و نیــز ویژگی هــای کاربــر 
ــرات  ــط و تاثی ــا و رواب ــن حوزه ه ــک از ای ــر ی ــات ه ــوای نظری ــل محت ــه تحلی ــا ب ــان آن ه ــط می ــۀ واس ــوان حلق ــه عن ب
ــه  ــد طراحــی مشــارکتی ب ــه فراین ــه اســت. بررســی ها نشــان می دهــد ک ــر پرداخت ــر یکدیگ ــوالت ب ــن مق مولفه هــای ای
ــا  ــق در دنی ــن رویکردهــای آموزشــی موف ــق جدیدتری ــوزش طب ــرای آم ــد زمینه هــای بســری مناســب ب ــی منی توان تنهای
ــه  ــه ب ــوز و توج ــر دانش آم ــت ه ــر فردی ــز ب ــی نی ــای آموزش ــۀ رویکرده ــات در زمین ــه تحقیق ــرا ک ــازد، چ ــوار س را هم
ــر  ــر ب ــل موث ــار عوام ــردی در کن ــای ف ــایی ویژگی ه ــذا شناس ــد دارد. ل ــوزش تاکی ــر آم ــردی در ام ــز ف ــای متای ویژگی ه
فرایندطراحــی مشــارکتی می توانــد مدلــی کامل تــر از فراینــد طراحــی ارائــه دهــد. بنابرایــن نتایــج طــی ارائــۀ یــک مــدل 
جامــع پیشــنهادی نشــان می دهــد کــه طــراح جهــت دســتیابی بــه یــک فراینــد طراحــی کارا و جامــع نیازمنــد تطبیــق چنــد 
ــا تصمیم گیــری و برنامه دهــی آغــاز ودر مرحلــه کشــف  الگــو در الیه هــای مختلــف اســت کــه از مرحلــۀ برنامه ریــزی ت
مولفه هــای ادراک در ســه حــوزۀ فــردی، اجتاعــی و مکانــی بــه صــورت متایــز تــا مرحلــه طراحــی و دســتیابی بــه کالبــد 

نهایــی در هشــت الیــه ادامــه مــی یابــد.
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

1- مقدمه 
هــر معــاری و فضایــی کــه معــاری و فضــا را در نظــر می گیــرد،  نقش هــای مختلفــی را در جامعــه 
ــن حــال،  ــا ای ــد. ب ــا می کن ــرای زندگــی و فعالیت هــای مــردم ایف ــی ب ــوان مکان ــه عن ــی ب ــک دوره طوالن ــرای ی ب
ــر درک  ــی ب ــه مبتن ــای پای ــا و بحث ه ــر نظریه ه ــی ب ــای مبتن ــا بحث ه ــه در آن ه ــد ک ــود دارن ــی وج جنبه های
ــد  ــا می کن ــدت ایف ــد م ــاری در بلن ــه مع ــی ک ــای واقع ــا و نقش ه ــه کارکرده ــه ب ــا توج ــی ب ــای واقع منونه ه
پیرشفــت چندانــی نداشــته اســت.  شــاید بتــوان گفــت طراحــی عمــل خلــق مفهومــی اســت کــه کارکردهــا را درک 
می کنــد ) کار، نقــش، رفتــار و غیــره(  و نیازمنــد شناســایی کارکــرد اساســی هــر فضــا بــا یــک نــگاه دقیق تــر اســت. 
بــه عبــارت دیگــر، عمــل تولیــد ســاختان بــه عنــوان عمــل ایجــاد مفهومــی تفســیر می شــود کــه عملکــردی را 
بــا طراحــی و عملــی کــردن آن درک می کنــد. بــا ایــن حــال، چیــزی کــه مــی تــوان در ایــن نقطــه تاییــد کــرد ایــن 
اســت کــه درک کامــل عملکــرد مــورد نیــاز قبــل از طراحــی دشــوار اســت. حتــی اگــر محتــوا بــه عنــوان بهریــن 
پاســخ توســط طــراح در نظــر گرفتــه شــود، ممکــن اســت کــه کاربــر آن را تشــخیص ندهــد و بســته بــه  جنبــۀ 
حســی و جنبــۀ احساســی بــا توجــه بــه تجربیــات فــردی درک دیگــری از عملکــرد را بدســت آورد. عــاوه بــر ایــن، 
در زمــان هــدف قــرار دادن معــاری، پــس از اینکــه کاربــر در فضــای معــاری ســاخته شــده حضــور می یابــد، 
ویژگی هــای ســاختان، کــه محــل فعالیــت کاربــر اســت، نیازهــا و توابعــی را ایجــاد خواهــد کــرد کــه در ابتــدا 

در زمــان فراینــد طراحــی انتظــار منــی رود تغییــر کننــد. 
بدیــن ترتیــب لــزوم حضــور کاربــر بــه عنــوان یــک اصــل اساســی در فراینــد طراحــی بــه حفــظ ارزش هــای 
ــر در  ــد. مشــارکت کارب ــر می انجام ــی عمیق ت ــه صورت ــن طراحــی پاســخگو ب ــد مــدت و همچنی طراحــی در بلن
طراحــی در کاربری هــای عمومــی و جمعــی همچــون فضاهــای آموزشــی بــه دالیــل مختلــف بســیار کمرنگ تــر 

هــم خواهــد بــود. 
ــری از خــرد،  ــق بهره گی ــد از طری ــه بای ــی ک فضاهــای عمومــی ظــرف زندگــی اجتاعــی انسان هاســت؛ ظرف
ــی کــه  ــد . در حال ــد آی ــط و مــردم پدی ــن مســئوالن ذی رب ــا مشــارکت بی ــراد جامعــه و ب اندیشــه و فرهنــگ اف
امــروزه بخــش عمــده ای از طراحــی و برنامه ریــزی فضاهــای عمومــی بــه وســیله طراحــان و برنامه ریــزان شــهری، 
بــدون مشــارکت جامعــه انجــام می  گیــرد و یــا در صــورت مشــارکت نیــز ایــن رونــد بیشــر مرتبــط بــا شــنیدن 
نظــرات عمــوم مــردم اســت تــا دخالــت دادن عملــی عقایــد آنــان در امــر طراحــی کــه موجــب ناســازگاری ایــن 
فضاهــا بــا خواســته ها و نیازهــای مــردم جامعــه و بــه دنبــال آن منجــر بــه کمبــود، رهــا کــردن و یــا بدتــر شــدن 
کیفیــت فضاهــای عمومــی شــهری شــده اســت) نــوروزی و جــوان فروزنــده، 50،2021(. نــوع نــگاه بــه فضاهــای 
عمومی-زیســتی، تابــع عوامــل و ســویه های متفاوتــی اســت. بعضــی از نگرش هــا، ایــن فضاهــا را از مقوله هــای 
فــردی و اســتقرایی ماننــد ابعــاد ادراکــی و شــناختی مــورد توجــه قــرار داده انــد)Peng et al, 2019( و برخــی نیــز 
بــا تأکیــد بــر نــگاه غیرکالبــدی برایــن فضاهــا، بــا نگاهــی از بــاال بــه پاییــن تأثیــر عوامــل اجتاعــی، سیاســی و 
اقتصــادی را پررنــگ دیده انــد)Mandeli, 2019(.  اکنــون کار طــراح دیگــر تولیــد راه حل هــای غیــر قابــل تغییــر 
نیســت و ایــن واقعیــت کــه فرآینــد طراحــی بــه مشــورت بــا کاربــران نهایــی نیــاز دارد، در پژوهش هــای متعــددی 
مــورد بحــث قــرار گرفتــه اســت)Mokhtarmanesh and Ghomeishi, 2019(. بدیــن تریتــب می تــوان طراحــی 
مشــارکتی را بــه عنــوان یــک رویکــرد کارا در موضــوع فراینــد طراحــی در فضاهــای عمومــی همچــون فضاهــای 
ــه در حــوزه طراحــی مشــارکتی، بیشــر  ــات پیشــین نشــان می دهــد ک ــا مطالع ــرار داد. ام ــر ق آموزشــی مدنظ
توجهــات در بحــث مســکن بــوده) جالــی و همــکاران، 1398: 38( و بــه موضــوع فراینــد طراحــی مشــارکتی در 

فضاهــای عمومــی و بــه خصــوص در فضاهــای آموزشــی توجــه چندانــی نشــده اســت. 
شــاید عــدم شــناخت کافــی طراحــان در امــر آمــوزش نیــز باعــث شــود کــه ایــن موضــوع هــر چــه بیشــر 
بــه کارکــرد درســتی نیانجامــد. محققــان در اکــر کشــورهای جهــان شــیوه های آموزشــی را عامــل اصلــی تعییــن 
ــی  ــان در متام ــد و تکاملش ــرای رش ــوزان ب ــتا دانش آم ــن راس ــد. در ای ــوزان می دانن ــتعداد دانش آم ــکوفایی اس ش
جهــات نیــاز بــه شــناخت توانایی هــا، نیازهــای روحــی و جســمی را دارنــد. لــذا دانش آمــوزان بــه فضایــی نیــاز 
دارد کــه بتواننــد در آن بــازی کننــد، فعالیــت انجــام دهنــد و تجربــه کســب مناینــد و اســتعداد و توامنندی هــای 
خودشــان را بشناســند. متاســفانه امــروزه دانش آمــوزان بــا توجــه بــه رشایــط نــا ایمــن محیــط شــهری و شهرســازی، 
ــن  ــد. ای ــار ندارن ــان در اختی ــل سکونتش ــارج از مح ــان در خ ــی توانایی هایش ــد و تعال ــرای رش ــن ب ــی ایم فضای



27 تدویــن مــدل جامــع فراینــد طراحی مشــارکتی در مراکــز آموزشــی دانش آموز 
محور

ــا آمــوزش و  ــد فضایــی هســتند کــه در متامــی زمینه هــای متناســب ب ــی اســت کــه دانــش آمــوزان نیازمن درحال
تربیــت، باالخــص اســتعدادیابی ایجــاد شــود. پــس توجــه بــه فراینــد طراحــی فضاهــای آموزشــی بــا رویکــرد نویــن 
بــر اســاس آخریــن دســتاوردهای آموزشــی باعــث  افزایــش خاقیــت و توامننــدی هــای دانش آمــوزان  و در نتیجــه 

ــود. ــوزان می ش ــتعدادهای دانش آم ــکوفایی اس ــث ش باع
ــت.  ــوزان اس ــش آم ــری دان ــود یادگی ــت بهب ــر جه ــی به ــنت روش تدریس ــی یاف ــای آموزش ــی از چالش ه یک
یادگیــری فعالیتــی بی نهایــت پیچیــده اســت. هــر یــک از مــا جریانــی پیوســته و متنــوع از تجربــه را در رسارس 
لحظه هــای بیــداری خــود دریافــت می کنیــم کــه هــر کــدام از آنهــا بالقــوه می توانــد بــه یادگیــری منجــر شــود، 
امــا بخــش اعظــم آنهــا بــدون آنکــه ردی باقــی بگذارنــد از حیــات هوشــیار مــا خــارج می شــوند، چــه چیــز برخــی 
از آنهــا را بــه یــاد ســپردنی می کنــد و برخــی را نــه. بررســی جنبه هــای عملــی فراینــد یادگیــری مــا را بــه روش هــا 
ــه  ــورد توج ــری م ــال در یادگی ــد و فع ــیوه های جدی ــروزه ش ــل ام ــن دلی ــه همی ــاند. ب ــوزش می کش ــون آم و فن
ــق  ــر عمی ــه تفک ــوزان ب ــد، ســبب می شــود دانش آم ــری شــیوه های جدی ــه کارگی ــه اســت و ب ــرار گرفت بســیار ق
بپردازنــد، چگونــه یــاد گرفــنت را بیاموزنــد و بــه یادگیرندگانــی مــادام العمــر تبدیــل شــوند ) شــاه ولــی و ودیگــران، 
1397:186(. معــاری بــه عنــوان یکــی از تاثیرگذارتریــن موضوعــات در امــر آمــوزش نیازمنــد توجــه بیشــر در امــر 
فراینــد طراحــی فضاهــای آموزشــی اســت . شــناخت درســت در حــوزۀ مشــارکت کاربــر بــه عــاوه شــناخت کافــی 
و اصولــی در رویکردهــای نویــن آموزشــی در فرآینــد طراحــی فضاهــای اموزشــی می توانــد بررونــد شــکل گیری 
ــن فضاهــا  بســیار تاثیرگــذار باشــد. چــرا کــه موضوعیــت  ــد مــدت  ای ــر در بلن ــر و کاربردی ت هــر چــه صحیح ت
ــودن فضــای  ــردی ب ــد طراحــی، موضــوع کارب ــک محــور انســان گرا در فراین ــه عــاوه ی ــن شــکل ب طراحــی بدی

معــاری در بلنــد مــدت را نیــز مطــرح می کنــد. 

پاســخگویی بــه ســواالت زیــر جهــت درک بهــر مســاله کمــک شــایانی در جهــت پیشــرد اهــداف پژوهــش 

خواهــد کــرد.

چارچــوب مناســب بــرای فراینــد طراحــی مشــارکتی در فضاهــای عمومــی بــه خصــوص فضاهــای آموزشــی . 1
چیســت ؟ 

جایــگاه مفهــوم مشــارکت کاربــران  در چارچــوب فراینــد طراحــی مشــارکتی   بــر اســاس متایــز و فردیــت در . 2

امــر آمــوزش بــه چــه شــکل اســت؟

ــذا جمــع آوری  ــد رشــته ای در زمینه هــای مختلــف و ل ــد انجــام بررســی های چن ــن ســواالت نیازمن ــه ای پاســخ ب

داده هــای ثانویــه اســت. 

2- پیشینه تحقیق 
موضــوع آمــوزش بــا توجــه بــه رویکردهــای نویــن آموزشــی در ســطح جهــان بــه عنــوان اساســی ترین معیــار 
رشــد و توســعه بــا هــدف پــرورش اســتعدادهای درونــی و انتقــال مفاهیــم کارا و راهگشــا، بــه دنبــال تربیــت 
افــراد خــاق و آگاه در ایــن حــوزه اســت. در تعلیــم و پــرورش الزم اســت بصــورت عملیاتــی و بــا قبــول نتایــج 
پژوهش هــای پیشــین، بــه مقولــه آمــوزش پرداختــه شــود. معــاری در موضــوع فرآینــد طراحــی در جهــت هــدف 
تعریــف شــده نیازمنــد اتخــاذ رویکردهــای جدیــد بــا شــناخت کامــل  از معیارهــای آموزشــی مبتنــی بــر فضــا در 
ــر آن ممکــن مــی شــود. مطالعــات محمــودی و باســتانی  مســیر مراحــل رونــد طراحــی و الزامــات تأثیرگــذار ب
در ســال 2018 نشــان می دهــد کــه فراینــد طراحــی در ســه مرحلــۀ کلــی شــناخت، ایــده پــردازی و ارائــه قابــل 
ــا  ــدگان؛ ب ــاط می یابند)نگارن ــه ارتب ــه و خاقان ــی، نقادان ــر محتوای ــوع تفک ــه تحــت ســه ن دســته بندی اســت. ک
ــا توجــه بــه آنچــه پیشــر در مقدمــه عنــوان شــد، تبییــن فراینــد  اســتناد بــه ) محمــودی و دیگــران، 2018((. ب
طراحــی ضمــن مفاهیــم عنــوان شــده بــا تاکیــد بــر فراینــد طراحــی مشــارکتی نیازمنــد بررســی اســت. از دیــدگاه 
ــم  ــی، مارکسیس ــدرن، پدیدارشناس ــت م ــنت پس ــد در س ــارکتی می توان ــی مش ــۀ طراح ــی ریش ــفی و سیاس فلس
ــز آن را ناشــی از ســنت  ــی شــود) اســاعیل زاده و همــکاران، 1397، 122(. برخــی نی و معرفــت شناســی ردیاب
فلســفی عمــل گرایــی، جنبــش حقــوق مدنــی و فعالیــت سیاســی آمریــکای شــالی کــه از ایــن طریــق یادگیــری 
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ــوان  ــوروزی و ج ــد) ن ــد، می دانن ــد می ده ــه پیون ــزی جامع ــاری و برنامه ری ــای مع ــارکت در زمینه ه ــا مش را ب
فروزنــده، :50،2021(. ایــن موضــوع در پرژوهش هــای دیگــر در حوزه هــای دیگــر نیــز مطــرح می شــود، پژوهــش 
اســمیت وایورســن بــا عنــوان طراحــی مشــارکتی بــرای تغییــر اجتاعــی پایدار، نــه تنهــا ارزش های اصلی مشــارکت 
ــا شــیوه های فرهنگــی و تصــورات آینــده تحقیقــات انسان شناســی  ــاط آنهــا را ب ــد بلکــه ارتب را برجســته می کنن
گســرش می دهنــد. پــروژۀ تحقیقاتــی طوالنــی مــدت در مــورد ظهــور فناوری هــای دیجیتــال در آمــوزش ابتدایــی 
و متوســطه دامنــارک کــه در آن ســه بعــد از مشــارکت برنامه ریــزی، توســعه و مقیاس ســازی ارائــه شــده کــه بــه 
ــدار در تحــوالت اجتاعــی رضوری باشــد در  ــك عمــل پای ــوان ي ــه عن ــرای طراحــی مشــارکتی ب نظــر می رســد ب
پژوهــش دیگــری از طراحــی مشــارکتی بــه بررســی تأثیــرات محیــط بــر کاربــران در تعییــن ترجیحــات آنهــا بــرای 

.)Mokhtarmanesh and Ghomeishi,2019( مــدارس پرداخــت شــده اســت
طبــق آخریــن مســتندات علمــی در موضــوع آمــوزش، تاکیــد بســیار زیــادی بــه آمــوزش دانش آمــوز محــور بــه 
جــای آمــوزش معلــم محــور مطــرح می شــود. بســیاری از رویکردهــای ســنتی بــرای مدرســه را می تــوان مدرســه 
محــور یــا معلــم محــور در نظــر گرفــت زیــرا مــدارس اغلــب بــه گونــه ای ســازماندهی و مدیریــت می شــوند کــه 
بــرای عملکردهــای ســازمانی خــوب عمــل می کنــد امــا ممکــن اســت موثرتریــن روش هــای آمــوزش را منعکــس 
ــر  ــد، از نظ ــوزش ببینن ــان آم ــر معل ــر نظ ــای درس زی ــوزان در کاس ه ــه دانش آم ــر هم ــال، اگ ــرای مث ــد. ب نکن
ــا منابــع و کتاب هــای درســی تعییــن  ــر اســت. در صورتــی کــه آمــوزش ب ســازمانی و اداری بســیار قابــل کنرل ت
شــده بــه پیــش رود، ایــن کنــرل بیشــر نیــز می شــود. رویکــرد آموزشــی دانش آمــوز محــور بســیاری از متایــات 
ســازمانی یــا آموزشــی رایــج در مــدارس را بــا هــدف اصلــی یادگیــری دانــش آمــوزان بــه چالــش کشــانده و تغییــر 
ــد،  ــهیل منی کن ــد و تس ــود منی بخش ــوزان را بهب ــری دانش آم ــوی یادگی ــه نح ــه ب ــی ک ــه ماحظات ــد. هم می ده
در درجــۀ دوم و پاییــن قــرار خواهنــد گرفــت. اگــر چــه امــروزه آمــوزش براســاس اولویــت انطبــاق دانش آمــوز 
بــر رشایــط تعریــف شــده انجــام می شــود. امــا موضــوع متایــز فــردی نادیــده گرفتــه شــده و هیچگونــه تنوعــی 
ــد مغــزی هــر فــرد  ــا فراین ــز هــر فــرد متناســب ب ــز هــر فــرد در آمــوزش مطــرح نیســت. متای ــا متای متناســب ب
توســط نورون هــای مغــزی را شــاید بتــوان دلیــل محکمــی بــر پرداخــت بــه موضــوع طراحــی معــاری بــر اســاس 
ــای  ــنت نیازه ــده گرف ــد اســت نادی ــرا معتق ــارد نوی ــه ریچ ــه طوریک ــوع در طراحــی دانســت. ب ــای متن فراینده
عصــب-روان شــناختی بــرش از ســوی معــاران آینــده بــرش را بــه مخاطــره می انــدازد. بنابرایــن معــار بایــد اثــر 
ــد فعالیت هــای  ــز اشــاره می کن ــد هــب نی ــد. دانل ــم کن ــود محیــط انســان ســاخت را ترمی ــا زهــر آل مخــرب و ی
ــم  ــاخه ای از عل ــاب را ش ــوم اعص ــد عل ــت. گارلن ــر نیس ــی آن جدایی پذی ــط فیزیک ــز از محی ــناختی مغ عصب ش
ــه،  ــری، حافظ ــاس، ادراک، یادگی ــز: احس ــای مغ ــی ) فراینده ــای ذهن ــامل فراینده ــه ش ــه ب ــد ک ــی می نام زندگ
حرکــت و ســازمان بندی رفتــار هدفمنــد و تطابقــی بــا محیــط( اســت. نتایــج مطالعــات مورمــود حاکــی از فعــال 
شــدن بخشــی از سیســتم عصبــی خــودکار تحــت تاثیــر و انتخــاب ویژگی هــای کالبــدی فضــا خواهــد بــود.  جــی 
پــی ابرنــارد نیــز عنــوان می کنــد کــه معــاری چیــزی فراتــر از زیبایی شناســی اســت. ســاختان های طراحی شــده 
بایــد بــه نیازهــای عملکــردی ســاکنان پاســخ دهنــد و کاربــران بایــد بــه روشــنایی کافــی، سیســتم های خنک کننــده 
ــال، ورودی( ــوان مث ــه عن ــه شــده، ســامت ســازه ای و مقــررات ایمنــی عمومــی ) ب ــه خوبــی مدول و گرمایــش ب

دسرســی داشــته  باشــند. و وجــود دارد، راه پلــه و غیــره(  و همــه ایــن ویژگی هــا در حــال حــارض از نظــر علــوم 
ــی می شــوند.   ــی ارزیاب فیزیک

بــا توجــه بــه مــوارد عنــوان شــده، از جملــه راهردهــای تدریســی کــه دربرگیرنــده ایــن مجموعــه 
فعالیت هاســت، الگــوی چرخــۀ یادگیــری ســاخنت گرایی اســت. هــدف اصلــی مــدل چرخــۀ یادگیــری ســاخنت گرایی 
فراهــم کــردن فرصت هایــی اســت تــا دانــش آمــوزان نظــام باورهایشــان را بررســی کننــد کــه نتیجــه اســتدالل، 
پیش بینــی و آزمــون فرضیه هاســت و ممکــن اســت بــه خودنظم دهــی و ســاخنت دانــش منجــر شــود. یادگیــری 
ســاخنت گرایی نوعــی راهــرد آموزشــی و پژوهشــی محــور مؤثــر در کمــک بــه دانش آمــوزان بــرای تحول شــناختی 
ــا بحــث  ــی ســاده ب ــق فعالیت ــوزان از طری ــدا دانش آم ــه ابت ــه ای اســت ک ــه گون آنهاســت. مــدل ســاخنت گرایی ب
دربــاره آن برانگیختــه می شــود تــا فعاالنــه بــه یادگیــری بپردازنــد ســپس بــه منظــور کســب تجربــه، معلــم آنهــا 
ــد.  ــت وجو و کاوش بپردازن ــه جس ــی ب ــای گروه ــت در فعالیت ه ــا رشک ــه ب ــد ک ــت می کن ــه ای هدای ــه گون را ب
ــه  ــد ک ــت می کن ــویی هدای ــه س ــود ب ــتاوردهای خ ــن دس ــا و تبیی ــیر یافته ه ــیر تفس ــوزان را در مس او دانش آم
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بتواننــد بــا افزایــش درک و فهــم خویــش آموخته هــای جدیــد را در رشایــط جدیــد بــه کار گیرنــد و فعالیت هــای 

یادگیــری را ارزشــیابی کننــد ) شــاه ولــی و همــکاران، 1397: 187( .

ــود  ــوز وج ــم و دانش آم ــن معل ــوذ بی ــی و غیرقابل نف ــع نامرئ ــک مان ــنتی، ی ــی س ــک یادده ــب در ی ــن ترتی بدی

ــد و  ــری را تقســیم می مناین ــوز مســؤلیت و تصمیم گی ــم و دانش آم ــل در یاددهــی ســاخنت گرا معل دارد. در مقاب

ــد. ــل را نشــان می دهن احــرام متقاب
جدول1: مفاهیم نظری ) مأخذ: نگارندگان با استناد بر ) معینی و دیگران، 2016: 36((

نظریه پردازمفهوم

ساخت گرایی را روش فکر کردن درباره ی شناخت مرجعی برای ساخنت مدل های یاددهی، یادگیری و 

برنامۀ درسی در نظر گرفتند
توبین و تبیین)1993(

برادر_اراجه و جونز)2002 ( ساخت گرایی ایده ای است که نیاز دارد تا یادگیرندگان به طور فعال در فرایند فکر کردن درگیر باشند

تومی فوسنوت ) 1989(یک رویکرد ساخنت گرا می تواند برای تربیت یادگیرندگانی که مستقل و کنجکاو هستند به کار رود

یک رسی خصوصیات برای محیط ساخنت گرا لیست می کند:

دانش بین معلان و یادگیرندگان تقسیم خواهد شد.. 1

معلم و یادگیرندگان مسئولیتها را تقسیم خواهند کرد.. 2

نقش معلان راهنایی یا تسهیل کننده است.. 3

گروه های یادگیری شامل تعداد کمی از یادگیرندگان ناهمگون است. 	

تام)2000(

3- روش تحقیق
بــا توجــه بــه آنچــه بیــان شــد در زمینۀ روش شناســی تحقیـــق بـــه علـــت ماهیـــت میـــان رشــته ای موضوعات 
در امــر آمــوزش و ویژگــی فــردی منحــر بــه فــرد کاربــر،  بــه صــورت کیفــی و بــا روش توصیفــی- تحلیلــی انجــام 
گرفتــه اســت. در ابتــدا بــا اســتفاده از محتــوای برگرفتــه از متـــون تخصصــی مربـــوط بـــه رویکردهــای آموزشــی 
ــردی،  ــه لحــاظ ف ــر ب ــای کارب ــۀ بررســی ویژگی ه ــه شــده، ســپس مقول ــاری پرداخت و فرایندهــای طراحــی مع
محیطــی و اجتاعــی  بــه عنــوان حلقــه واســط میــان فراینــد طراحــی مشــارکتی و رویکردهــای آموزشــی، مـــورد 
توجــه قــرار گرفتــه اســت . در نهایــت برمبنــای تحلیــل محتــوای نظریـه هـــای ایـــن حوزه هــا و شــواهد موجــود، 
تأثــر مؤلفـه هـــای ایـــن مقـــوالت بــر يـــــکـــــدیگر مــورد بررســی قــرار گرفتـــه و مدل مفهومــی جامــع از فرایند 

طراحــی مشــارکتی بــرای مراکــز آموزشــی دانش آمــوز محــور بــه صــورت پیشــنهادی ارائــه شــده اســت. 

4- مبانی نظری 
ــی  ــد طراح ــور و فرآین ــوز مح ــرد دانش آم ــد واژه رویک ــری دو کلی ــح نظ ــه ترشی ــش ب ــش از پژوه ــن بخ ای

ــت . ــد یاف ــاص خواه ــارکتی اختص مش

الف( مقایسه و بررسی رویکردهای کلی در آموزش
رویکــرد معلــم محــور معمــوالً بــه موقعیت هــای یادگیــری اشــاره می کنــد کــه در آن هــا معلــم بــر مطالبــی 
کــه دانش آمــوزان مطالعــه می کننــد و روش هــای مطالعــه آن، یعنــی زمــان، کجــا، چگونــه و بــا چــه رسعتــی، آن 
ــن فــرد در  ــل دارد کــه فعال تری ــم متای ــم محــور تلقــی می شــود، معل ــد. در کاس هایــی کــه معل را کنــرل می کن
اتــاق باشــد و بیشــر صحبــت می کند.محققــان و مورخــان دریافته انــد کــه رویکــرد آموزشــی معلــم محــور بیــش 
از یــک قــرن اســت کــه حالــت غالــب در مــدارس دنیــا بــوده اســت و شــواهد نشــان می دهــد کــه تنهــا بخــش 
ــا رویکــرد آموزشــی دانش آمــوز محــور آشــنا هســتند. ایــن  ــا ب کوچکــی از محیط هــای آموزشــی در مــدارس دنی

رویکــرد آموزشــی نیــز ماننــد متــام رویکردهــای آموزشــی دیگــر، ویژگی هــای خــاص و مخصوصــی دارد. 
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رَف شهرســازی  و  مرمــت 

جدول 2: مقایسه مزایای دو رویکرد دانش آموز محور و معلم محور) مأخذ : نگارندگان، با استناد به  ) cuff,2016 و مانوئل ، 2016( ( 

معلم محوردانش آموز محور

شخصی بودن یادگیری و آموزش براساس عایق و 

آرزوهای دانش آموزان
معلم مرکز دانش و مسئول یادگیری است

دانش آموزان معموالً به طور غیر فعال اطاعات را دریافت می کنندانعطاف پذیری برای یادگیری در زمان و مکان

نقش معلم در کاس، ارائه اطاعات و ارزیابی کننده اولیه دانش آموزان استاجازه انتخاب برای دانش آموزان

یادگیری مبتنی بر شایستگی
دانش آموزان به عنوان ظروف خالی در نظر گرفته می شوند که منفعانه از معلان 

خود دانش را دریافت می کنند

حایت دانش آموزان از یکدیگر

معلان و اساتید به عنوان تنها تأمین کننده دانش عمل می کنند و تحت الگوی 

مستقیم آموزش، معلان اغلب از برنامه های درسی منظم و برنامه ریزی شده استفاده 

می کنند

یاد گرفنت مشارکت و کارگروهی
آموزش با محوریت معلم از فناوری پایینی برخوردار است و اغلب بر استفاده از 

کتاب های درسی و کتاب های کار به جای رایانه متکی است

ایجاد تفکر انتقادی و حل مسئله در کودکان
ارزيابی ها در بسياری از موارد تنها به عنوان ارزيابی جمع بندی و نه تكوينی انجام 

می شوند. در این رویکرد به ندرت به مسائل كيفی پيرشفت فراگر پرداخته می شود.
درگیری بیشر دانش آموزان با محورهای اصلی 

دروس

رویکردهــای مختلــف آموزشــی بــه ویــژه در یکصــد ســال گذشــته مــورد توجــه اندیشــمندان تعلیــم و تربیــت 
قــرار گرفتــه اســت و هــم اکنــون مــدارس پرشــاری در رسارس جهــان وجــود دارنــد کــه هــر کــدام براســاس یــک 
رویکــرد خــاص آموزشــی اداره می شــوند. ایــن رویکردهــا بــه صــورت کلــی همــه زیــر مجموعــه ای از رویکردهــای 
دانش آمــوز محــور هســتند. زیرمجموعــه ای کــه همگــی ویژگی هــای مشــرک دانش آمــوز محــور بــودن را دارنــد 

امــا تفاوت هایــی جزئــی نیــز دارنــد. بــه همیــن دلیــل ایــن رویکردهــا تفکیــک شــده اند:

))cuff ,2016 (  جدول 3: معرفی و توصیف ویژگی های رویکردهای آموزشی دانش آموز محور)مأخذ : نگارندگان، با استناد به

رویکرد 

انسان گرا

بر مبنای دیدگاه های » یوهان هانریش پستالوزی« در قرن 18 و 19 شکل گرفت . از ویژگی های آن می توان به موارد زیر 
اشاره منود.

تاکید بر تفاوت های فردی و احرام به فردیت فراگیران	 
حق رای و نظر فراگیران در اداره فضای آموزشی	 

وجود دو رکن اساسی بازی و طبیعت	 

رویکرد مونته 

رسی

بنیان گذار این رویکرد » ماریا مونته رسی«  در نیمۀ قرن 20 میادی  است. از ویژگی های  آن می توان به موضوعات زیر 
اشاره منود.

رکن های اساسی شامل بازی، اسباب بازی و استقال عمل کودکان	 
اموزش به صورت غیر مستقیم به کمک ابزار در خال بازی	 

رویکرد 

والدروف

مدرسه ای در جهت ایجاد حس مسیولیت و بروز شخصیت واالی انسانی. از معروف ترین رویکردهای آموزشی در سطح 

جهان به دلیل تربیت افرادی صلح طلب، مسئول و مهربان. از ویژگی های آن می توان به موضوعات زیر اشاره منود.
هرنهای منایشی جزو اصلی برنامه های اموزشی	 
عنارص اصلی اموزش در این رویکرد شامل: هرن اخاق، کشف خویشنت، ارتباط آموزه ها با تجربه زندگی فردی، 	 

مهارت های حسی حرکتی
وجود آموزش های رسمی در کنار اموزشهای ویژه عنوان شده	 

رویکرد رجیو 

امیلیا

هم کودکان پیش دبستانی را شامل می شود و هم دبستانی ها را. کشف استعدادها در این رویکرد در درجۀ اولویت است. از 

ویژگی های آن می توان به موارد زیر اشاره منود.

عدم وجود تفکیک سنی 	
حضور در مدرسه 	
برنامه ریزی روزانه ی آموزشی با همفکری و مشارکت فراگیر 	

ثبت و مستند سازی ویژگی های متایز هر فراگیر در طول روز توسط مربیان و ارائۀ راهکار اجرایی برای  	
مشکات احتالی

الزام بر طراحی فضای آموزشی تنها در یک طبقه 	
دیوار چینی به صورت حداقلی 	
تفکیک فضاها با شیشه های نشکن و شفاف 	

وجود یک اتلیه مرکزی برای فعالیت های گروهی و خاقانه با رنگ، نور و غیره 	
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رویکرد 

اسکوپ

ویــژه کــودکان فقیــر کــه توســط “ دیویــد ویکــرد” بنــا شــد. رویکــردی در جهــت ایجــاد توانایــی در اســتقال مالــی . ورود 

ــی. ــای مدیریت ــه حیطه ه ب

رویکرد مبتنی 

بر تخیل

مبتکر این رویکرد، » کی ری ایگن« است. تخیل کودکان رکن اساسی آموزش. از ویژگی های خاص این رویکرد:

استفاده از قصه گویی هدفمند در انتقال مفاهیم حتی در دروس محاسباتی 	

کلکسیون سازی 	

خلق رسگرمی و فعالیت های ذوقی 	

رویکرد هوش 

چند گانه:

در این رویکرد زمینه های هوشی هر فرد به صورت علمی مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس آن آموزش و تربیت انجام 

می شود.

-احرام به جایگاه فراگیر با هرنوع از انواع هوش

» هوارد گاردنر« دانشمند آمریکایی انواع هوش که مبنای آموزش در این رویکرد است را بدین ترتیب معرفی می کند:

هوش کامی 	

هوش منطقی 	

هوش ریاضی 	

هوش موسیقیایی 	

هوش تجسمی 	

هوش جنبشی – حرکتی 	

هوش درون فردی 	

هوش برون فردی 	

هوش طبیعت گرا 	

هوش هستی گرا 	

هوش هیجانی ) قدرت انطباق انسان با محیط( 	

رویکرد مبتنی 

بر کارآفرینی

توســط یانــا در فنانــد مطــح شــد. در ایــن رویکــرد هــر ســال یــک یــا دو پــروژه کارافرینــی تعریــف و عملیاتــی می شــود 

ــوزش  ــاد آم ــد. بنی ــادی می رس ــی اقتص ــرا و بازده ــه اج ــران ب ــای فراگی ــان طرح ه ــارت معل ــی و نظ ــک راهنای ــه کم و ب

ــه اســت. ــن رویکــرد شــکل گرفت ــر اســاس ای ــکا)NFTE( ب ــی در امری کارآفرین

رویکرد سبز

رویکردی با تاکید بر حضور کامل در طبیعت . از منونه های موفق مدرسه سبز بالی در اندونزی .

عدم وجود دیوار در فضای اموزشی 	

یادگیری بر اساس الهام از طبیعت 	

اموزش پایداری جهان بر اساس روش آموزش عملی در کلیه سطوح 	

تدوین آموزشهای عملی در جهت کسب تجربه های جهانی با توجه به اسیب های برشی) عدم دسرسی به اب  	
برای درک بهر بی آبی در جهان(

استفاده از تجهیزات دوست دار محیط زیست 	
تامین انرژی توسط انرژی های پاک همچون سلول های فتوولتاییک 	

IB رویکرد

هدف گذاری در این رویکرد عبور از سد آزمون های تستی و ورود به مقاطع مختلف تحصیلی است. سه رویکرد اصلی در 

این روش:

مهارت تست زنی 	
تسلط به زبان های خارجه 	
افزایش مهارت های ارتباطی 	

رویکرد 

گارسی

این رویکرد توسط” ویلیام گارس” در امریکا مطرح شده است. این رویکرد بر اساس تئوری انتخاب تدوین شده است. تئوری 

انتخاب متامی رفتارهای انسان را بر مبنای نیازهای اساسی پنجگانه بقا، تعلق؛ قدرت، آزادی و تفریح توضیح می دهد که 

نقش انتخاب درآن رکن کلیدی است.

مدارس بدون مردودی در دنیا بر اساس این رویکرد عمل می کنند.

رویکرد 

تلفیقی
به صورت تلفیقی از چند رویکرد عنوان شده د رکنار هم

))cuff ,2016 (  ادامۀ جدول 3: معرفی و توصیف ویژگی های رویکردهای آموزشی دانش آموز محور)مأخذ : نگارندگان، با استناد به
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معــاری  تخصصــی  فصلنامــۀ 

رَف شهرســازی  و  مرمــت 

بدین ترتیب می توان ریز فضاهای معاری حاصل را به این شکل دسته بندی منود:

جدول 	: تبیین ریز فضاها و مدل اجرایی برای طراحی مشارکتی در مراکز آموزشی دانش آموز محور )مأخذ : نگارندگان(

ریز فضاهای معاریرویکرد آموزشی

فضای بازی – فضاهای نیمه باز و باز در ارتباط با طبیعترویکرد انسان گرا

فضای اسراحت – فضای بازی- سالن اسباب بازیرویکرد مونته رسی

رویکرد والدروف
کارگاه های نجاری، کارگاه های کار با انواع مصالح، اتلیه های ساخت- فروشگاه های فروش محصوالت تولید 

شده- اتلیه های تئاتر و منایش- کاس درس-کتابخانه- سالن ورزشی –انواع ازمایشگاه

رویکرد رجیو امیلیا
انواع کاس ها و کارگاه ها با دیوار شفاف و کنرل اکوستیکی- آتلیۀ مرکزی با امکان بار ترف زیاد- 

کاس های باز و نیمه باز

رویکرد اسکوپ
اتاق فکر و مذاکره-فضاهای فروشگاهی محصول- ) بر اساس رویکرد تامین نیاز رسپناه: اتاق اسراحت –

رسویس های بهداشتی) wc و حام(  - اتاق تعویض لباس(

اتلیه و کاس های قصه گویی- کارگاه خاقیت –کارگاه ساخت اسباب بازیرویکرد مبتنی بر تخیل

رویکرد هوش چند گانه:

کاس چرتکه- اتلیه مصالح و ساخت- کاس سمعی بری- اتاق فیلم-سالن ورزشی-سالن گلکاری و باغبانی- 

کارگاه سفالگری به همراه فضای کوره- اتاق قصه گویی-اتاق مذاکره-کاس درس سخن وری – اتاق موسیقی 

و کاس درس اتواع موسیقی، کاس درس آواز  غیره ) انواع کارگاه و کاس جهت توسعه انواع هوش(

رویکرد مبتنی بر کارآفرینی
اتاق های تولید محصول- فضای فروش محصول– فضای انتظار – فضای معرفی محصول) سکوی استارتاپی( 

– انبار

کاس های باز و نیمه باز در محیط سبز و طبیعی ) ضمن تامین انرژی های پاک(رویکرد سبز

IB رویکرد
اتاق فیلم- اتاق سمعی بری- اتاق موسیقی و اواز –اتاق گفتگو و مذاکره –کتابخانه معمولی و دیجیتال با 

مخزن باز و چند زبانه – کاس بازی

کارگاه های چند منظورهرویکرد گارسی

به صورت تلفیقی از ریزفضاهای چند رویکرد عنوان شده درکنار همرویکرد تلفیقی

ب( فرایند طراحی مشارکتی
طراحــی مشــارکتی مدلــی از دخالــت مســتقیم گروه هــای مختلــف اجتاعــی در طراحــی محیــط، بــا 
ابزارهــای کاربــردی، نهادهــای اجتاعــی و کســب و کار اســت) Mirzaean et al ,2014(. از نظــر اندیشــمندان 
ــل اســتوار اســت.  ــك رابطــه متقاب ــی اســت و براســاس ي ــل اجتاع ــك عم ــه مشــاركت ي ــی مقول ــوم اجتاع عل
ــر  ــان ب ــرد و جامعه شناس ــرار می گی ــی ق ــرو مباحــث جامعه شناســی و روان شناســی اجتاع ــده در قلم ــن پدی ای
ــی  ــوم اجتاع ــر عل ــه نظ ــارکت از نقط ــوم مش ــودن مفه ــی ب ــودن و بیرون ــودن، جمعی ب ــرا ب ــه گانگی عملگ س
ــی  ــل ذهن ــک عم ــوان ی ــه عن ــی ب ــوم مشــارکت در روان شناســی اجتاع ــد)Keraab, 2004(. مفه ــد کرده ان تأکی
ــده،  ــوان فروزن ــوروزی و ج ــود )ن ــی می ش ــده، تلق ــی ش ــری اجتاع ــری و تأثیرپذی ــب درگی ــه موج ــی ک و درون
2021: 51(. بدیــن ترتیــب در رویکردهــای مشــارکتی جدیــد، معــار و برنامه ریــزان بــه عنــوان "تســهیل کننده" 
ــک  ــه در ی ــتند )Valladares , 2017(ک ــازع هس ــدرت بامن ــه دارای ق ــانی ک ــه کارشناس ــوند و ن ــناخته می ش ش
ارتبــاط متقابــل ســه مولفــۀ بیرونــی، جمعــی و عملگــرا بــودن را دارا بــوده کــه بــه صورتــی کنش گرانــه ضمــن 
حضــوری داوطلبانــه بــه توســعه فضــا کمــک می کننــد. طراحــی مشــارکتی شــامل مجموعــه ای از انــواع شــیوه ها، 
بــه منظــور دخالــت مســتقیم مــردم در امــر طراحــی بــوده و هــدف از آن اســتخراج اطاعــات فنــی و اســتفاده 
آن بــه وســیله افــراد متخصــص اســت؛ بــه طــوری کــه از مــردم بــرای رشکــت در مراحــل مختلــف فرآینــد طراحــی 
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ــوان راه حــل پیشــنهادی  ــه عن ــی ب ــا تعریــف مشــکل و ایجــاد ایده های ــه تعریــف مســئله ت از بررســی های اولی
دعــوت می کنــد . در عیــن حــال طراحــی مشــارکتی ســئواالت مربــوط بــه کاربــران، وظایــف و اهــداف آنهــا را 
پاســخ می دهــد و ســپس بــه کاربــران کمــک می کنــد تــا بهــر تصمیــم گیــری کنند)نــوروزی و جــوان فروزنــده، 

.)53 :2021

منودار1 : مدل های مشارکت؛ شکل سمت راست: مدل مفهوم مشارکت در دیدگاه جامعه شناسی- شکل سمت چپ: مدل مفهوم مشارکت در دیدگاه سیاسی 

)مأخذ : نوروزی و جوان فروزنده، 2021 : 51(

بنــا بــه آنچــه مبانــی نظــری عنــوان شــد،  بــه دلیــل ویژگــی هــای مطــرح شــده در فراینــد طراحــی مشــارکتی 
و رویکردهــای نویــن آموزشــی، فراینــد طراحــی بــر اســاس مشــارکت کاربــر می توانــد ایــده  آل هــای طراحــی در 

فضاهــای آموزشــی متناســب بــا آخریــن رویکردهــای آموزشــی را فراهــم کنــد.
5- بحث 

ــل بحــث  ــه قاب ــد الی ــد طراحــی در چن ــوان شــد، فراین ــی نظــری عن ــق و مبان ــق آنچــه در پیشــینۀ تحقی طب
اســت. الیــۀ نهایــی کــه مســیر دســتیابی بــه کالبــد نهایــی را همــوار می کنــد در ســه بخــش شــناخت ) شناســایی، 
ــردازی ) جمــع آوری، ایجــاد ایده هــا، گزینه هــا و کانســپت ها( و  ــده پ ــردی(، ای ــر و اطاعــات کارب ــم، تغیی تنظی
ارائــه ) انتخــاب، ارزیابــی، نظــارت و ســاخت( قابــل دســته بندی اســت. از طرفــی، در فرآینــد مفهــوم طراحــی، 
ــد  ــان در تولی ــیاری از طراح ــه بس ــت؛ ک ــد اس ــای جدی ــق ایده ه ــه و خل ــر خاقان ــز تفک ــن چی ــوال مهم تری معم
چیــزی نوآورانــه، خــاق و عملــی کــردن ایده هــای خــود دچــار مشــکل می شــوند.  شــاید چــون محیــط فیزیکــی 
همیشــه بــه طــور یک ســان بــر افــراد تاثیــر منی گــذارد. عــاوه بــر ایــن، ســایر متغیرهــای مهــم ماننــد ویژگی هــای 
ــر  ــراد تاثی ــذاری اف ــر گ ــی تاثی ــر چگونگ ــی ب ــط اجتاع ــه( و محی ــردی و تجرب ــرات ف ــک و خاط ــخصی ) ژنتی ش
می گذارنــد. بنابرایــن، اگرچــه فضــای فیزیکــی تنهــا متغیــر در ایــن معادلــه نیســت، امــا نقشــی کلیــدی در رفــاه، 
ــه  ــز ب ــراح نی ــد )  .de Paiva, A., & Jedon, R،2019:565( و ط ــا می کن ــری ایف ــات و تصمیم گی ــار، احساس رفت
همیــن نســبت در میــان ایده هــا و محدودیــت هــای متعــدد رسدرگــم می مانــد.  لــذا شــناخت مولفه هــای موثــر 
در ایــن امــر می توانــد ماننــد کلیــدی در اســتفاده از مشــارکت افــراد مختلــف در فراینــد طراحــی عمــل منایــد. 
اگــر تطبیقــی بیــن مؤلفــه هــای بــه کار رفتــه در هریــک از روش هــای طراحــی مشــارکتی  و ویژگی هــای کالبــدی 
و محیطــی در رویکردهــای نویــن آموزشــی صــورت گیــرد، ماحظــه می شــود کــه مؤلفه هــای آمــوزش، احســاس 
تعلــق بــه محیــط، اعتــاد و وابســتگی، توجــه بــه گروه هــای خــاص، رضایــت از محیــط و ساده ســازی مفاهیــم 
از مؤلفه هــای مــورد تأکیــد بیــن هریــک از معــاران بــوده اســت. بــا توجــه بــه بررســی های صــورت گرفتــه در 
ایــن زمینــه می تــوان عوامــل مؤثــر بــر طراحــی مشــارکتی فضاهــای عمومــی را در ســه دســته متغیرهــای کلــی 
ابعــاد فــردی، ابعــاد اجتاعــی، ابعــاد فضایــی ) مکانــی ( تقســیم و مــورد بررســی قــرار داد) نــوروزی و جــوان 
فروزنــده، 2021 (. موضــوع ادارک کاربــر مقولــه ای اســت کــه می توانــد بســیار بــر مشــارکت کاربــر موثــر واقــع 
شــود. بدیــن ترتیــب شناســایی ویژگی هــای ادراک هــر فــرد بــه صــورت متایــز میتوانــد بــرای درک پاســخ های 
مغــز بــه معــاری و محیــط ساخته شــده، اســتفاده  شــود. بنابرایــن ویژگی هــای آناتومــی اصلــی آن بایــد از نظــر 
ــط ساخته شــده پاســخ مناســب داده  ــناختی انســان در محی ــی و ش ــاری، احساســی، عاطف ــکار رفت تجــارب و اف
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شــود و مــورد بررســی قــرار گیــرد. ایــن موضــوع در پیشــینۀ تحقیــق در جــدول بــه دســت آوردن درک بخش هــای 
اصلــی و سیســتم های مغــز بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد کــه دربــاره نحــوه تفکــر، درک، حرکــت و مســیریابی، 
ــط  ــا  محی ــاط ب ــا درارتب ــاس م ــر احس ــانه و  تغیی ــت پدیدارشناس ــری، دریاف ــات ب ــپردن و التف ــر س ــه خاط ب
ساخته شــده  هرچــه بیشــر دانــش خــود از مغــز انســان را عمیق تــر کنیــم، ممکــن اســت بــه درک تجربــه انســان 
در محیــط ساخته شــده نزدیک تــر باشــیم و بدیــن تریتــب بــر وجــوه عنــوان شــده درجــدول شــاره 	 بــه بررســی 

ــم: ــد طراحــی می پردازی ــر فراین ــط ب ــر از محی مقوله هــای متاث

جدول 5: بررسی مقوله های متاثر از محیط بر فرایند طراحی ) ماخذ : نگارندگان با  استناد بر تحقیقات ) منصوری و همکاران، 1396((

طبقهمقوله
مفاهیم در سطوح 

مختلف
یافته ها

تئوری پردازان و 

نویسندگان

تجربه معاری؛ 
خودآگاهی

محیط آشنا به مثابه 
تقویت حس مکان

تقویت حس مکان

ایجاد رغبت برای کشف و جستجوی 
مفهومی مکان ، القای حرکت و جنبش 

ازطریق مسیر ها ، خاطره انگیز بودن مکان 
، جهت یابی مکانی

اسرنرگ1  و ویلسون2

2006

میــزان رابطــه فعالیــت 
پــی پــی ای بــا میــزان 
آشــناییت یــا جدیــد 

ــر ــودن تصوی ب

مکانــی  محــدوده  فعالیت هــای  افزایــش 
پاراهیپــو3

ــنا،  ــای آش ــارک ه ــد م ــه لن ــش تجرب باافزای
افزایــش فعالیــت پــارا هیپــو کامــپ بــا 
متاشــای موضوعــات جدیــد بــه اســتثنای 

چهره هــا

اپسین	، هریس5 

دامین

استنلی6 و کانویرش 7

1999

نقش تسهیات محیط 
آشنا

اصــاح بازمنایــی نقــاط عطــف فضایــی، 
ــز،  ــه شــیوه خاطــره انگی ــی ب ــردازش فضای پ
محیــط آشــنا ارتقــا دهنــده حافظــه فضایــی 

ــراد اف

مریان 8و همکاران

2014

ادراک همزمان 
معاری چند حسی، 

فزاینده قدرت 
تجسم شناختی

طراحی معاری 
چند حسی و تجسم 

شناختی

معــاری بــر عصــب شــناختی 9؛ پاســخ گــوی 
محیــط رفتــاری ، یکپارچگــی ادراک

نقــش محــوری  تجســم،  و  چنــد حســی 
ادراک ملســی و تصاویــر ملســی در ارزیابــی، 
تجربــه حســی و ادراک معــاری، تجســم 
معــاری، تعــادل، فراســوی ادراک حســی 
ــر،  لحظــه ای، شــناخت بیشــر و انتزاعــی ت
و  عاطفــی  و  معنایــی  بازمنایــی  پــردازش 
ــاری ــات مع ــم تجربی ــا تجس ــی ب اجتاع

پائولو پاپاله 10و همکاران

2016

معاری بدمنند11؛

تصاویر استعاری 
الگوهای ادراک حسی

ــی  ــس دریافت ــات ح ــع اطاع ــردازش تجم پ
تصویرســازی  حســی،  ادراک  مثابــه  بــه 
گذشــته گرا،  تداعی گــر  الگوهــای  مجــدد 
ابزارهــای  تناســبات  و  قیــاس  اســتعاره، 

تبدیــل حــس بــه معــاری بدمننــد

رودلف آرنهایم، آلرتی، 
سمیرزکی و هیدتاکی 

کاواباتا، یوهانی پاالسا 
به نقل از ماگریو 1395

معاری دید

)ادراک ابهام در 
معاری(

نواحــی  در   ( اطاعــات  مــوازی  پــردازش 
مشــخص مغــز و مســیرهای فعالیــت عصبــی 
مغــز( بــه منظــور شــکل گیری ادراک، ادراک 
معــاری ابهــام مبتنــی بــر عصــب شــناختی

سمیر زکی به نقل از 
مالگریو 1395
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معاری مبتنی 
بر حواس 
پاسخگوی 

اعصاب شناختی 
و عاطفی

پارادایم معاری 
حسی ، پاسخ گوی 

عملکرد عاطفی مغز

مغز شگفت انگیز 12

)معاری مبتنی بر 
حواس ادراکی(

توجه به ابعاد آگاهی ادراک محیطی ، 
تجارب گوناگون و چند حسی معاری، 
معاری مبتنی بر تجربه حواس ادراکی

مرلوپونی، راسموسن، 
پاالسا به نقل از مالگریو 

1395

بساوش بری؛ 
معاری مبتنی بر 

حواس

فهم و ادراک فضایی توسط حس های 
شنیداری و ملسی به مثابه » همه حسی «

پاالسا ، 2012

محرکه های بری 
محیط؛ فصل مشرک 
غنای معاری و مغز 
انسان ، احساس تابع 

فرم ؛ و فرم تابع 
عملکرد

پارادایم معاری مبتنی برعصب شناختی 
، تاثیر احساسی محرکه ها و تصاویربری 

فصل

مشرک محیط معارانه و  تصویرسازی 
تشدید مغناطیسی کارکردی13 واکنش های 
احساسی رسیع به فرم های معاری ناشی 
از ویژگی های خاص بری محیط مرئی ، 

احساس تابع فرم و فرم تابع عملکرد

ناندا و همکاران

2013

معاری حسی	1 به 
منزله ی پارادایم

تعامل حسی با محیط، محوریت چشم 
و سیستم بینایی ، کنرل حس ها با هدف 

مشخص کردن جهت گیری در فضا، تجربه 
جهان از طریق همه حس ها

اسوالد و هندرسون

2012

اسرنرگ  و ویلسون

2006

برانگیختگی حسی به 
مثابه ادراک معنای 

محیط

مغز هم افزا  15

)ارائه مدل ادراک 
معنایی پدیده حسی(

دینامیک میدان حسی؛ سازماندهی 
تجربیات معنادار یک پدیده در ساختار 

روان شناختی مغز،

ادراک کلیت معنا دار رویداد های حسی ، 
ارائه مدلی پیرشفته در سازماندهی زمینه

وونت، اشتومپف، 
ورتهایمر، گلداشتاین 

آرنهایم به نقل از مالگریو 
1295

مغز هم احساس 16

)برانگیختگی 
احساسی ناخودآگاه 

مبتنی بر خاقیت 
هرنی(

بازخوانی منادین و آکنده از احساسات 
ناخودآگاه مغز نسبت به خاقیت هرنی 

بر مبنای فزیولوژیک، باعث بر انگیختگی 
جریان هاهنگ احساسی در انسان شود.

فیرش، ولفین، گلر به نقل 
از مالگریو 1395

ادامۀ جدول 5: بررسی مقوله های متاثر از محیط بر فرایند طراحی ) ماخذ : نگارندگان با  استناد بر تحقیقات ) منصوری و همکاران، 1396((
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معاری 
همه حسی 

)چندحسی( به 
مثابه دارو

معاری 
درمانگرمبتنی بر 

عصب شناختی

محیط های چند 
حسی ، التیام بخش 
بیاری های اعصاب

محیط چند حسی 17به مثابه منبع ایجاد 
فراغت، تعدیل کننده و سازگار کننده برای 

مبتایان به اختاالت عصبی

کالر و ترومن

2008

معاری مبتنی بر 
علوم اعصاب؛تخصصی 

بالینی در اصول 
طراحی مبتنی بر 

کارکردهای مغز

اصــول طراحــی مبتنــی بــر فراینــد هــای 
ــی طراحــی اســتفاده  ــش کارای ــی، افزای ذهن
ــه  ــد علمــی ، تفکــر خاقان ــه از فراین خاقان

ــه راه حــل هــای ســه بعــدی منجــر ب

 Edelstein and edac
2016

Ebernard 2009

تجربیات معارانه 
از ادراک محیط 

چند حسی به مثابه 
سامت محیطی

ارتقای سامت 
محیطی مبتنی بر 

اصول طراحی محرکه 
های چند حسی

محرکه هــای محیطــی بــه مثابــه عملکــرد 
ــه  ــری ب ــد ب ــی، دی ــور طبیع ــز؛ ن ــر مغ به
و  بانــور  بــازی  ســبز،  معــاری  آســان، 
ســایه، محیــط آشــنا قــادر بــه ایجــاد حافظــه 

اپیزودیــک

Gosar 2008

تاثیر پذیری عواطف 
از ادراک و طراحی 

محیطی

رابطــه احســاس و ادراک فضــا، تاثیــر پذیــری 
عواطــف از طراحــی محیطــی، نحــوه تعامــل 
ــت  ــش مثب ــط، واکن ــا محی ــن ب ــز و ذه مغ

مغــز بــه تناســبات طایــی

اربیب ، 	201

تاثیر ادراک محیط بر 
فیزولوژی انسان

ــوژی انســان، رابطــه  ــر فیزول ــر ادراک ب تاثی
ــه  ــا تجرب ــی ب ــرس فیزولوژیک ــوس اس معک

ــی ــی ذهن ــی شناس زیبای
Fich 2016

ادراک زیبایی و 
تناسبات کالبدی 

معاری مبتنی بر 
سایکو_ فیزیولوژیک

مغز عصبمند 18

معاری؛ هرنی چند 
حسی؛ تاثیر گذار بر 

کارکرد 

از  متاثــر  شــناختی  عصــب  فعالیت هــای 
محیــط فیزیکــی، معــاری هــرنی چنــد 
 ، بــری  کیفیت هــای  از  فراتــر  حســی 
تاثیــرات منفــی  : ترمیــم کننــده  معــار 
رشــد  »باغبــان  ســاخت؛  انســان  محیــط 

عصبــی«

هیک، هپ، نویرا به نقل 
از مالگریو

1395

مغز شور انگیز19

) ادراک زیبایی 
معاری مبتنی بر 

سایکو- فیزیولوژیک(

و  زیبایــی  بــا  معــاری  رابطــه  بررســی 
تناســبات و مفهــوم واالیــی و رابطــه ســلیقه 
اصــول  مبنــای  بــر  فرهنــگ،  و  ادراک،   ،
فیزیولوژیــک  زیبایــی شناســی ســایکو _ 
بــرک، احساســات انســان نتیجــه فراینــد 

هســتند. ادراک  عصبــی  و  جســانی 

برک، پرایس، نایت به 
نقل از مالگریو 1395

ــت  ــان برداش ــوان چن ــه می ت ــردازی و ارائ ــناخت، ایده پ ــل ش ــث، مراح ــی در بح ــی کل ــد طراح ــح فراین در ترشی

منــود کــه هــر یــک از مراحــل بــه عنــوان یــک الیــه اساســی می توانــد طــرح شــود، چــرا کــه هــر وجــه ثانــوی 

بــرای اینکــه بتوانــد عملیاتــی شــود نیازمنــد الیــۀ قبلــی خــود اســت.

منودار 2: فرایند طراحی کلی  به صورت الیه های متاثر از هم ) مأخذ : نگارندگان(

ادامۀ جدول 5: بررسی مقوله های متاثر از محیط بر فرایند طراحی ) ماخذ : نگارندگان  با  استناد بر تحقیقات ) منصوری و همکاران، 1396((
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    منودار 3:  مدل عوامل مشارکتی کاربران ) مأخذ : نوروزی  و جوان فروزنده، 2021 :57(

مطالعــات صــورت گرفتــه در ارتبــاط بــا ادراک محیــط توســط کاربــر و شناســایی مولفــه هــای متاثــر از محیــط 

بــر هــر فــرد بــه صــورت متایــز کــه زمینــه هــای ادراک متایــز در ابعــاد فــردی ، اجتاعــی و مکانــی را فراهــم 

میکنــد را میتــوان بــه عنــوان منــودار شــاره 5 مطــرح منــود:

منودار 	: دسته بندی بدست آمده بر اساس ویژگی های متایز کاربر با موضوعیت ادراک) مأخذ : نگارندگان(

6- نتیجه گیری
ــای آموزشــی  ــد طراحــی فضاه ــع در فراین ــد و جام ــوی جدی ــک الگ ــه ی ــده ب ــن ش ــای تبیی ــق منوداره تطبی

ــده و در  ــه، پیچی ــورت چندگان ــه ص ــارکتی ب ــی مش ــد طراح ــد، فراین ــان می ده ــا نش ــور یافته ه ــوز مح دانش آم

هشــت الیــۀ مختلــف قابــل دســته بندی اســت. بــه طوریکــه کاربــر بــه عنــوان عضــو اصلــی در فراینــد طراحــی 

بــه صورتــی عمیــق بــر اســاس فراینــد ذهنــی حضــور داشــته باشــد.

منودار 5: مدل جامع پیشنهادی فرایند طراحی بر اساس یافته های تحقیق ) مأخذ : نگارندگان(
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معــاری  تخصصــی  فصلنامــۀ 

رَف شهرســازی  و  مرمــت 

الیــه نخســت، بــه عنــوان بیرونی تریــن الیــه مــدل معنایــی مفهــوم مشــارکت در فراینــد طراحــی در قالــب 

ســه وجــه فــردی، اجتاعــی و مکانــی را مــورد تاییــد قــرار می دهــد. در الیــه دوم، بــه روش تحلیــل قیاســی طبــق 

ــاز هــای عملکــردی – معنایــی را  ــۀ ذهنیت هــای فــردی، ترجیحــات اجتاعــی و نی پیشــینۀ پژوهــش و ســه گان

ارائــه می کنــد. در الیــه ســوم تعامــات معنایــی، اجتاعــی و عملکــردی مــورد تاکیــد قــرار می گیرنــد. در الیــۀ 

چهــارم، بــر اســاس وجــه مشــرک ســه گانــۀ وجــوه مــورد نظــر در فراینــد طراحــی مشــارکتی، بــه آنالیــز و جزییــات 

مولفه هــای متاثــر از مــکان، متایــز فــردی و اجتــاع بــر موضــوع ادارک کاربــر مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت. 

ــر عنــارص  ــر اســاس شــناخت بدســت آمــده قابــل تبییــن اســت بــه شناســایی، تنظیــم و تغیی ــۀ پنجــم کــه ب الی

کلیــدی در طراحــی بــر اســاس رویکردهــای اموزشــی نویــن اشــاره دارد. در الیــۀ ششــم بــر اســاس خروجی هــای 

بدســت آمــده از الیــه پنجــم رشوع بــه تبییــن کانســپ ها، ایده هــا و ارائــۀ آلرناتیوهــای طراحــی بــر اســاس آن  

ــس  ــاذ و انتخــاب شــده و پ ــب از آن اتخ ــی و ایده هــای مرت ــم کانســپت نهای ــه ی هفت ــردد. در الی ــدام میگ اق

ــوان  ــم عن ــردد. مفاهی ــه می گ ــی ارائ ــد نهای ــرح کالب ــتم  ط ــه هش ــتمر در الی ــارت مس ــی و نظ ــی نهای از ارزیاب

ــت  ــۀ نخســت در حــوزۀ تصمیم ســازی و مدیری ــرد. الی ــرار گی ــد در ســه حــوزه مــورد اســتفاده ق شــده، می توان

ــن در بســر  ــدی و طراحــی فضاهــای آموزشــی نوی ــزی کالب ــۀ دوم در حــوزه برنامه ری برنامه دهــی طراحــی، الی

شــهری، ســطح ســوم یافته هــا در حــوزه معــاری و طراحــی خــرد فضــا، الیــۀ چهــارم در حــوزۀ شــناخت عمیــق بــر 

اســاس ادراک فــردی، الیــۀ پنجــم  تــا هشــتم در حــوزۀ عملیاتــی در فراینــد طراحــی قابلیــت بهــره بــرداری دارد. 

مــدل جامــع پیشــنهادی ایــن پژوهــش قابلیــت تعمیــم  پذیــری و ســاختاردهی فرآینــد طراحــی از جــز )طراحــی( 

تــا کل ) برنامــه دهــی( را داراســت . نتایــج ایــن پژوهــش قابلیــت ســاختاردهی مرتبــط بــا تجربــه کاری طراحــان 

ــی های  ــه بررس ــه ب ــا توج ــن ب ــت. همچنی ــی را داراس ــد طراح ــراد در فرآین ــارکت اف ــب مش ــاران در جل و مع

صــورت گرفتــه ریزفضاهــای معــاری بــر اســاس رویکردهــای نویــن آموزشــی حاکــی از تنــوع بــوده کــه بیشــر بــه 

موضــوع تجربــه ی زیســتۀ کاربــر می پــردازد) جــدول 5( کــه می تواننــد در قالــب کارگاه هــا، کاس هــا، ســالن هــا، 

ســکوها در حالــت هــای فضــای بــاز، نیمــه بــاز، بســته و  نیمــه بســته در رونــد طراحــی در نظــر گرفتــه شــوند. 
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Abstract
The education system has shifted to training thoughtful learners who are creative, critical, scholarly, independent 

and active. In such a training known as constructivism teachers are no longer seen as transmitters and learners as empty 

containers in a one-way education. Rather, it is student-centered education in which learners build and discover their 

knowledge in an active and participatory teaching process. Since participatory design is considered as one of the ways to 

achieve optimal design in architecture. In order to control this, stakeholder participation in all parts of the design process is 

considered a necessity. In this way, the effect of participation in different perceptions and methods is designed to achieve the 

appropriate perception in the process path. The present article has been done with the aim of explaining the participatory 

process-design of architectural spaces based on student-centered approaches in order to achieve a more complete model 

in order to provide the highest efficiency in educational spaces. Thus, the need for the presence of the user as a basic 

principle in the design process leads to the preservation of design values   in the long run as well as responsive design in a 

deeper way. User participation in design in public and collective uses as well as educational spaces will be much less for 

various reasons Public spaces are the container of human social life; A container that should be created through the use of 

wisdom, thought and culture of the people of the society and with the participation between the relevant officials and the 

people. Thus, the task of the designer is no longer to produce unchangeable solutions, and the fact that the design process 

requires consultation with end users has been discussed in numerous studies. The present study is a qualitative research 

that uses descriptive-analytical method as a combination of inductive and deductive analysis and using content taken from 

specialized texts related to educational approaches and architectural design processes as well as user characteristics as an 

intermediate link between them by the content analysis of the theories of these areas and the relationships and effects 

of the components of these categories on each other. Studies show that the participatory design process alone cannot 

pave the way for a suitable platform for education according to the latest and most successful educational approaches in 

the world, because research in the field of educational approaches also emphasizes the individuality of each student and 

attention to distinct individual characteristics in education. Therefore, identifying individual characteristics along with 

the factors affecting the participatory design process can provide a more complete model of the design process. Thus, the 

results during the presentation of a proposed comprehensive model show that the designer needs to adapt several patterns 

in different layers to achieve an efficient and comprehensive design process, Which begins from the planning stage to 

decision-making and planning and in the stage of discovering the components of perception in three areas of individual, 

social and spatial distinction to the stage of designing and achieving the final body in eight layers.

Keywords: Participatory design process, User differentiation, Student-centered education, Multi-sensory 

architecture, Psychoarch.
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