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 چکيده
هدف تحقیق حاضر، تعیین ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد 

انسجام اجتماعی بود. روش تحقیق،توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر 

نفر بوده  2890به  1394-95کلیه دبیران دوره دوم متوسطه مدارس شهر اصفهان در سال تحصیلی 

نفر  372شیوه نمونه گیری،خوشه ای چند مرحله ای بوده که بر اساس جدول مورگان تعداد است.

بطور تصادفی برای تحقیق انتخاب شدند.ابزار تحقیق مشتمل بر پرسشنامه محقق ساخته مؤلفه های 

راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی بوده است. برای 

تک   t(، آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، آزمونKMOو تحلیل داده ها از آزمون کایزر مایر)  تجزیه

نمونه ای، و آزمون تحلیل واریانس چندراهه استفاده شد. بطور کلی نتایج تحقیق نشان داد، ابعاد 

مل راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی عبارتند از تعا

اجتماعی ، توافق اجتماعی ، همکاری اجتماعی ، سازگاری اجتماعی. نیز نتایج نشان داد، بین نظرات 

پاسخگویان در خصوص ابعاد چهارگانه یاد شده، بر حسب ویژگی های دموگرافی)جنسیت، رشته 

 تفاوت معناداری وجود ندارد.>p 05/0تحصیلی، مدرک تحصیلی( در سطح 
 

تعامل اجتماعی، توافق اجتماعی،  ،انسجام اجتماعی ،معماری درون مدارسطراحی  :يديکل واژگان

 همکاری اجتماعی، سازگاری اجتماعی
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 1زهرا فروغی

 التحصیل رشته مهندسی معماری، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایرانفارغ  1

 

 نویسنده مسئول:میل نام و نشانی ای
  سيده مرضيه طبائيان

marzieh.tabaeian@gmail.com 

 

 

ابعاد راهبردهاي انطباق سازي طراحی معماري  درون 

 مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی
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 مقدمه
             

 های ارزش نمادی از همچنین و اجتماعی زندگی از همواره از این بابت مهم بوده که چارچوب فیزیکی تاریخ طول در معماری نقش            

اجتماعی قابلیت طرح دارد. معماری هر جامعه ای بیانگر تشکل  معماری مبتنی بر تفکر خالقیت اجتماعی بوده است.آرمانهای  و اجتماعی

های اجتماعی و نحوه تحقق اهداف اجتماعی است. درک فضا و محیط برای طراحی از اهمیت خاصی برخوردار است. مدارس و محیط های 

ی نیازمند مشارکت و همکاری های یادگیری است. این مهم  از طریق توجه به انسجام یادگیر-آموزشی جهت اجرای فرایندهای یاددهی

انسجام اجتماعی به معنای آن است که گروه وحدت خود را حفظ کرده و با عناصر وحدت بخش خود تطابق و  ممکن پذیر است. 1اجتماعی

نفر یا چند گروه است که از آگاهی و اراده برخوردار باشند و  همنوایی داشته باشد. همبستگی و انسجام احساس مسئولیت متقابل بین چند

حائز یک معنای اخالقی است که متضمن وجود اندیشه یک وظیفه یا الزام متقابل است و نیز یک معنای مثبت از آن برمی آید که وابستگی 

گر انسجام اجتماعی داللت بر توافق جمعی میان اعضای در تعریف دی .متقابل کارکردها، اجزا یا موجودات در یک کل ساخت یافته را می رساند

بودن( و تراکمی «ما»نظام آموزشی و هنجاری یک جامعه و وجود تعلق اجتماعی)احساس   یک جامعه دارد که حاصل پذیرش، درونی کردن

است. آن هم نه هویت انتسابی و  "هویت"انسجام اجتماعی دغدغه اش  (.1383میان افراد آن جامعه است)ازکیا و غفاری ، از وجود تعامل گر

موقعیت " گرفته و تربیت دراز مدت و به حسب رشته و پایگاه اجتماعی شکل با تعلیم و ذاتی، بلکه هویت اکتسابی و فرهنگی و کاری که

نگران  (.1388وزیری،د)در نظر می گیر افرادر روابط را د "تفاوت های فرهنگی"انسجام اجتماعی. و حرفه ای او را تشکیل داده است "شغلی

است. منظور از نظم  "نظمی ارگانیکی"بلکه بر اساس  "نظمی مکانیکی"نه بر اساس  افرادروابط  .است و اخالق اجتماعی اخالق عمومی

ثیرگذار أای این تصمیم و اختیار او بر جمع تمکانیکی این است که اختیار افراد تابعی از نظم عمومی است. از اختیار فردی بهره مند نیست. به ج

از جمله نهادهای اجتماعی است که حافظ انسجام است. به  های یادگیرینظام  (.1378)افروغ،ثیر می گذاردتأباشد این جمع است که بر او 

مدارس و درون آنها نیازمند گونه ای . از اینرو معماری عبارت دیگر نقش کنترل کننده و ثبات بخش در جهت تبیین رفتارهای بهنجار را دارد

طراحی بوده که به بهبود انسجام اجتماعی منجر شده و ضمن حظ نظم و انضباط، همبستگی، وحدت و تعامالت گروهی فراگیران را توسعه 

ویکرد انسجام بخشد. مسئله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری  درون مدارس با ر

 اجتماعی کدامند؟

 

 پيشينه تحقيقفرمت و 
 رفتارهای افراد جامعه و رابطه آن با مبتنی بر  کوین لینچانطباق سازی معماری با رویکرد اجتماعی متأثر از نظریه های های مختلف از قبیل 

( می باشد. نظریه نحو فضا)استدمن، بیل هیلیر، جولیان هانسنا، فض و درک فرد دررویکرد انسان شناختی به فضا مبتنی بر راپوپورت ، معماری

درک فضای مدارس و فضای یادگیری برای معماری آن الزم است. بهره گیری از نظریه انسجام اجتماعی  به درک بهتر فضای یادگیری جهت 

مجموعه ای از اصول  ،نوعی توافق اجتماعیز: ایجاد نظم و همبستگی گروههای یادگیری کمک می کند. مؤلفه های انسجام اجتماعی عبارتندا

( نشان داد، معماری نقش 1393نتایج تحقیق رستم پور و همکاران) .(2000و همکاران، 2ک)برکمنحساس مشتر، اتعامل، و قواعد اجتماعی

ری بر انسجام اجتماعی قابل ( نشان داد،اثرات  معما1989و همکاران) 3به سزایی در تحول هویت اجتماعی افراد دارد. مطالعات ویلیام دی

توجه است. مطالعات نشان داد، اکثر معماری های ایالت کلمبیا در پی حفظ بهبود مشارکت اجتماعی با هدف بهبود کیفیت زندگی است. 

( معتقد است که ارزش معماری 2012) 4گیانکارلو مازانتی.است تر پایدار و تر عادالنه جامعه یک طراحان آن در پی ایجاد رفاه اجتماعی و ایجاد

ه نه تنها به خودی خود است، بلکه  مهمتر از آن به ارزشها و ظرفیت هایی است که تولید می کند. بنا به نظر وی طراحی معماری باید به گون

( نشان داد، طراحی فضایی 1987)5ای باشد که رفتارها، اقدامات و ارتباطات اجتماعی را تشویق نماید. مطالعات  جولینی هانسن و بیل هیلر

(، معماری بیش از اینکه 2008)6می تواند نقش مهمی در خصوص برقراری انسجام مناطق مکانی و هویت اجتماعی ایفا نماید. بنا به نظر روسی

( 2010) 7ماسیرویک یک سازه فیزیکی باشد، یک سازه فرهنگی است که بر افراد جامعه تأثیر گذار است. مطالعات بارا وکویک و لجوبومیر

                                                           
1 . social integration 
2 . Berkman 
3 . William D 
4 . Giancarlo Mazzanti 
5 . Julienne. Hanson & Bill., Hillier 
6 . Rossi 
7 . Vera Backović, Ljubomir Maširević 
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 8نشان داد، معماری نماد ارزشهای اجتماعی بوده و طراحی آن می تواند وفاق و سازگاری اجتماعی  را بهبود بخشد. مطالعات ژاک ریچر

 و 10؛ المونت9،2012( نشان داد، درک فضای مورد طراحی  و ارزشهای اجتماعی بر حسب نحوه استفاده آن الزم است. مطالعات )خان2015)

(، نشان دادند، در طراحی معماری فضاهای اجتماعی باید ارزشهای فرهنگی مد نظر قرار  12،2014؛ ریدگوای11،2013؛ پتیو2014همکاران،

 گرفته به گونه ای که هویت اجتماعی را بهبود بخشند. 
 

 سؤاالت تحقيق
 تماعی کدامند؟.ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اج1

 .رتبه بندی ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی چگونه است؟2

.آیا بین نظرات پاسخگویان در خصوص ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی، بر حسب 3

 ت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی(، تفاوت معناداری وجود دارد؟ویژگی های دموگرافی)جنسی

 

 روش تحقيق
از پاسخگویان  %52ار پاسخگویان زن و  %48روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی بود. ویژگی های دموگرافی پاسخگویان بدین قرار بوده است: 

از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی باالتر از کارشناسی بودند.  %29از پاسخگویان دارای مدرک تحصیلی تا کارشناسی و  %71مرد بودند. 

از پاسخگویان در رشته تحصیلی  غیرعلوم انسانی بودند. جامعه آماری تحقیق  %44سخگویان در رشته تحصیلی علوم انسانی و از پا 56%

نفر بوده است. شیوه نمونه گیری،خوشه  2890به  1394-95مشتمل بر کلیه دبیران دوره دوم متوسطه مدارس شهر اصفهان در سال تحصیلی 

نفر بطور تصادفی برای تحقیق انتخاب شدند.  ابزار تحقیق مشتمل بر   372اساس جدول مورگان تعداد ای چند مرحله ای بوده که بر 

پرسشنامه محقق ساخته مؤلفه های راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی بوده است. برای تجزیه 

تک نمونه ای، و آزمون تحلیل واریانس چندراهه    tزمون تحلیل عاملی اکتشافی، آزمون (، آKMOو تحلیل داده ها از آزمون کایزر مایر) 

 استفاده شد.
 . مقادیر ویژه و درصد واریانس تبیین شده برای عوامل استخراجی1جدول 

 سطح معناداری کرویت بارتلت (KMOکایزر مایر) 

864/0 476/42735 000/0 

شود که آیا امکان تحلیل عاملی وجود دارد از آزمون های کایزر مایر و کرویت بارتلت استفاده شد براساس جدول فوق برای آنکه مشخص 

بدست آمده است. این امر نشان داد، داده های تحقیق برای اجرای تحلیل عاملی مناسب هستند. مقدار کرویت بارتلت برابر  KMO= 864/0که

ین است که تفکیک عامل ها به درستی صورت گرفته  و متغیرهای مندرج در هر عامل نشان دهنده ا 000/0و سطح معناداری  476/42735با

 همبستگی ریشه ای باالیی باهم دارند.

 

 یافته هاي تحقيق

 سؤال اول تحقيق
 ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی کدامند؟

چرخش داده شده عوامل استخراجی ابعاد اصلی راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام . ماتریس بارهای عاملی 2جدول 

 اجتماعی

 عامل چهارم عامل سوم عامل دوم عامل اول مؤلفه های استخراجی زیرمؤلفه های حاصل از تحلیل عاملی  ردیف

 - - - 372/0 یکپارچه شدن با دیگران 1

 - - 473/0 - متقابل در کنفرانس ها و همایش هاتعامل  2

 - - - 334/0 سعه صدر 3

                                                           
8 . Zach Richer 
9 . Khan 
10 . Lamont 
11 . Petev 
12 . Ridgeway 
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 - - 564/0 - ارتباط متقابل با هدف یادگیری اجتماعی 4

 - - - 369/0 انعطاف پذیر بودن با دیگران 5

 - 694/0 - - به اشتراک گذاشتن تجارب فردی 6

 - 466/0 - - تشریک مساعی جمعی برای فعالیت های اجتماعی 7

 - - - 367/0 پذیرش دیگران 8

 - 463/0 - - تشریک مساعی جمعی برای فعالیت های فرهنگی 9

 - 538/0 - - تشریک مساعی جمعی برای فعالیت های هنری 10

 - - 532/0 - تالش برای رفع نیازهای مشترک 11

 - 424/0 - - تشریک مساعی جمعی برای فعالیت  تربیتی 12

 - - - 438/0 وحدت داشتن 13

 302/0 - - - پذیرش ارزشهای اجتماعی 14

 - 472/0 - - تشریک مساعی جمعی برای فعالیت های علمی 15

 573/0 - - - اعتماد به گروه 16

 534/0 - - - مثبت اندیشی نسبت به دیگران 17

 478/0 - - - احترام به گروه 18

 414/0 - - - همنوایی گروهی 19

 466/0 - - - اجتماعی مشترکادراک  20

 528/0 - - - الگو گیری از اجتماع و گروه 21

 

. نشان داد، در تحلیل عاملی مرتبه اول، چهار عامل بطور کلی استخراج شده که شرح قرارگیری مؤلفه ها بر روی آنها به شرح 2چنانکه جدول 

 ذیل می باشد:

(، پذیرش دیگران ) 369/0(، انعطاف پذیر بودن با دیگران )بارعاملی334/0(، سعه صدر )372/0)بارعاملیعامل اول: یکپارچه شدن با دیگران 

مؤلفه بر روی عامل اول قرار گرفته اند. بر اساس محتوای زیر مؤلفه ها،  5(، در مجموع 438/0(، وحدت داشتن ) بار عاملی 367/0بارعاملی 

 ته است.عامل اول،  بُعد توافق اجتماعی نام گرف

(، تالش 564/0(، ارتباط متقابل با هدف یادگیری اجتماعی )بار عاملی 473/0عامل دوم: تعامل متقابل در کنفرانس ها و همایش ها )بار عاملی 

مؤلفه بر روی  4(، در مجموع 472/0(، تشریک مساعی جمعی برای فعالیت های علمی )بار عاملی532/0برای رفع نیازهای مشترک )بارعاملی

 عامل دوم قرار گرفته اند. بر اساس محتوای زیر مؤلفه ها، عامل دوم، بُعد تعامل اجتماعی نام گرفته است.

(، تشریک 466/0(، تشریک مساعی جمعی برای فعالیت های اجتماعی)بارعاملی694/0عامل سوم: به اشتراک گذاشتن تجارب فردی )بارعاملی

(، تشریک مساعی 538/0(، تشریک مساعی جمعی برای فعالیت های هنری )بارعاملی463/0لیمساعی جمعی برای فعالیت های فرهنگی)بارعام

مؤلفه بر روی  6(، در مجموع 472/0(، تشریک مساعی جمعی برای فعالیت های علمی )بارعاملی424/0جمعی برای فعالیت  تربیتی )بارعاملی 

 سوم، بُعد همکاری اجتماعی نام گرفته است. عامل سوم قرار گرفته اند. بر اساس محتوای زیر مؤلفه ها،عامل

(، مثبت اندیشی نسبت به دیگران 573/0(، اعتماد به گروه )بارعاملی 302/0عامل چهارم: پذیرش ارزشهای اجتماعی )بارعاملی

(، الگو 466/0ر عاملی (، ادراک اجتماعی مشترک )با414/0(، همنوایی گروهی )بارعاملی478/0(، احترام به گروه )بارعاملی 534/0)بارعاملی

مؤلفه بر روی عامل چهارم قرار گرفته اند. بر اساس محتوای زیر مؤلفه ها، عامل  7( در مجموع 528/0گیری از اجتماع و گروه )بارعاملی 

 چهارم، بُعد سازگاری اجتماعی نام گرفته است.
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 سؤال دوم تحقيق 
 عماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی چگونه است؟رتبه بندی ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی م

 تک نمونه ای ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی  t. نتایج آزمون 3جدول  

     tآماره  خطای معیار انحراف معیار میانگین مؤلفه ها شماره

 74/9 03/0 22/0 63/8 تعامل اجتماعی  1

 39/11 06/0 28/0 42/7 توافق اجتماعی 2

 78/8 04/0 56/0 78/6 همکاری اجتماعی 3

 83/13 07/0 45/0 55/6 سازگاری اجتماعی 4

 

، برای رتبه بندی ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی، پس از استخراج  3بر اساس جدول  

تک t مؤلفه)تعامل اجتماعی ، توافق اجتماعی ، همکاری اجتماعی، سازگاری اجتماعی( بر اساس آزمون تحلیل عاملی اکتشافی، از آزمون  4

 µ= 6استفاده شده است. با توجه به اطالعات جدول فوق، چون میانگین های محاسبه شده ابعاد یاد شده، بزرگتر از میانگین جامعه نمونه ای 

بزگتر بوده، لذا این اختالف از لحاظ آماری معنادار است، می توان نتیجه گرفت >p 05/0بحرانی در سطح  t محاسبه شده  از مقدار  t و مقدار 

 اد شده از ابعاد اصلی راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی است.که ابعاد ی
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 سؤال سوم تحقيق 
آیا بین نظرات پاسخگویان در خصوص ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی، بر حسب 

 دموگرافی)جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی(، تفاوت معناداری وجود دارد؟ویژگی های 
 

. تحلیل واریانس چندراهه نمرات ابعاد راهبردهای انطباق سازی طراحی معماری درون مدارس با رویکرد انسجام اجتماعی، بر حسب ویژگی های 4جدول 

 دموگرافی)جنسیت، رشته تحصیلی، مدرک تحصیلی(

 سطح معنی داری F میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات متغیر منبع

 جنسیت

 تعامل اجتماعی 

 توافق اجتماعی 

 همکاری اجتماعی 

 سازگاری اجتماعی 

387/12 

456/25 

524/21 

652/29 

371 

371 

371 

371 

241/14 

365/12 

528/17 

276/11 

373/2 

169/2 

677/3 

142/1 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

 تحصیلیمدرک 

 تعامل اجتماعی 

 توافق اجتماعی 

 همکاری اجتماعی 

 سازگاری اجتماعی

367/24 

874/28 

795/23 

677/24 

371 

371 

371 

371 

424/19 

673/24 

278/16 

735/21 

429/5 

313/12 

783/4 

562/8 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

 رشته تحصیلی

 تعامل اجتماعی 

 توافق اجتماعی 

 همکاری اجتماعی 

 اجتماعی سازگاری

342/31 

548/26 

875/22 

354/29 

371 

371 

371 

371 

782/16 

368/22 

356/27 

622/14 

341/6 

498/13 

635/17 

393/9 

001/0 

001/0 

001/0 

001/0 

58/2 =F 
 

بر اساس جدول فوق، بین نظرات پاسخگویان در خصوص ابعاد تعامل اجتماعی، توافق اجتماعی، و سازگاری اجتماعی بر حسب جنسیت 

تفاوت  P<05/0تفاوت معناداری وجود ندارد اما در خصوص همکاری اجتماعی بر حسب جنسیت مختلف در سطح  P<05/0مختلف در سطح 

معناداری وجود دارد. در خصوص ابعاد تعامل اجتماعی، توافق اجتماعی، و سازگاری اجتماعی بر حسب  مدرک تحصیلی مختلف در سطح 

05/0>P رد. در خصوص ابعاد تعامل اجتماعی، توافق اجتماعی، و سازگاری اجتماعی بر حسب  رشته تحصیلی مختلف تفاوت معناداری وجود دا

 تفاوت معناداری وجود دارد. P<05/0در سطح 
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 بحث و نتيجه گيري
            

( نشان داد، درک فضای مورد طراحی  و ارزشهای اجتماعی بر حسب نحوه استفاده از آن الزم است. 2015مطالعات ژاک ریچر )            

طراحی معماری درون مدارس نقش مهمی در رشد دانش آموزان دارد. رشد اجتماعی دانش آموزان مستلزم بستری است که در آن انسجام 

رویکرد انسجام اجتماعی در پی ایجاد مکانیزمهایی است  است. "هویت"انسجام اجتماعی دغدغه اش د. اجتماعی بین دانش آموزان فراهم شو

که همکاری، سازگاری و وفاق اجتماعی را بهبود بخشد به گونه ای که اخالق عمومی و اجتماعی  بهبود یابد. در صورتی که معماری مدارس و 

امالت اجتماعی در آن توسعه یابد، یکپارچگی و وحدت بین دانش آموزان در خصوص نظام های آموزشی به گونه ای طراحی شوند که تع

فعالیت های علمی، فرهنگی و اجتماعی صورت می پذیرد. یافته های تحقیق در خصوص سؤال اول به روش تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد، 

جتماعی در طراحی معماری درون مدارس برای ایجاد انسجام چهار بُعد تعامل اجتماعی، توافق اجتماعی، همکاری اجتماعی، سازگاری ا

( نشان داد،اثرات  معماری بر انسجام اجتماعی قابل توجه است. بنا 1989اجتماعی باید مورد توجه قرار گیرد. مطالعات ویلیام دی و همکاران)

است که بر افراد جامعه تأثیر گذار است. مطالعات (، معماری بیش از اینکه یک سازه فیزیکی باشد، یک سازه فرهنگی 2008به نظر روسی )

( نشان داد، معماری نماد ارزشهای اجتماعی بوده و طراحی آن می تواند وفاق و سازگاری اجتماعی  2010بارا وکویک و لجوبومیر ماسیرویک)

بُعد تعامل اجتماعی بیشترین میانگین و  تک نمونه ایt را بهبود بخشد. یافته های تحقیق در خصوص سؤال دوم، نشان داد، بر اساس آزمون 

( معتقد است که ارزش معماری نه تنها 2012سازگاری اجتماعی کمترین میانگین نظرات را به خود اختصاص داده است. گیانکارلو مازانتی )

ی معماری باید به گونه ای باشد به خودی خود است، بلکه مهمتر از آن به ارزشها و ظرفیت هایی است که تولید می کند. بنا به نظر وی طراح

(،  2014؛ ریدگوای،2013؛ پتیو،2014؛ المونت و همکاران،2012که رفتارها، اقدامات و ارتباطات اجتماعی را تشویق نماید. مطالعات )خان،

می انجامد. تقویت  نشان دادند، توجه به ایجاد انسجام و یکپارچگی اجتماعی در خصوص طراحی شکل معماری فضا به بهبود هویت اجتماعی

هویت اجتماعی، ارتباطات اجتماعی و همکاری بین افراد را توسعه می دهد.یافته های تحقیق در خصوص سؤال سوم، نشان داد، بین نظرات 

تفاوت  P<05/0پاسخگویان در خصوص ابعاد طراحی معماری درون مدارس برای ایجاد انسجام اجتماعی بر حسب جنسیت مختلف در سطح 

تفاوت معناداری وجود دارد.  P<05/0اری وجود ندارد ولی بین نظرات پاسخگویان برحسب مدرک تحصیلی و رشته تحصیلی در سطح معناد

این امر بیانگر آن است که صرف نظر جنسیت همه پاسخگویان به ابعاد چهارگانه انسجام اجتماعی)تعامل اجتماعی ، توافق اجتماعی ، همکاری 

ماعی( در فرایند طراحی نظام های آموزشی معتقدند. این در حالی است که نظرات آنها درک و شناختی که مبتنی بر اجتماعی، سازگاری اجت

 رشته تحصیلی و مدرک تحصیلی آنهاست از اثرات برایندهای اجتماعی نوع معماری، متفاوت است.
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