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 چکيده
روه های مختلف به نیاز به درک بهتر انواع محیط های طبیعی همیشه وجود داشته است، تا افراد وگ

دست یابند و با توجه به این که سالمت روان بر میزان یادگیری مؤثر است،  سالمـت روان ش افزای

به مسأله طبیعت پرداخته شده تا سالمت روانی دانـش آموزان تأمین گردد. با  پژوهشبنابراین دراین 

داد و  میزان یادگیری  فزایشبه دست آمدن سالمت روان می توان روحیه مشارکت را دانش آموزان ا

پژوهشی می باشد. آزمایش بر  –با روش گروهی را درآنها بهبود بخشید. روش کار به صورت عملی 

دانش آموزان صورت گرفت. تعداد  حاجمیر صادقیدانش آموزان سال سوم نقشه کشی هنرستان  روی

سنجیده شد و در مراحل بعدی  ابتدا میزان عالقه مندی آنها با روش مشاهده نفر بود. در 71 کالس

میزان انگیزه درکالس ماندن سنجیده شد. برای سنجش میزان مشارکت در یادگیری گروهی، گروه 

های چند نفره در کالس تشکیل و میزان همکاری افراد در گروه سنجیده شد. در مرحله بعدی دانش 

که در گروه های چند نفره عکاسی  به محیط طبیـعی برده شدند و از آنها درخواست شد آموزان  دو بار

کنند و عکس گروه برتر انتخاب و در کالس نصب شد. در مرحله بعدی تدریس گروهی در کالس اجرا 

شد تا روحیه مشارکت در امر یادگیری در آنها ایجاد شود. نتیجه کار به رؤیت مدرسه رسید تا دانش 

 .ود را افزایش دهندآموزان خود را جدی بگیرند و بتوانند اعتماد به نفس خ

  .یادگیری گروه -در یادگیری مشارکت -سالمت روان -محیط طبیعی اژگان کليدي:و
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 مریم منصوري

 .هنرآموز هنرستان الزهراء، دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین
 

  نام نویسنده مسئول:

 مریم منصوري

در دانش آموزان  به صورت گروهی هاي یادگيري بررسی اولویت

 کيد بر محيط طبيعی و سالمت روانأبا ت
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 مقدمه
فت تحصیلی یکی دیگر از عواملی است که از باورهای خودکار آمدی تأثیر می پذیرد. مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی شرپی

جسمی، اجتماعی، شناختی و عاطفی دانش  ظریف به رشد ای بسیارچند بعدی است و به گونه عنصر مسأله پیچیده ای است، چراکه یک

کردند، اما به مرور زمان ازپژوهشگران روی تأثیر توانایی های ذهنی و شناختی بر پیشرفت تحصیلی تأکید می آموزان مربوط است. بســیاری

تحصیلی رابطه دارند و تا حدود زیادی پیشرفت تحصیلی را پیش ای با پیشرفت اندازه مشخص شد که، هر چند تواناییهای ذهنی و شناختی تا

  .(7831نیستند )اکبری نژاد، اعتمادی، نصیر نژاد،  کنند، اما تنها کلید پیش بینی موفقیت تحصیلیبینی می

ن در جنبه های مختلف قابل بررسی هستند، نظریه بررسی عوامل مؤثر بر یادگیری دانش آموزابنابراین می توان به این نتیجه رسید 

روحی، هیجانی و درک کلی از سالمت را با تشخیص عناصر فیزیکی، ذهنی،   ،3008در سالجغرافیدان گسلر. گسلر در ادامه بیان می گردد

شده است: محیط طبیعی، محیط  لفه تعاملی و همسان تشکیـلؤاو همچنین بیان کرد که مکان ها از چندین مدانست. رتبط م افراداجتماعی 

باشد از عامل بالقوه افزایش سالمت مکان برای فرد خاص میثر تأم ها،از این مؤلفه ساخته شده، محیط نمادین و محیط اجتماعی و هر یک

 (.7117)گسلر، 

دی در صورتی ایجاد می گردد که سالمت یکی ازنکات مهم در امر یادگیری، عالقه مندی دانش آموز به این امر می باشد و این عالقه من

روان دانش آموز به عنوان یک انسان تأمین گردد. یکی از راههای باال بردن سالمت روان در هر انسانی قرار گرفتن وی در محیط طبیعی می 

ری مشارکت گروهی در امر یادگیباشد. در این مقاله سعی شده است که به این مهم پرداخته شود. نکته دیگر که حائز اهمیت می باشد، تأثیر 

اشاره نمود که محیطهای آموزشی تغییر یافته، نحوه آموزش را  تهباید به این نک  می باشد که با این روش می توان میزان یادگیری را باال برد.

 به عنوان استفاده کننده نیز تغییر می دهد. طراحی محیط های اموزشی کار ساده ای نیست و نیازمند یک تیم خبره می باشد و نقش مردم

از آن خیلی مهم است و دیگر اینکه یک مدرسه قبل از اینکه محل آموزش باشد محل جمع شدن افراد در کنار هم است. محیط آموزشی تنها 

ه . توجیری استیکی از پازلها برای رسیدن به اهداف آموزشی است. مردم، برنامه تحصیلی، شیوه های آموزش و ارزیابی از موارد مهم در یادگ

 به این موضوعات می تواند در امر آموزش و یادگیری مؤثر واقع شود.

 بهرا  انیگرد با ستما ورتضر ،هاننسادر ا ندگیجمعیز دنتی بوذا .ستاو نجتماعی شدایند افر ن،نسااشد رمهم  یجنبههاازیکی 

 سایردر  شدربا  اههمر ینابنابر .ستا ادفرا درموقعیت  منطبق با والم سط تباار جتماعی متضمنا شدر .هددمی هجلو گریزناپذیر یمرا انعنو

 ازکی ـی ان،یگردسالم با  ایبطهرا اریبرقر ایبر زمال یگیهادماآکسب  وندگی زجتماعی ا یختن به جنبههاداپر ،تحصیلی یهارتمها

به 7837 ،خیرو  ریچااست )حسین تربیت و تعلیم نراکارندا ستد ظایفاز و لیاو طریق به نیز و ورشپر لحادر نکادکو روی افر یچالشها

بنابراین یکی از جنبه های مهم یادگیری در دانش آموزان، یادگیری مشارکتی است که هم دانش  (.7817نقل از سبزوار، عابدی، لیاقتدار، 

 یابد.آموزان بودن در گروه را فرا می گیرند و هم میزان یادگیری در آنها افزایش می

 

 له بيان مسأ-1
آموزان مثل خط مونتاژ شبیه کارخانه های کاردانش، در جهت سیستم  صنایع طراحی شده است و رفتار دانش در ایران، هنرستان

امروزه مؤسسات آموزشی باید مردم جوان را  اما به مرور زمان این دیدگاه نسبت به هنرستانهای کاردانش در ایرات تغییر نمود. یادگیری است.

مسئولیت فرایند یادگیری در نظر گرفته می شود و  خودآموز ،امروزی آموز دانش آماده کند. 37ای دانش، اقتصاد فردا و مهارت های قرن بر

ات و وری اطالعآاز فن و همکاری کند دیگرانارتباطی استفاده کند، با  و از شبکه های سازدکه چگونه ب دگیرمییاد  گیرد.بر عهده میخود را 

و  وری اطالعاتآافزایش استفاده از امکانات فندر حال اهداف جدید یادگیری،  کردن اطالعات مناسب استفاده کند. پیدا، برای طاتارتبا

کید بر روانشناسی و تئوری آموزشی است که أت، در حال حاضر داده استتغییررا  های آموزشیو روشاست  رتباطات در آموزش و پرورشا

آموزان همواره از ها تدریس در هنرستان کاردانش نشان داده که این دانشتجربیات سالاند. یادگیری مشخص شده عنوان روشهای جدیدبه

 ورزند و از سوی دیگر محیط برای آنها خستههای مختلف از آمدن به محیط آموزشی امتناع میگردان بوده و با بهانهحضوردائم در مدرسه روی

میزان عالقه آنها به درس کم است. اندیشیدن به این موضوع واقعاً آزار دهنده  شوند وازه گرفتن از کالس خارج میباشد که دائم با اجکننده می

 ای خوابند وشود،  ندارند و در هنگام تدریس میمیه ای به آنچه در کالس درس گفتآموزانی سروکار داشته باشی که عالقهاست که با دانش

آموزان ای درگیر هستند و دانشنکته را نیز باید اشاره کرد که دانش آموزان امروزه در کنار درس با مشکالت عدیدهاین  شوند.ازکالس خارج می

شوند که آموزانی که از نظر سطح تحصیلی پایینتر هستند در این شاخه ثبت نام میشاخه کارودانش مشکالت بیشتری دارند. معموالً دانش

ر آموزان درگیبرمیگردد. علل دیگری که میتوان به آن اشاره نمود، این است که این دانش تعداد و تالشدرصدی از این سطح پایین به اس

ند.  علت مهم باشمشکالت خانوادگی هستند. مثالً ممکن است یک والد و یا هر دو والد را از دست داده باشند و یا والدین از هم جدا شده 
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که  در جدولی آموز سرطانی بود.کشی دو دانشامروزی را گرفته است. امسال فقط در کالس نقشه آموزاندیگر بیماری است که گربیان دانش

در ذیل ارائه می گردد، دالیل عدم عالقه دانش آموزان به یادگیری و عدم حضور در کالس که طبق نظر سنجی از خود دانش آموزان و والدین 

 ه است، بیان می گردد.آنها به دست آمد

 

 نتایج عواقب منفی ریشه های مشکل مشکل اصلی

 بیماری عدم توجه به درس
نبودن در کالس و نفهمیدن 

 درس

افزوده شدن بیماری به دلیل عدم 

 موفقیت.

 بی عالقه گی
اهمیت نداشتن درس، دیدن 

 افراد ناموفق در اطراف خود
 از گرفتن دیپلم باز ماندن نداشتن هدف در زندگی

 یزگیبیماری، بی انگ غیبت کالسی
مباحث مهم درس را از دست 

 می دهند.
 از درس جا ماندن.

 خارج شدن مداوم از کالس
نفهمیدن درس، خسته شدن از 

 درس، بی عالقه گی

مبحث مربوطه، هنگام خارج 

 شدن فرا گرفته نمی شود.

به عنوان دانش آموز بی انضباط 

 شناخته شدن

 عدم موفقیت در زندگی اجتماعی کار نکردن با اجتماع در آینده ،نداشتن مشارکت در کاری عدم عالقه به بودن در گروه

 نظرسنجی در مورد بی عالقه گی دانش آموزان به یادگيري، نگارنده -1جدول شماره 

باید درطراحی محیط آموزشی مدنظر قرار گیرد. باید محیط طوری طراحی شود که به  العاده حائز اهمیت است واین نکات فوق

یابند مشکالت خود را فراموش کنند؛ که وقتی در آن حضور می آموزان انگیزه برای حضور در مدرسه بدهد؛ احساس آرامش ایجاد کنددانش

این واقعیت را باید پذیرفت که در مدارس امروزی ایران فقط یک  .میزان نشاط در مدرسه افزایش یابد و عالقه برای یادگیری درس ایجاد شود

فقط  آموزانآن قرار دارند. اما باید این نکته را توجه کرد که یادگیری دانش یبینی که کالسها در دو طرف راهروشکل را میساختمان مکعبی 

راهروهای تاریکی که نوری ندارند؛ در حیاط مدرسه که محلی برای  افتد. بلکه یادگیری در کل مدرسه اتفاق میافتد. دردر کالس اتفاق نمی

تدریس معلم که نظم کالس را بهم میزند. پس ایجاد فضاهای باز برای مطالعه و ایجاد م آموزان دیگر کالس هنگای با دانشنشستن ندارند و حت

 .دهدآموزان میزان یادگیری در آنها را افزایش میمحیط طبیعی در مدرسه عالوه بر ایجاد سالمت روان در دانش

 

 شاهداف پژوه -2

 اهداف معماري )براي تمام ساختمانها( گان(اهداف آموزش)براي تمام یادگيرند

 بدنی )یادگیری فیزیکی(

 ذهنی )یادگیری شناختی(

 روحی )یادگیری عاطفی(

 ثبات وپایداری )ساختار(

 وسیله مناسب )کارآیی(

 لذت )زیبایی(

 .، تنظيم: نگارنده 2002تيلور،  -2جدول شماره 

شود که برای دستیابی به هدف آموزشی درابتدا باید با توجه به جدول مشخص مید. جدول باال اهداف جامع مؤسسات آموزشی می باش

کی تواند درآموزش فیزیهای بستـه یا باز میگردد. مثالً تهویه و نور مناسب، فضاها یا فرمهدف بدنی برآورده شود که این به ساختمان بر می

شود ک سری موارد را درطراحی درنظر گرفت؛ مثالً چه عوامل محیطی باعث میو یادگیری مؤثر باشد. برای رسیدن به اهداف ذهنی باید ی

مورد  یدر مورد رشته ها یریادگیاز  یبانیپشت را برایشده  یطراح یتوان فضاهایتوسعه ذهن، چگونه م یبراکودکان احساس امنیت کنند؛ 

بر  ییابط فضاروچگونه  نین و سبکهای یادگیری را حمایت کند.ها در تمام ستواند کار بچهمرتبط دانست؛ چطور طراحی می میو مفاهنظر 

توان این را اشاره کرد که چه عواملی و در یادگیری روحی می دهند؟چگونه آموزگاران آموزش  ایگذارد یم ریتاثبازخورد آموزشی  یها ستمیس

بنابراین با توجه اهداف جامع مؤسسات آموزشی می  .شود که دانش آموز احساس شادی کند و آرامش روحی داشته باشددر طراحی باعث می

 توان این را دریافت که سالمت روان دانش آموز تا چه اندازه در میزان عالقه به حضور در فضای مدرسه و  یادگیری وی مؤثر باشد. آنچه در

سالمت روان در میزان یادگیری دانش آموز  این مقاله به آن پرداخته شده است، تأثیر محیط طبیعی بر سالمت روان دانش آموزان و تأثیر

مورد دیگر که خیلی مهم جلوه می نماید، یادگیری شناختی است که ارتباط مستقیم با ذهن دانش آموز دارد و اگر ذهن دانش آموز را  است.
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ت یافت، می توان به نتیجه بهتری دسداد که یادگیری فقط به طور انفرادی اتفاق نمی افتد و با مشارکت در امر یادگیری بتوان به سمتی سوق 

 می توان به دو هدف عمده دسترسی یافت. هم یادگیری در دانش آموز را افزایش داد و هم بودن در گروه را به وی آموخت و او را برای زندگی

 اجتماعی در آینده آماده نمود.

 

 پژوهش هاي  فرضيه-3
دانش آموزان را افزایش داد و عالقه مندی آنها به حضور در مدرسه و  با ایجاد محیط طبیعی در مدارس می توان سالمت روان *

 یادگیری را تحت تأثیر قرار داد.

    با ایجاد گروه در کالس و تدریس گروهی می توان یادگیری را دانش آموزان افزایش داد.* 

 

 پيشينه پژوهش -4
میلیگان رای مثال ـ. ب، اما یک نمونه الزامی نیستی فرد را افزایش دهدتواند سالمت روانهای طبیعی مختلف میاگرچه تعامل با محیط

جوان در شمال غرب  71بر سالمت ذهنی  نه چشم اندازهای جنگلی و روستاییچگو این که، مطالعه ای در خصوص در ،3001و بنگلی 

. اضطراب ایجاد میکند ایباشد برای عده ش میرامش بخکه جنگل برای بعضـی شرکت کنندگان آ درحالی ،دریافتندتأثیر دارد،  انگلستان

ین ادکی از طبیعت و مدت زمان حضور درجنگل و چشم انداز روستایی بود. وابسته به عواملی مثل تجربه کو ،تجربه خاص شرکت کنندگان

ت )ویندهوست، طبیعت دوستی(اس)ا یوفیلیاطبیعت بسیار پیچیده تر از فرضیه ب – نیافته و یافته های مشابه بیان کردند که رابطه سالمت روا

ی این وابستگی را حاصل میلیونها سال تکامل متقابل گونهو ی نسل بشر به طبیعت اشاره دارد تئوری بایوفیلیا به وابستگ(.  3072ویلیامز، 

 (.7813)شاطر پوری،  داندانسانی در بستر طبیعت می

؛ 7118انی بررسی کردند )برای مثال، گسلر،المت را از طریق چشم اندازهای درمهای طبیعی و س، رابطه بین مکان یک سری مطالعات

 ه عنوان مثال، ب(. 73072؛ پیـت، 7111؛ پالکا، 3001؛ میلیگان و همکاران 3001؛ میلیگان و بنگلی، 7111؛ سوربر و مالینوسکی،  3003لیا،

توجه کرد که  پویایی ارتباطبه  3002 3کانرادسنجنوب انگلستان درقع شده افتاده واحبه های انجام شده با مهمانان درمنطقه دورمصا ازطریق

محیط طبیعی جذاب، به  دستیابیدهد. چهارموضوع مقدماتی در این تحقیق پدیدار شد: فاصله از تقاضاهای خانگی، شکل می را اثرات درمانی

ا در مادین راجتماعی و نطبیعی،  عواملکانرادسن، افته های . یتماعی و پیدایش ابعاد جدید شخصیتها برای اشکال مختلف روابط اجفرصت

محققان همچنین ازچهارچوب (.3072مهمانان در مرکز سالمت  را شرح داد )ویندهوست، ویلیامز،  سالمت برای–شکل گیری پویای مکان

، بیان کردند،چطور زن 30788سکی چشم اندازهای درمانی برای کشف مکانهای طبیعی و محلی استفاده کردند. برای مثال، پلین وکلدا

وجود داشت: پارک به  تحقیق آنهادو موضوع اصلی در  کرد پارک محلی را بعنوان منبع سالمت تجربه کرد.ای که در اتاوا زندگی میخانهبی

تعامل با دیگران فراهم کرد. عنوان افزایش دهنده سالمت دیده شد، زیرا امکان دست یابی به رویدادهای اجتماعی را فراهم کرد و مکانی برای 

ای، مزایای سالمت پارک محلی بیشتر با محیط اجتماعی مثبت دیده می شود کندکه برای جمعیت حاشیهتجربه پلین و کداسکی بیان می

 (.3072)ویندهوست، ویلیامز، 

 (.3071)بکر، وندرورت و دیوولف،  دهندمیترجیح را  های یادگیری محصور نشدهمحیط ،آموزانکه دانشدریافتند  2و کالینزسامرویل 

دانشجوی یک  دانشگاه نروژی، دریافتند که حوزه های اجتماعی به رضایت بیشتر  7221سندبرگ هانسن و سولوول در مطالعه بر روی  

 .(3071) بکر، وندرورت و دیوولف، دانشجویان از فضای آموزش می انجامد 

 

 مبانی نظري -5
رخ أل ختفکر که رفتار در  با این افتد؛کنیم نیز اتفاق میی زندگی هرفرد است.حتی زمانی که به آن فکر نمییادگیری،بخش مرکز

 ازمندندیمطلوب ن یآموزش یفضا کیبه  یریادگیو  یآموزشی رو فضاها نیاز ا .مرتبط با محیط کالبدی است لذا راه گوناگون رفتار، دهد؛نمی

)قاسمی ها فراهم آورندآن یمطلوب برا یطیدهند و مح شیآنها را افزا یریادگیدانش آموزان، راندمان  در یشآموز یاز فضا تیرضا جادیتا با ا

 (.7812، توران پشتیدهقان اشکفتکی،

                                                           
1-Gesler 1993, lea 2008, thuber&Malinowski 1999, miligan&bengley 2007, miligan et al 2004, palka 2004, pitt 2014 

2-conradson 
3- plane & klodawsky 

4-Somerville and Collins 
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عناصر در  نیهرکدام از ا یتهایفیک و هایژگیو .شوندیخواهند شد که در کنار هم معنادار م لیتشک یاز عناصر یریادگی یها طیمح

و معتقد  کندیم اریبس دیکودک در درک جهان به طور فعال تأک ییتوانا بر اژه،یـژان پ لسوفیـف .باشندیمؤثر م مختلف یرفتارها یریگشکل

کنند، یم احساس و شنوندیم نند،یبیخود م رامونیپ یایـدن بلکه آنچه را که در کنند،یطالعات را جذب نما یانفعال است که کودکان به طور

  (.7813)شکوهی، پورگلشنی، باقرخان،  ندینمایم ریتفس سپس و انتخاب

 پیامدهای یادگیری شناختی عالقه به تحقیق درباره محیط یادگیری، به ویژه از زمانی بیشتر شد که محققان دریافتند که بازده و

به نقل از پارسا  7112)اندرسون و والبرگ، ن محیط استوعاطفی و نگرش افراد در مورد یادگیری، تاحد زیادی تحت تأثیر ادراک آنها از ای

 (.7831وساکتی

ع که کرد. این موضوقفل ترکیبی یادگیری را توسعه دادند که به اهمیت پیوند محیط های یادگیری با هم تأکید می برد و ویلسون 

این (. Beard, C. & Wilson, J.P ،3001 ) باشد؟می  "چه "گیرد و یادگیری برای فعالیت های یادگیری صورت می "کجا"یادگیری 

ای مشترک هو فعالیت دارد  و خود تنظیمیتمرکز  های فردی که نیاز بهفعالیتگردد: برای یادگیری آموزش به دو فعالیت ابتدایی بر می "چه"

   .(Beckers, R., Van der Voordt, T. & Dewulf, G.  ،3072: 3-72).دارد که نیاز به ارتباط و تعامل

 

 چارچوب مهارت روزمره -5-1
شوند  دهد که چطور افراد موفق میچارچوب مهارت های روزمره، رویکردی به یادگیری و طراحی است که این موضوع را مد نظر قرار می

ارچوب نظری مهارت روزمره برای یادگیری، با استفاده از اشیاء و افراد پیرامون خود تفکر کرده و زندگی روزمره ی خود را بگذرانند. از این رو، چ

شود تا نحوه یادگیری افراد در محیط یادگیری خود را بشناسیم. از که منجر می _فردی، اجتماعی و فرهنگی _ابعاد مختلفی قائل می شود 

ی های کلگیرد، لذا این جنبهنظر میها را در آنجا که رویکرد مهارت روزمره ارزش ها، هیجانات، دانش، فعالیت های اجتماعی و سایر شایستگی

 (.817: 7818یادگیری هنگام طراحی محیطهای آموزشی جدید تقویت می شوند )جاناسن، لند، به نقل از آذرنوش، زنگنه ، 

ند. هم وابسته هستبه این معنی است که شخص و زمینه اجتماعی او واحدی به« اجتماعی»در سطح اجتماعی چارچوب مهارت روزمره، 

فرهنگی و  -های فعالیت اجتماعیگویند. بر اساس نظاممی فعالیت موقعیتیاین ارتباط بین یادگیرنده و محیط یادگیری فرهنگی خاص او را 

سطحی میان گروههای فرهنگی و افراد است)گودوین،  (، فعالیت موقعیتی سازه ای بین7113؛ ویگوتسکی، 7118تاریخی ) کول و انگشتروم، 

که با ابزارهای فرهنگی مفهومی، اجتماعی و مادی درون و بین جوامع فرهنگی درگیر ر فعالیت موقعیتی یادگیرنده کسی است (. د7110

تواند یک فعالیت اجتماعی باشد، حتی اگر تنها یک نفر به طور مستقیم حضور شود. از این رو، فعالیت موقعیتی میهای اجتماعی میفعالیت

فعالیت موقعیتی این است که دیگران به طور غیر همزمان درگیر خواهند شد. برای مثال، مطالعه کتاب در اتاقک داشته باشد. زیرا فرض 

 همطالعه کتابخانه، نه تنها شامل شخص خواننده، بلکه شامل نویسنده و ناشر کتـاب نیز هست. دانشجوی جوانی که کتاب را در کتابخانه مطالع

که در کتابخانه باید سکوت را رعایت کرد و در کتاب نباید چیزی نوشت. او کشد، از جمله اینی را یدک میکند با خود هنجارهای اجتماعمی

ممکن است، المپ اتاقک خود را روشن کند، زیرا پدربزرگش به او گفتـه مطالعه در نور کم برای چشمانش ضرر دارد. بنابراین از نقطه نظر 

توان واع تأثیرات اجتماعی است. در نتیجه این مفهوم بندی گسترده در حوزه فعالیت موقعیتی ، میفعالیت موقعیتی، مطالعه شخصی شامل ان

های اجتماعی با محصوالت فیزیکی و یا سایر اشخاص و همچنین بین محیطهای مختلف، نحوه درگیر شدن افراد را در کار فرهنگی در فعالیت

 (.811 -811: 7818ه، بررسی کرد )جاناسن، لند، به نقل ازآذرنوش، زنگن

شود. بنابراین فعالیت او با توجه به نظریه فعالیت موقعیتی گودین، فعالیت دانش آموز در مدرسه نیز یک فعالیت موقعیتی محسوب می

بق این براین طکه همان یادگیری می باشد، در ارتباط مستقیم با محیط یادگیری می باشد و از آن تأثیر می پذیرد و بر آن تأثیر دارد. بنا

 هنظریه مطالعه دانش آموز درگیر ابعاد فیزیکی محیط مطالعه منجمله ، ابزار و وسایل آموزشی و راحتی و آسایش می باشد. بر اساس این نظری

 فعالیت او یک فعالیت اجتماعی محسوب میشود، بنابراین بررسی ابعاد اجتماعی در تنظیمات محیط آموزشی مهم جلوه می نماید.

بنابراین آنچه مهم می نماید نحوه یادگیری است که هم به معلم و نحوه تدریس او بر میگردد و هم به دانش آموز که با جنبه های 

فردی و فرهنگی مختلف می باشد و هم نحوه طراحی محیط یادگیری که بر دو مورد دیگر مؤثر واقع می شود و باید مورد توجه قرار گیرد و 

 قرار می گیرد  والبته منظور همان محیط طبیعی می باشد. این محیط است که مورد بررسیدر این پژوهش 

 

 سالمت روان -2-5
به خود  های مهم در مباحث روانشناسی و روان پزشکی است که هر ساله حجم زیادی از تحقیقات را سالمت روان یکی از مقوله

است. دوره نوجوانی دوره ای ازچرخه تحول استکه در خالل آن،  توجه روانشناسان بودهاختصاص می دهد و عوامل مؤثر بر آن همواره مورد 
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شوند و چگونگی  شناختی تأثیرگذار و مهم است. دراین دوره افراد با چالشهای جدیدی مواجه می باورهای خودکار آمدی بر پیامدهای روان

 2004).باربارانلی، پسترولیک و کرون  ای خودکار آمدی فرد است )کاپرارا، ها تا حدی تحت تأثیر باوره کنار آمدن و سازگاری با این چالش

میلیون نوجوان و جوان کشور، که نیروی محرکه و پویای جامعـه محسـوب میشوند، قابل تأمل است تا به  72با در نظر گرفتن بیش از 

آنان مانند پرداختن و توجه کردن به اصلیترین سرمایه های ملی کشور ه بـه مشکالت جای شود. زیرا تو مسأله سالمت روان این قشرتوجه ویژه

باورهای خود کار آمدی است که از  عواملعوامل متعددی ممکن است بر سالمت روان تأثیر داشته باشند. یکی از این (. 7813اسـت )اکبری، 

دورا، خود کارآمدی توانایی فرد در انجام یک عمل خاص در کنار وارد پیشینه روان شناسی شد. از دیدگاه بن با مقاله آلبرت بندورا 7111سال 

آمدن با یک موقعیت ویژه است. به عبارتی، خودکار آمدی به قضاوتهای افراد در رابطه با تواناییهایشان برای به ثمر رساندن سطوح طراحی 

  ).7111،شده عملکرد اطالق میشود )پاجارس

است،  نطح خودکار آمدی شان پاییـنسـبت بـه کسانی که س و کوشند بیشتر می ،کار آمدی باالیی هستنداشخاصی که دارای خود

نظر میدهد که چون افراد دارای  (7130را )بندو. بیشتر موفق می شوند و پشتکار بیشتری نشان می دهند و ترس کمتری را احساس میکنند

ها ی کـه بـر آنیاز رویدادها افراد آنجا که دارند، از حس اطمینان بیشتری برخوردارند. ازسطح خودکارآمدی باال بر روی امور کنترل بیشتری 

گنهان ترسند )هر رادی که دارای خودکار آمدی سطح باالیی هستند کمتر میـترسند و در نتیجه از آنها نامطمئن هستند، اف کنترل ندارند می

 (.7813به نقل از سیف، ؛ 3002و السون، 

 

 ت تحصيلی و سالمت روانپيشرف -5-3

 . مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی پیشرفت تحصیلی یکی دیگر از عواملی است که از باورهای خودکار آمدی تأثیر می پذیرد

و عاطفی دانش  ای بسیارظریف به رشدجسمی، اجتماعی، شناختی ای است، چراکه یک عنصرچند بعدی اسـت و به گونه مسأله پیچیده

اما به مرور زمان ، کردندهای ذهنی و شناختی بر پیشرفت تحصیلی تأکید می یاری از پژوهشگران روی تأثیر تواناییـموزان مربوط است. بسـآ

لی را ـمشخص شد که، هر چند تواناییهای ذهنی و شناختی تا اندازهای با پیشرفت تحصیلی رابطـه دارند و تا حدود زیادی پیشرفت تحصی

 (.7831اکبری نژاد، اعتمادی، نصیر نژاد، نیستند ) لیـت تحصیـها کلید پیش بینی موفقیـکنند، اما تن بینی می پیش

از  سزایی دارد و اگر محیط مدرسه برای دانش آموزان شواهدی حاکی توفیق یا شکست در مدرسه بر سالمت روان افراد تأثیر به

د، برای مدت نامحدودی در آنها در برابر بیماری روانی مصونیت ایجاد میشود. چنین فردی شایستگی و لیاقت آنان درکار مدرسه را فراهم آور

ری بـه ت قادر خواهد بود تا با تحمل بیشتری در برابر مالیمات زندگی ایستادگی کند و در مقابله با موقعیتهای بحرانی زندگی روش واقع بینانه

  (.7831اکبری نژاد، اعتمادی، نصیر نژاد، کار برد)

 

 سالمت روان و طبيعت -5-4
تعریف عبارت های سالمت روان و طبیعت مهم است. اگرچه سالمت روان در غیاب بیماری ذهنی درک شده است، وضعیت رفاه و 

ری همکاخوشی که هر فرد خودش، بالقوه شناسایی کند وبتواند از عهده فشارهای نرمال زندگی برآید و سودمند عمل کند و قادربه کمک و 

تعریف طبیعت مبـهم می باشد. . (3072با دیگران باشد، تعریف سازمان بهداشت جهانی از سالمت روان می باشد )ویندهوست، ویلیامز، 

گیاهان، حیوانات، آب و آب و هوا، اشاره دارد  درمفهوم عینی، طبیـعت به ویژگی ها و فرایندهایـی که منشأ غیر انسانـی دارنــد، مانند:

طبیـعت مورد بررسی قرار گیرد. نمونه ها میتواند شامل  (. هرچند عناصر انسان ساخت، نیز می تواند به عنوان3072ینگ و همکاران، )هارت

الیه های دیگر، پیچیدگی را آشکار  3073 2از بشریت و علم، بارتمن چشم انداز طبیعی، بام سبز یا حتی تصویر جنگل باشد. براساس عقایدی

. به عبارت دیگر، چیزی را که "درتعریف قرار دارد، چه چیزی را ایجاد می کنده طبیعی محیط، درطول زمان، فضا و فردی ک تغییرات"کرد: 

 ،مکان طبیعی ایجاد می کند، لزوماً با تغییر مفاهیم انسانی و ادراک، اشباع شده است. دراین جا عبارات طبیعت، محیط طبیعی و مکان طبیعی

 (.3072ندازهای پیچیده استفاده شده اند)ویندهوست، ویلیامز، برای اشاره به چشم ا

انسان ها نیاز ذاتی به پذیرفتن دیگر موجودات زنده دارند. محققان در یک  –(7132فرضیه ویلسون )انند، م اید مختلفبا الهام از عق

. تعامل در روش های مختلف، با انواع محیط های طبیعت جستجو کردند –سال برای آشکار کردن رابطه انسان  80سری رشته ها بیش از 

طبیعی از پارک شهری داخلی تا نواحی بیابانی دور افتاده می توانند، سالمت روانی و سالمت جسمی، افراد که شامل دانش آموزان نیز می 

را درمکان های طبیعی فراهم می کند:  هی افزایش سالمت بالقوباشد، را افزایش دهند. محققان بیان کردند که چهار مکانیسم اولیه، زمینه

 (.3072)ویندهوست، ویلیامز، 
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 فرصت برای حضوردر فعالیتهای ورزشی  -3             ر معرض هوا با کیفیت بهبود یافته قرار گرفتن د-7

 .بازگرداندن مستقیم فشار یا خستگی  -2                      اجتماعی مثبت  زمینه ای برای تعامالت -8

 

 رابطه سالمت روان و مکان -5-5
در تالش برای کشف رابطه بین مکان و سالمت، گسـلر، فرضیه بایوفیلیا را مطرح کرد و هم چنین نقش عوامل اجتـماعی و نمادین را 

شم انداز بیشتر به بیان کردند، چگونه یک مکان یا چ7113زمکان شرح داد. برای مثال گسلر و کیارن –در ایفای شکل گیری پویای سالمت 

است، بلکه ما تحت تأثیرآن  در نهایت ساخت ذهن و فردی است. به عبـارت دیگر، نه تنها چشم انداز، یک مکان طبیعی چشم می آیند و

(. فرایندی که توسط 3001کنیم )هاید و همکاران،هستیم و هم چنین درساخت و خلق چشم انداز از طریق فرایند معنا سازی شرکت می

عقیـده  ، گسلر، چندینخلق چشم انداز کمک کندخ فردی و سیستم اعتقاد شکل گرفته است. برای شرح اینکه چگونه فرد امکان دارد به تاری

 (.3072مادین را در میان نظرات دیگر مطرح کرده است )ویندهوست، ویلیامز، زیبایی شناختی و چشم اندازهای نمثل مفهوم مکان، 

 

 ماع یادگيريتعریف اجتماع و اجت -5-6

جازی تواند به یک فضای فیزیکی یا ماند. درسطح بسیار بنیادی، اجتماع میهای مختلفی تعریف شدهاجتماع و اجتماع یادگیری به شیوه

و مک  کورتیس اشاره داشته باشد؛ همچنین میتواند به گروه اجتماعی اشاره کند )مثل باشگاه یا سازمان(. یـکی از اولین تعاریف را مانینگ،

همان طور «. بودندتواند سطوح هیجان و انرژی را به جریان بیاندازد که در غیر این صورت ساکن میاجتماع می»( ارائه کردند؛ 7111)1میالن

یتو (. کوم11ص «)شودتعریف می "دانیم چیستهمه تقریباً می "اجتـماع به نـدرت به شـکلی غیر از »( اشاره کرده، 7113)1که کومیتو

ت که ای ممـکن اسای آمیخته از گزینـهاجتماع به لحاظ شکل یا کارکرد ثابـت نیست، بلکه بسته»کند: سپس تعریفی از اجتماع ارائه می

)جاناسن، لند، ( 702)ص « ها، همیشه تحت تأثیر تبـادل با افراد در بافتی با محدودیتهای بیرونی متغیر میباشدمعنـاداری و ملموس بودن آن

اجتماع یادگیری نیز تعاریف متعددی دارد. تعریف کومیتو به عنوان چارچوب و مبنایی برای یک  (.231 :7818به نقل از آذرنوش، زنگنه ، 

 فته میشود: اجتماع یادگیری نوعی فرهنگ یادگیری است که در آن همه، در تالشی به طور جمعی و فـردی برای-ای در نظرگرتعریف پایه

( تعریفی را مطرح کرده اند که در ابتدا توسط وینــگر 3070) 1(. اخیراً یانگ، یه و وونگ7111و کالینز،  3شوند )بیالزیک دانستن درگیر می

 مسایل یا اشتیاقی گروهی از افراد که دغدغه،"( اجتماع یادگیری را عنوان 3003وینگر، مک درموت و اشتایدر )»و همکارانش ارائه شده بود: 

کنند تعریف می "بخشندفرایندی مداوم عمق می ها با تعامل بامشترک راجع به یک موضوع خاص دارند و دانش و تخصص خود را در این حوزه

قل از )جاناسن، لند، به ن کنندمی . در زیرهر دو تعریف، مفهوم گروهی از افراد قرار دارد که برای تسهیل فرایند یادگیری با یکدیگرکار(2)ص 

 (.231-231: 7818ذرنوش، زنگنه ، آ

ط که توسهای یادگیری شکل گرفته قائل شد. برای مثال، یک اجتماع یادگیریتوان بین انواع اجتماعتمایزهای مشابهی را نیز می

ل اجتماع یادگیری (. تالش برای تشکی3002توان هدایت شده یا مقید نامید )ویلسون و همکاران، شود را میمتخصص یا مدرس تشکیل می

های یادگیری همچنین های آموزشی، مثالی از اجتماع یادگیری هدایت شده است. اجتماعدرمحیط یادگیری رسمی، مانند کالس درس یا زمینه

ه باشد، دای باشند. اگر به یک محیط یادگیری رسمی نگاهی مجدد بیـاندازید، شاید آن اجتماع توسط یک مدرس به راه افتاتوانند مذاکرهمی

طور فعال در تدوین هنجارها و انتظارات از اجتماع یادگیری نقش دارند. دست آخر، اجتماعهای یادگیری غیر رسمی یا خود اما یادگیرندگان به

غیر رسمی طور درصد از یادگیری ما به 30اند که نزدیک به ( جای رشد و تکامل دارند. بسیاری اشاره کرده3002انگیخته )ویلسون و همکاران، 

های اخیر شاهد رشد بینیم شاید این موضوع بیش از هر زمان دیگری لمس باشد. در سالدهد و با توجه به روندهایی که در فناوری میرخ می

ه (، استفاد77،3077)نیلسن وایر 70گزارش شرکت نیلسن ایم. بهی اجتماعی بودهنمایی در تأسیس اجتماعهای یادگیری در وب یا فناوری شبکه

ای آتی هرود که این رشد در دههدرصد رشد داشته و انتظار می 33نزدیک به  3001و  3003اجتماعی بین سالهای  های شبـکهاز فناوری

)جاناسن، لند، به نقل های یادگیـری افزایش داده است گیری، کارکرد و رشد اجتماعی شکلها را به بررسی نحوهبیشتر شود و  همین عالقه

 (.233: 7818وش، زنگنه،  از آذرن
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 وابستگی اجتماعی متقابل -5-7

ر مشارکت یگ-یکی از ویژگیهای مهم اجتماع یادگیری آن است که اعضای اجتماع نه تنها با هم کارمیکنند، بلکه به طرق مختلف با یکد

ا کارهای ای غنی و طوالنی دارد که بن نظریـه تاریخچهکنند. وابستگی اجتــماعی متقابل یک نظریه بنیادی در یادگیری مشارکتی است. ایمی

سون یابد )جانسون، جانی جانسون و جانسون در اواخر قرن بیستم ادامه میبسط یافته کافکا و لوین در آغاز قرن بیستم آغاز شده و تا نظریه

زمانی وجود دارد که نتایجی که افراد به دست  وابستـگی اجتماعی متـقابل( »3001ی جانسون و جانسون )(. به گفته3001، 73و هولوبک

دو نوع وابستگی اجتماعی متقابل »جانسون و جانسون در ادامه توضیح میدهند که «. های خود آنها و سایرین استآورند، تحت تأثیر کنشمی

های افراد مانعی بر سر راه که کنششود( ومنفی )زمانی های افراد منجر به پیشبرد اهداف مشتـرک میوجود دارد: مثبت )هنگامیکه کنش

(.  در یک اجتماع یادگیری، تسهیل وابستگی متقابل هم برای افراد و هم برای کل 811)ص « دست یابی دیگران به هر یک از اهدافشان است

سی تسهیل آشکار المللی به برر( در مطالعه خود روی یک اجتماع یادگیری بین3001اجتماع ضروری است. هادسون، هادسون و استیل )

وابستگی متقابـل موزون، همـکاری مبتنی بروابستگی متقابل اصیل شامل احساسی مشترک از هدف، تقسیـم کار و فعالیت مشتـرک است 

 نتایج مطالعه ایشان حاکی از آن بود که اجتـماع یادگیری مسائل«. که کل گـروه نسبت به ارزشیابی، گسترش و تغییر آن انعطاف پذیر هستند

چنین بر اهمیت سنجش تأکید کردند بخصوص مختلفی را در سطح فردی و گروهی مطرح کرد، از جمله زبان، فرهنگ و هویـت.  محققان هم

 های متعددی از بافتکنیم، جنبهسنجش برای یادگیری به جای سنجش یادگیری. هنگامی در چارچوب وابستگی اجتماعی متقابل کارمی

 (.282: 7818)جاناسن، لند، به نقل از آذرنوش، زنگنه ،  گیرندحت تأثیر قرار مییادگیری در سطوح مختلف ت

نظریه وابستگی اجتماعی متقابل به ما کمک میکند تا توضیح دهیم چگونه اعضای یک اجتماع یادگیری، محیطهای مؤثرتر و معنادارتری 

گیرد، نیز باید مد نظر قرار داد که نظریه یادگیری یادگیری در آن شکل می نمایند. بافت بزرگتری را که اجتماعرا برای تعامل ایجاد می

 (.281: 7818)جاناسن، لند، به نقل از آذرنوش، زنگنه ، تواند الهام بخش باشد موقعیتی در این حوزه می

 

 یادگيرياجتماع  محيط -5-8

فرهنگی، مهم است که بافتی -ی اجتماعیر داشت. بر مبنای نظریهی مهم را باید در نظدر زمینه محیط اجتماع یادگیری چند مؤلفه

شود تا اجتماع اهداف و ارزشهای فراهم کنیم که در آن یادگیرندگان در تعامل و اشتراک نظراتشان احساس امنیت کنند. این کار باعث می

آورد که در آن یادگیرندگان ای به وجود میه(.داشتن یک محیط امن همچنین زمین3001، 78مشترکی تنظیم کند )گلدبرگ و پیلکینگتون

داشتن  (.3001شونـد، اطمینان حاصل میکنند )آلن و لویس، که پشتیبانی میامکان رشد و احتماالً خطرپذیری خواهند داشت. زیـرا از این

کند تا ( وکمک می3001ونترل،  دهد تا خود واقعی خویش را نشان دهند. )گریلینگ ویک محیط ایمن همچنین به یادگیرندگان اجازه می

از نقطه نظر وابستگی متقابل اجتماعی،  (.227: 7818)جاناسن، لند، به نقل از آذرنوش، زنگنه،  حضور اجتماعی فرد و کل اجتماع تسهیل گردد

شود. فراهم برای تعامل می کار شامل تنظیم قوانینییادگیرندگان در آن فعالیـت کنند. اینای مشترک تدارک ببینیم تا مهم است که زمینه

کند تا از نقـش خـود در اجتماع آگاه شوند و همچنین نقشهای دیگر را بررسی کردن محیطی وابسته به زمینه، به یادگیرندگان کمک می

نماید فراهم می« هارتهامبنایی برای تبادل باورها، ارزشها، دانش و م»( و مبنایی 3001نمایند. به عالوه این کار باعث تقویت روابط شده )الک، 

 (.281: 7818)جاناسن، لند، به نقل از آذرنوش، زنگنه ، (728، ص 3070)برد و سالتمن، 

ایجاد یک موقعیت اصیل و واقعی در اجتماع یادگیری مسأله مهمی است که در دیـدگاه یادگیـری موقعیـتی بایـد مد نظر داشت. یانگ، 

های واقعی نویسنـده، ویراستار و مفسر را بر عهده ی خود نشان دادند که در آن یادگیرندگان نقشدر مطالعه ( این مطلب را3070یه و وونگ )

کردند و کردند، نکات مطرح شده توسط ویراستاران را ارزیابی میآموزان، متون همساالن خود را مطالعه و ویراستاری میگرفتند. دانشمی

نتایج این مطالعه نشان داد؛ دانشجویانی که در این فرایند شرکت کردند،   نمودند.دریافت شده اصالح میسپس متون را بر اساس بازخوردهای 

عددی های متدر مقایسه با سایـر دانشجویان هم از نظر نوشتن و هم از نظر تعامالت  عملکرد  بهتری داشتند. ریوز، هرینگتون و اولیور مقاله

نهایتاً برای پشتیبانی از یادگیری خودهدایتی و خودتنظیم، محیط اجتماع یادگیری، باید از نظر  اصیل و های یادگیریی ایجاد محیطدرباره

(. یادگیرندگان باید در بیان عقاید و ارائه پیشنهادات خود احساس آزادی کـرده و 3003باشد )هیل، « پذیرای شکست»عملکرد و ارتبـاطات 

الً کرده و احتماسازد تا اهداف فردی خود را دربافت اجتماع تنظیمکار یادگیرندگان را قادر مینجام دهند. ایناین کار را بدون ترس از تنبیه ا

 (.223: 7818)جاناسن، لند، به نقل از آذرنوش، زنگنه ، از حاشیه امن خود فراتر روند 
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 مشارکت در مدرسه -5-2

 هیوگرو جمعیندگیز مهزال.ستا شتهدا پیوندنها نساا ندگیز با ارههمو و تهشدا دجوو زیربادز ا که ستا هاییهپدید جمله از کترمشا

 گرفته شکل مختلف ت هایرصو به دخو صخا نمکاو  نماز در جتماعیا یطاشر با متناسب که شدبامی کترمشاو  تمساعد ری،همکا دجوو

  .ستا

 یچشمگیر شدرر خیا یها لسا در ستکها لتیدو غیر یکلهاتش ادفرا کترمشاو  هیوگر یها فعالیت ایبر بـمناس یکی از بسترهای

 ورشپرو  زشموآ دنها کند دیجاا ادفرا ایبررا  ها تشکلدر  کترمشا ایبر هنیذ گیدماآ مینهز ندامیتو هـک هایی نمکااز  یکی.ستا شتهدا

 (.7817)نوابخش، جوشقانی،  ستا

 رتقدو  عمل آزادی سهرمد. در دمیگیر شکل ونبیر جتماعیا محیط به دفر یها هیدگاد مپایهتماآن  در که ستا جایگاهی سهرمد

 یها وهگر باسه رمد قالب در زانموآ نشدا الذدارد.  دجوو فاقتو ر قابتر ری،همکا نمکاا به هـتوج با اننوجوو  دککو ایبر یبیشتر بنتخاا

 کهیندوشهر ،نماید یفارا ا ندوشهر یک جتماعیا یها نقش قلادح زانموآ نشدا که دشومی باعث ینو ا میکنند اربرقر طتباار دخو نهمساال

 (.7817 نوابخش، جوشقانی،باشد) گرفته افررا  یمسئولیتپذیرو  جتماعیا راتمقرو نقانو عمل بهو  امقدا

 

 یادگيري مشارکتی -5-10
کنند، بلکه به طرق مختلف با یکدیگر مشارکت میهای مهم اجتماع یادگیری آن است که اعضای اجتماع نه تنها با هم کار یکی از ویژگی

ر با توجه به اینکه مشارکت یکی از مواردی است که هم ب وابستگی اجتماعی متقابل یک نظریه بنیادی در یادگیری مشارکتی است. کنند.می

کالس آن را به محیط خارج منتقل  روی فرد و هم بر روی جامعه مؤثر است، بنابراین باید سعی کرد آن را به کالس درس وارد کرد و از

نمود.یکی از راه های آن مشارکت در هنگام یادگیری است که در انواع روش های یادگیری در زمره تدریس گروهی جای می گیرد. با روش 

برای گروه  آموزند کهشوند و با بودن درگروه مییادگیـری مشارکتی دانش آموزان کالس در قالب گروههای چند نفره دسته بندی می

کنند وتمام تالش خود را برای موفقیت گروه به کاربرند. با این کار آنها فرا می گیرند که تقدم با گروه است و خود خواهی را کنار فعالیت

یک خواسته  شوند و هم موضوع تدریس را بهتر فرا می گیرند. چون تمام اعضاء براینهند و از این راه هم برای زندگی در اجتماع آماده میمی

 تالش می کنند.

 

 معرفی پروژه -6
این پروژه در راستای تالش برای عالقه مند نمودن دانش آموزان کالس سوم نقشه کشی ساختمان صورت گرفته است و در این راستا 

  بردن به محیط طبیعی و تدریس گروهی مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

 روش شناسی پژوهش -7
یت تربیت نسل آینده و ایجاد نیروی کار ماهر که با انگیزه نیز باشد، طراحی هنرستانی که در آن عالقه به یادگیری وجود با توجه به اهم

ه کداشته باشد از مسائل مهم است. شیوه پژوهش و نحوه انجام آن از عوامل تأثیر گذار بر نتیجه آن میباشد. بنابراین در این تحقیق سعی شد 

 میدانی و هم از طریق اجرای عملی نتایج مشخص گردد. هم از شیوه تحقیق 

 

 ابزار پژوهش -8
های طراحی شده یک یا چند ابزار را طراحی کند و پس از کسب شرایط در مورد گر باید با توجه به ماهیت مسئله و فرضیههر پژوهش

ها ها بتوان در مورد فرضیهایت از طریق پردازش و تحلیل این دادهها بهره جوید تا در نهها در جهت جمع آوری دادهاعتبار این ابزارها، از آن

ا، های شامل کتابآوری گردید. در مرحله اول با مراجعه به منابع کتابخانهقضاوت کرد. در تحقیق حاضر اطالعات مورد نیاز در سه مرحله جمع

ردن بد. در مرحله دوم در این تحقیق اطالعات به شیوه میدانی با آوری شمجالت و مقاالت علمی معتبر، مطالب مربوط به ادبیات تحقیق جمع

طی دو مرحله به محیط طبیعی انجام شد و در مورد یادگیری مشارکتی نیز کار به صورت تحقیق میدانی صورت گرفت و نتیجه  دانش اموزان

 آن در یک آزمون بررسی گردید.
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 قلمرو پژوهش -2

قزوین با تاکید   3در منطقه کاردانش حاج میر صادقی  باره هنرستان قیق از نظر موضوعی در: این تحپژوهشقلمرو موضوعی  -2-1

 باشد.بر بررسی اولویت های محیط آموزشی برای یادگیری می

 باشد.می 7812قلمرو زمانی این تحقیق سال : پژوهشقلمرو زمانی انجام  -2-2

حرفه ای عفاف در قزوین ستان دخترانه کاردانش حاجمیر صادقی و فنیتحقیق  هنر: قلمرو مکانی  پژوهشقلمرو مکانی  -2-3

 باشد.می

 

 جامعه پژوهش -10
نفر از دانش آموزان کالس سوم نقشه کشی ساختمان در هنرستان کاردانش حاج میر صادقی  71تعداد دانش آموزان مورد پژوهش 

 بودند.

 

 یافته ها  -11

 محيط طبيعی -1-11
باشد که اگر این خواسته محقق شود، در ادامه آن درس هم فراگرفته می شود. هم مهمتر می باشد، سالمت روان میچیزی که از درس 

ها خواسته شد که عکاسی کنند وعکس های قرار دهیم و از آن آموزان را دریک محیطبرای تحقق این خواسته تصمیم گرفته شد که دانش

شهر داده شد که مورد موافقت مدرسه واقع نشد و دلیل آن مسأله تأمین نظارت همه جانبه بر روی برتر در کالس نصب شود.پیشنهاد خارج از 

به بوستان مال خلیال واقع درشهرقزوین مراجعت شود. این بوستان ترکیـبی  80/07/11آموزان بود. بنابراین تصمیم گرفتیم که در تاریخ دانش

که طبق تعریف آن هم جزو محیط طبیعی محسوب می شد. مدت زمان حضور از ساعت  از درختـان و محیط ساخته شده توسط انسان بود

نفره و دو نفره دسته بندی و مشغول عکاسی و تفریح شدند. در پایان  8نفره و  2های آموزان در گروهدانش دقیقه بود. 78:80صبح تا ساعت  1

 عکس های همگی جمع و ثبت شد.

 
 30/01/26کبيري،  -2تصویر شماره                   30/01/26الدوسی،  -1تصویر شماره

 
 

 30/01/26رشوند، -4تصویر شماره                                    30/01/26رشوند، -3تصویر شماره

      

پاسخ دهند؛ چرا آنها آموزان  خواسته شد که به اشتراک گذاشته شد و بحث شد. از دانش آموزانانشهر عکس گرفته شده توسط د

 عکس را انتخاب کردند و چه افکار و احساسی دارند. دالیل آنها در چهار مورد دسته بندی گردید:

 ه و احساس آرامش می یابند.جدا سازی و تفکیک :آنها احساس می کردند که با اینکار از محیط شلوغ شهری خارج شد-7
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کردند و این که در هنگام استراحت به آنها احساس آرامش دست  استراحت: آنها محل انتخاب شده را جایی برای استراحت بیان -3

 می دهد و استرس را از آنها دور کرده و با وجود عنصر طبیعی آب احساس آرامش به آنها دست می دهد.

را به تفکر آرام و عمیق  آموزانکه درطی مصاحبه ها بیان شد، این بود که چگونه مکانهای طبیعی دانش موضوع سومی اندیشی:خود-8

برای انعکاس زندگی خودشان تشویق می کند. دیدن آسمان و ابرهای آن آنها را وادار به تفکر 

 عمیق نموده بود.

طرات توسط خاطرات:موضوع بعدی که در عکاسی تأثیر گذار بود، مـرور کردن خا-2

 آموزانی بود که قبالً به همراه والدین خود در مکان حضور داشتند.دانش

 عکس ها بررسی و عکس های منتخب چاپ و در کالس نصب شد.

برده  1/03/11کیلومتری قزوین در تاریخ  1آموزان به طالئیه در برای باردوم دانش

آموزان خواسته شد برگزار نشد و فقط از دانش شدند. این بار دیگر مسابقه ای برای عکاسی

 .بیشتر دیده شد 3و  7که حس خود را بیان کنند. که همان موارد 

 

 
 6/02/26الدوسی، -7تصویر شماره          6/02/26الدوسی، -6تصویر شماره 

      

آموزان به دامن طبیعت میتوان در باال بردن روحیه با این آزمایش رابطه بین سالمت روان و طبیعت به اثبات رسید که با بردن دانش

توانند فکرکنند و تصمیم بگیرند و فراگیری درس برای آنها آسانتر خواهد آنها مؤثر واقع شد. همین که احساس بهتری داشته باشند، بهتر می

 بود.

 

                                                                              تدریس گروهی -11-2

کنندگان دربحث است. وگویی است، سنجیده و منظم درباره موضوعی خاص که مورد عالقه مشترک شرکتگفت«بحث گروهی»روش 

 کنند و مسئولیت یادگیری را به عهده میگیرند. آنها در ضمن مباحثه، ازفعاالنه در فعالیتهای آموزشی، شرکت می  در این روش، شاگردان

                               url1.کنندهای خود با ذکر دالیل متّکی بر حقایـق، مفاهیـم و اصول علمی دفاع میاندیشه و نگرش

برای وارد شدن به تدریس گروهی ابتدا سعی شد که میزان مشارکت دانش آموزان در کار گروهی را باال رود. بنابراین تصمیم گرفته شد 

نمایشگاه مدرسه به نمایش گذاشته  ن در گروههای سه و چهار نفره تقسیم شوند و ماکت بسازند و ماکت های ساخته شده درکه دانش آموزا

 شود تا دانش آموزان حاصل تالش و کار گروهی خود را مشاهده کنند و برای انجام اینگونه فعالیتها تشویق شوند.

میزان مشارکت دانش آموزان مؤثر است، تزیین کالس است که انجام این کار توسط خود دانشیکی دیگر از فعالیتهایی که در باال بردن 

                                                                                            آموزان انجام می شود تا هم در کار گروهی شرکت کنند و هم کار با سرعت بیشتری انجام شود.

         ضمن اینکه ظاهر کالس خود انگیزه ای به دانش آموز می دهد تا در کالس حضور داشته باشد و به یادگیری عالقه مند شود.

 13/02/26منصوري،  -5شماره تصویر  تصویر

 

 1325راقی، م -8شمارهتصویر شماره  تصویر 
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 1325، تزئين کالس، رشوند -10تصویر شماره              1325، تزئين کالس، رشوند -2تصویر شماره 

 روش تدریس گروهیاجراي  -1-2-11
نگام تدریس در کالس حضور داشته باشد. برای اجرا گردید و ازمدیریت محترم درخواست شد که در ه 78/03/11این روش در تاریخ 

ارائه می کردند روز  آموزان گروه بندی شدند و مباحثی که باید هرگروهاجرای تدریس یک سری مقدمات باید آماده می شد. در ابتدا دانش

 کارگروهی مناسب باشد.شد که برای که به صورتی باید تنظیم می ها در کالس بود مرحله بعد نحوه چیدمان صندلی قبل مشخص شد.

 

 
 چيدمان کالس به صورت گروهی -11تصویر شماره 

 

 شد.میتوسط هنرآموزان توضیح داده  ی ماند، گروه ها به ترتیب راجع به موضوع مورد نظر توضیح داده و اگر موضوعی باقی م

 

 
 1326، گروئی، 1تدریس توسط گروه شماره -12تصویر شماره 

آنها  کردند به بهترین حالت درس را توضیح دهند و هم همکاریاده بود. چون تدریس گروهی بود همه سعی مینتیجه کار فوق الع

هتر درس را ب خوب بود و این خود آموزش کار گروهی بود که بتوانند یاد بگیرند درگروه باشند و منافع گروه برایشان مهم باشد و از این راه

حرف در کالس گریزان بودند. با این روش همه در بـحث کالس حضور داشتند و کسی دیگر خسته نشد  آموزانی که همیشه ازبفهمند. دانش

 و سرش را روی میز نگذاشت و کسی هم دیگر اجازه خروج نگرفت.

ه دانشای ک نکته قابل ذکر این است که بردن به طبیعت در هفته پیش اتفاق افتاده بود و تدریس بعد از آن انجام شد که با روحیه

آموزان گرفته شد. مشخص گردید که وقتی کالس توسط خودشان که از دانش طبق نظر سنجی آموزان پیدا کرده بودند تدریس بهتر انجام شد.

مرتب شد، احساس بهتری در کالس دارند و میزان عالقه مندی آنها به بودن در کالس بیشتر شده است و احساس آرامش بیشتری در کالس 

 . دارند

را در  شوندشوند و دچار تضرر نمیتزئین کالس به صورت گروهی، اعتماد به نفس و اطمینان از این که در گروه قرار گرفته موفق می

آموزان را افزایش می دهد. در پایان مدیریت محترم خواستند که گزارش تدریس در مدرسه ثبت شود که این کار انجام شد و سند آن دانش

 است. موجوددر مدرسه 
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  ه گيريجبحث و نتي
رابطه ی انسان با طبیعت موضوعی جذاب و مورد توجه است که میزان این رابطه دائماً در نوسان بوده است. پس از دور شدن از طبیعت 

پوشیده نیست که انسان چه از  در جریان انقالب صنعتی و بعد از آن جریانهای معماری و شهرسازی مدرن، امـروزه این حقیـقت بر هیچ کس

نظر روحی)و معنوی( و چه از نظر جسمی)و مادی( نیازمند طبیعت است. نیـازی که همواره با خلقت انسان در پیونـد بوده است. در این میان 

که طی آن  دستیابی به راهکارهایی است ،biophilic designگرایشی با عنــوان طراحـی طبیـعت دوسـت شـکل گرفتـه که در پـی 

حضور انسان در بستر طبیعت کمترین خدشه را بــه کیفیت بکر بودن طبیعت وارد نماید یا طبیعت بکر را به همراه تمامی قواعدش وارد 

محدوده محیط های انسان ساخت نماید و در نهایت ساختمان را به عضو زنده ای از طبیعت مبدل نماید. باید عنوان نمودکه اولین و مهمترین 

آموز روح او به عنوان یک انسان است که بایـد مورد توجه قرار گیرد و اگر این مهم حاصل آید میتوان از یک انسان انتظار نکات کته در دانشن

وضعیت رفاه و خوشی که هر فرد خودش، بالقوه شناسایی کند وبتواند از عهده  جهانی مثبت و سازنده را داشت. طبق تعریف سازمان بهداشت

ای نرمال زندگی برآید و سودمند عمل کند و قادربه کمک و همکاری با دیگران باشد، سالمت روان نام دارد. پس اگر سالمت روان فشاره

آموز باعث فراگیری درس خواهد شد. با انجام بگیرد و با دیگران همکاری نماید که این کار برای دانش حاصل آید فرد می تواند درست تصمیم

از بین رفته و احساس آرامش به انسان دست می دهد. پس با انجام کار عملی توسط دانش آموز چه ساخت ماکت و چه کار عملی استرس 

 تزئین کالس می توان به این مهم دست یافت.

 

 پيشنهادات
آموزان به محیط طبیعی فراهم شبا توجه به موارد ذکر شده، سالمت روان از اهمیت باالیی برخوردار می باشد، اما شاید امکان بردن دان

نباشد. پس برای این موضوع باید چاره ای اندیشید. با آوردن محیط طبیعی به داخل مدرسه و حتی کالس درس می توان سالمت روان در 

یر مشاهده می آموزان را افزایش دهیم. با طراحی مدرسه ای که سبز باشد، می توان به این مهم دست یافت. همانطور که در تصویر زدانش

 کنید، مدرسه مربوطه توانسته با طراحی درست خود، محیط طبیعی را وارد مدرسه کند.

 

 
 url 2مدرسه ابتدایی در فرانسه، -14تصویر شماره 

 

حیه ویکی دیگر از راه حل های پیشنهادی تزئین کالس است که اگر به طور صحیحی انجام شود می تواند راهکاری مناسب برای بهبود ر

حل  راه افزایش می یابد. آموزان از نظر روحی در وضعیت خوبی قرار داشته باشند، میزان یادگیری آنهاو عالقه به درس شود. چون وقتی دانش

 دیگر ایجاد فضاهایی برای مطالعه چه به صورت گروهی چه به صورت انفرادی می باشد. بارها اتفاق افتاده که دانش آموزان برای مطالعه به

ه عراهروهای مدرسه می روند که این امر برای فرار از شلوغی و پیدا کردن جایی برای مطالعه انفرادی است. پس میتوان با ایجاد فضاهای مطال

 فردی و انفرادی میزان یادگیری را در آنها افزایش داد.

 

 
 url3فضاي مطالعه درمدرسه، -16 تصویر شماره                   url3فضاي مطالعه در محوطه،  -15تصویر شماره 
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 امید است پیشنهادات ارائه شده مفید واقع شود.

 

 تقدیر و تشکر
با تشکر از اساتید گرامی دکتر امامقلی، دکتر سهیلی و مهندس کسرائی که در انجام پایان نامه کارشناسی ارشد کمکهای شایان توجهی 

 نمودند. 
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