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تأثير عوامل محيطي بر یادگیری و رفتار در محيطهاي
آموزشي (ابتدايي) درشهر
مهندس آيناز لطفعطا

*

كارشناس ارشد معماري ،آذربايجان غربي ،ايران.

چكيده
يادگيري ،بخش مركزي زندگي هر فرد است .حتي زماني كه به آن فكر نميكنيم نیز
اتفاق ميافتد؛ با اين تفكر كه رفتار در خأل رخ نميدهد؛ لذا راههاي گوناگون رفتار ،مرتبط با
محيط كالبدي است .محيطهاي يادگيري از عناصري تشكيل خواهند شد كه در كنار هم
معنادار ميشوند .ويژگيها و كيفيتهاي هر كدام از اين عناصر در شكلگيري رفتارهاي
مختلف مؤثر ميباشند .فيلسوف ژانپياژه ،بر توانايي كودك در درك جهان به طور فعال
تأكيد بسيار ميكند و معتقد است كه كودكان به طور انفعالي اطالعات را جذب نميكنند،
بلكه آنچه را كه در دنياي پيرامون خود ميبينند ،ميشنوند و احساس ميكنند ،سپس
انتخابوتفسيرمينمايند.
معماری ،هنری است که ما را در بر گرفته است و انسانها بیش از آنکه بر فضا تأثیر بگذارند،
از آن تأثیر میپذیرند.
آموزش و به تبع آن محیطهای آموزشی بیشترین اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدنسازی
جوامع به عهده دارند .الزمه اصالح کالبد آموزش و پرورش ،ایجاد فضاهای مرتبط با فعالیت
دانشآموزان است؛ فضاهایی که دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فیزیکی ذهنی،
عاطفی و اجتماعی کودکان میباشد که تحقق این امر از طريق طراحی جزئیات فضاها
با توجه به الگوهای رفتاری کودکان امکانپذیر میگردد .محققان روانشناسی محیط ،با
مطالعه الگوهای رفتاری کودکان در محیطهای آموزشی به مواردی مؤثر ،از قبیل اندازه
مدرس��ه ،نورپردازی و ...که نقش عمدهای در افزایش یادگیری دارند ،برخوردهاند که در
جریان مقاله ،به بررسی دقیقتر آنها پرداخته خواهد شد .جهت آگاهی بیشتر از وضعیت
عمومی مدارس کشور به مقایسه نمونهاي از آنها و مدارس مطلوب ساخته شده ،خواهیم
پرداخت كه براي اخذ اطالعات از مطالعات كتابخانهاي و از مقالههاي منتش��ر شده در
سايتهاي معتبر در باره ديدگاه نوين طراحی محیطهای آموزشی باالخص مقطع ابتدایی
که از اهمیت ویژهای در آموزش برخوردارند ،استفاده شده است.

Effect of Environmental Factors on Behaviors and
Learning, in Educational Spaces
)(Especially Elementary Schools
Abstract
Learning is a central part of life of each person, even
when we don’t think that .Behavior never happen
in vacancy, all is behaviors are related to form.
Environmental learning composed of different elements,
they are meaning full , when are beside each other .Each
of these elements have a major role to form of different
behaviors .It was necessary that I study a few plans of
schools in country and check standards that using in
schools. In this process, I did research in libraries and
studied up to date essays about school designing.
In this paper, i strived to check qualities of school in
country and foreign countries, so getting some criteria
to design ideal space
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مقدمه :
انس��ان موجودی پیچیده اس��ت ک��ه دارای انگیزشهای
مادی ،روحی و معنوی گوناگون و متفاوت میباشد.
انگیزش ،نیرویی هدایتکننده ،سازماندهنده ادراک و رفتار
هدفمند آدمی اس��ت« .مازلو »1روانشناس انسانگرا ،مدلی
از نیازها و انگیزشهای انسان را مطابق شكل زیر ارائه داده
است (مطلبی.)61 :1380 ،

میدانند.
در يك نگاه سيس��تمي ،چگونگي معماري مدارس ،اصول و
عناصر تش��كيلدهنده آن نظير ،تناسبات اجزا ،مقياس ،نوع
س��ازماندهي فضا ،رنگ ،نور ،صدا ،فضاي باز محوطه و...
ميتوانن��د اثرات قابل توجهي بر دانشآموزان باقي بگذارند.
مدرسه زيبا يادگيري را آسان كرده ،نشاط و شادابي را براي
كودكان و نوجوانان به ارمغان ميآورد؛ و مدرس��ه نامناسب،

(تصوير شماره )1سلسله مراتب نیازهای مازلو (مقدمیپور)198 :1384،
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در معماري مدارس نیز توجه به خواستهها و نیازهای کودکان
الزامی اس��ت؛ زيرا توجه به نیازمندیها از پارامترهاي مؤثر
تربيت��ي در امر آم��وزش و پرورش نوين به ش��مار ميآیند.
همانگونه كه روانشناس��ان در بررس��ي مس��ائل آموزشي،
همواره عوامل گوناگون چون خانواده ،معلم ،روش تدريس،
كتب درس��ي ،مديريت آموزش��ي وغيره را به عنوان عوامل
مؤث��ر در فرايند تحصيلي مورد تأكيد قرار ميدهند ،معماري
يا فضاي فيزيكي مدرسه را نيز به عنوان عاملی زنده و پويا
در كيفيت فعاليتهاي آموزشي و تربيتي دانشآموزان مؤثر
مراحل رشد

بين ابعاد فيزيكي -معماري و رفتاري (قرارگاههاي فيزيكي-
تمایالت

ازتولد تا یکسالگی

تمایالت حسی – حرکتی

از یکسالگی تا سهسالگی

تمایالت زبانی

دوم

از سهسالگی تا هفتسالگی

تمایالت ذهنی

سوم

از هفتسالگی تا دوازدهسالگی

تمایالت عینی

چهارم

از دوازده سالگی تا هجده سالگی

تمایالت ذهنی به ارزش ها

اول -1
-2

1 -Maslow
2 -Roger Barker

تنگ ،تاريك ،خشك و بيروح ،كسالت و افسردگي را براي
دانشآم��وزان به همراه خواهد داش��ت و بر ميزان يادگيري
و حضور فعال و با نش��اط آنان در مدرس��ه تأثير منفي دارد.
برای رس��یدن ب��ه فضای آموزش��ی مطلوب ،ابت��دا باید به
ش��ناخت نیازهای گروههای س��نی پرداخ��ت .در این میان،
مطالعه الگوهای رفتاری در محیطهای آموزش��ی ،شناخت
نیازمندیها را سهل خواهد نمود.
در این باب« ،باركر »2روانش��ناس اكولوژيك ،عقيده دارد:

(جدول شماره )1نیازمندیهای مراحل رشد (نصیری)94 :1384 ،

(تصویر شماره )2چيدمان فضاي داخل كالس ()URL1

رفتاري) رابطه خاصي وج��ود دارد .در این پی ،نيمكتهاي
كالس درس ،ط��رز چيدن آنها بر رفتار و یادگیری کودکان
تأثیر خواهند گذاشت(غفاري.)67 :1378 ،
آم��وزش در مدارس ابتداي��ي اجباري اس��ت .در اين دوره
دانس��تنيهاي مقدمات��ي ب��راي ورود كودكان ب��ه زندگي
اجتماعي ضروري است .اصولي كه در اين قبيل مدارس به
مرحله اجرا در ميآيد ،بيش��تر ح��ول محورهايي چون تعليم
مفاهيم اساس��ي(مكان ،بازي ،عدد و ميهنپرس��تي) ،تربيت
ذوق(نقاشي و عالقه به موسيقي) و تربيت شخصيت ،استوار
اس��ت و مهارتهای مختلف زندگی در مقیاس کوچکتر به
آنان آموزش داده میشود.
طرح مسأله و ضرورت بررسی آن:
مدرس��ه نهادی اجتماعي است و نمايانگر فرهنگ خاص
جوامع مختلف اس��ت ك��ه به ك��ودك جهانبيني ،عادات،
رس��وم ،مهارتها و دانش معين��ي را منتقل ميكند .وقتي
براي اولين بار در فضاي تازهاي قدم بر ميداريد مجموعه
عوامل موج��ود در آن محل ،تأثيراتي خواهند داش��ت كه
ي��ا عالقهمند به مراجع��ه مجدد به آن محل ميش��ويد و
در جس��تجوي حرفهاي تازه براي زندگي ،به زواياي آن

دق��ت ميكنيد و يا بر عكس ،داوطلب ترك س��ريعتر آنجا
ميباش��ید .این موضوع در سنین  7-12س��الگي به علت
عدماش��تغال فکری ،بس��یار حائز اهمیت است .چهار حوزه
اصلي م��ورد توجه در مقوله طراحي محيطهاي آموزش��ی
عبارتن��د از :
«گام��پ »3محاس��به نمود ك��ه به طور متوس��ط هر فرد
ح��دود 14هزار س��اعت از عمر خ��ود را از دوره ابتدايي تا
ديپلم در مدرس��ه ميگذراند .بنابر ای��ن محيط تربيتي بايد
بيانگر زيباييهايي باشد كه انسان در ميدان جاذبه آن قرار
ميگيرد .واقعيت در آن اس��ت كه فضاي تربيتي(فيزيكي و
غيرفيزيكي) فضايي با ملودي عاطفه است .عناصر تشكيل
دهن��ده آن يعني فضاي ارتباطي ،فضاي باز ،راهرو و غيره
بايد مجموعهاي باش��ند كه انس��ان در آن احساس معني،
ارتب��اط و مفهوم كند .الزم به توجه اس��ت ،ب��راي معمار
ايراني ،مدرسه فقط در اتاق درس خالصه نميشد؛ زيرا او
به هيچ مخلوقي به تجريد نمينگریست؛ بلكه مجموعهاي
از عناص��ر كالب��دي همگ��ون و فضاي پيرام��ون ،تاروپود
مدرس��هاي را تش��كيل ميداد كه بر قامت تشنگان علم و
معرف��ت برازنده بود؛ از جمله مدرس��ه چهار باغ اصفهان و
آقا بزرگ کاش��ان.

حوزهها

ويژگيها

فضايي

خودماني ،باز ،روشن ،بسته ،فعال ،ساكت ،ارتباط با طبيعت ،يادماني

رواني

آرامشبخش ،ايمنی ،لذتبخش ،بازي ،شبيهسازي ،خالقیت ،تشويق ،حس اجتماعي

فيزيكي

گرما ،سرما ،خنكي ،دنج ،لذت بصري ،معطر

رفتاري

مطالعه فردي ،همكاري ،كار گروهي ،فعاليتهاي بدني ،نوشتن ،خواندن
(جدول شماره( )2كاملنيا)10 :1386،
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3 -Gamp

(تصویر شماره )3از راست به چپ ،پالن و ایزومتریک مدرسه چهار باغ اصفهان و پالن و ایزومتریک آقا بزرگ
کاشان(پیرنیا 342 :1383 ،و )334
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در پی این ،معماري هر ملتي نميتواند جدا از نحوه تفكر و
نگرشش باشد ،حال چگونه است كه اکنون ساختوساز را در
فضاي كوچك كالس مدرسه خالصه ميكنيم؟ در كدامين
باور مدرس��ه يعني كالس؟ چرا نميتوان مدت زمان زيادي،
دانشآموزان را در فضاي مدرسه نگه داشت؟ كالسهاي ما
بزرگ و زيادند؛ پس چگونه است كه مدارسمان براي بچهها
كوچكند؟ در نتیجه ،آموزش فقط در كالس نيس��ت؛ كالس
بخش��ي از فضاي آموزشي اس��ت كه بايد ارتباط آن با ديگر
فضاها (چه باز و چه بس��ته ) و با اس��تفادهكننده از فضا ،به
گونهاي باش��د كه نتوان آنها را از هم جدا كرد .به چه علت
كالسهاي همش��كل يعني مدرس��ه؟ مدرس��ه بايد همانند
باغي باش��د كه تمام نقاط آن تعريف ش��ده اس��ت .فضاها،
مجموعهاي از هماهنگيهاي مختلف هستند كه اگرچه هر
كدام يك ص��دا دارند ،اما در مجم��وع ميتوانند دلنواز و يا
آزاردهنده باشند.

كنيم كه در كودك اش��تياق براي حضور بموقع در مدرس��ه
را ايجاد كنيم؟ درب ورودي مدرس��ه چگونه تعبیه ش��ود كه
وقت��ي در ديد دانشآموز قرار گرفت ،ناخودآگاه بر س��رعت
گامهاي خود بيفزايد؟ حياط مدرسه را چگونه محوطهسازي
نمایی��م و از چ��ه گلها و درختاني اس��تفاده كنيم كه منجر
به ش��ادابی کودکان گ��ردد؟ چه تجهيزات علمي ،ورزش��ي
و تفريح��ي در مدرس��ه بهكار گيريم كه مدرس��ه را براي او
دوست داشتني كند؟
م��دارس در مفهوم ع��ام ،نظا مهايي هس��تند كه از پنج
جز ي��ا خرد هنظ��ام اصلي ،يعن��ي معلم��ان ،كادر اداري
و خدمات��ي ،برنامهه��اي آموزش��ي و پرورش��ي ،گ��روه
همس��االن و محيط فيزيكي تش��كيل ميشوند .هر يك
از اين اجزا در تعامل با س��اير اجزا اس��ت و اهميت دارد
كه ب��ه هر جز ،مانن��د عامل مهم در تكوين ش��خصيت
دانشآموزان نگاه ش��ود.
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(تصویر شماره )4از راست به چپ ،کالس مدرسه ابتدایی10کالسه ارومیه و تیپ چیدمان کالس

ب��ا این اوصاف ،س��ؤاالتي در ذهن طراح پدي��د ميآيد؛ چه
تغييرات��ي باي��د در بهكارگيري حجم س��اختمان بدهيم كه
ضمن برآوردهكردن نيازها ،ساختمان با دنياي ذهني كودكان
مهربان باش��د؛ يعني از نظر روان��ي حالتي را فراهم كند كه
او را داوطل��ب ديدار مكرر خود گرداند؟ از چه رنگهايي در
نم��اي مدارس و ديواره��ا بهرهگيريم كه ضمن حفظ تعادل
روح��ي و رواني او ب��راي يادگيري ،عالقه او را به مدرس��ه
بيش��تر نمايد؟ محل مراس��م صبحگاهي را چگونه طراحي

در ای��ن مقاله ب��ه مباحثی همچون :ش��اخصههای طراحی
محیط آموزش��ی ،عناصر ش��کلدهنده فضاهای آموزشی از
قبیل اکوستیک ،روشنایی ،راهروها و غيره مدرسه به عنوان
جامع��ه و در نهایت به بررس��ی نمونههای ای��ران و جهان
پرداخته خواهد ش��د .همچنين در رون��د مقاله ،نقاط ضعف
مدارس کشور مطرح میگردد.
از روش کتابخان��های و میدانی جهت گ��ردآوری اطالعات
استفاده به عمل آمده است.

مدرسهسازي:
در پديده مدرسهس��ازي همواره تصور ك ّمي ،به مفهوم افزايش تعداد و انبوهس��ازي ،حاكم بوده اس��ت؛ لذا دس��تورالعملها و
راهحلهاي اجرايي آن كمتر طبيعت كيفي داشته؛ بلکه بيشتر جنبه گسترش ك ّمي يا به تعبير مرسوم ،تيپسازي دارند.
در مجموع به 2نكته در مدرسهسازی بايد توجه نمود:
 -1مدرسهسازي در پندارهاي رايج ،حركتی عجوالنه ،قابل تشبيه به قطار در حال حركت است و لذا حركت شتابان آن امكان
هرگونه اصالح كيفي را سلب مينمايد.
 -2تيپس��ازي مدارس منجر خواهد ش��د تا نواقص امروز به نسلهاي آينده منتقل ش��ود و مانعي پايدار در توسعه آموزش و
پرورش گردد( سميعآذر.)45 :1376 ،

(تصویر شماره )5نمونهاي از تيپ پالن كه توجهي به كيفيت فضايي در آن نشده است( .مأخذ :اداره نوسازی
مدارس آذربایجان غربی)
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شاخصههاي طراحي محيط آموزشی:

عملکرد
دسترسی

ویژگیها
دسترسی آسان برای همه
مسیریابی آسان در اطراف مدرسه
تعداد کالسها کافی و متناسب با برنامههای کالسی
مکانهای جمعی جهت استراحت و خوردن ،متناسب با تعداد دانشآموزان

فضا

رعایت دقیق استانداردها در طراحی توالت ،دستشویی و مکانیابی مناسب آنها
آمادگی حیاط مدرسه برای فعالیتهای رسمی و غیررسمی (مدرسه محله)

کاربریها

تعبیه کاربریهای انعطافپذیر برای تغییر دکوراسیون داخلی فضاها
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کیفیت ساخت
اجرا

ویژگیها
اندودهای به کارآمده در مدارس به آسانی تخریب نشوند.
طرح مدرس��ه به گونهای باش��د که تا حد ممکن استفاده از تهویه ،خنکسازی و گرمایش مکانیکی را به

سرویسهای مهندسی

حداقل برساند( .استفاده از انرژیهای پایدار)
-1طرح ،سازه و سیستم مهندسی باید یکپارچه باشند.
 -2س��اختمانهای آموزش��ي كه با سازه قابی مهار ميش��وند ،انعطافپذيري بيشتري دارند و جابهجايي

سازه

فضاها براي كاربريهاي مختلف امکانپذیر میگردد.
طرح مدرسه به گونهای باشد که از سیستمها و مصالح پایدار و تجدیدپذیر جهت مصرف انرژی استفاده
گردد.

عوامل مؤثر در کیفیت طراحی مدرسه
مدرسه محله

ویژگیها
مدرسه در ارتباط با جامعه باشد.
مسیرهای حرکتی باید برای کودکان لذتبخش باشد.

کیفیت درون مدرسه
نوآوری

تا حد امکان از نور طبیعی بهرهگرفته شود.
ساختمان و حیاط مدرسه به گونهای باشد که منجر به خالقیت و نوآوری کودکان گردد.
(جدول شماره )3شاخصههای طراحی محیطهای آموزشی ()URL2

در ذیل به مواردی اش��اره ش��ده اس��ت که تأثیر بسزایی در
کارایی محیطهای آموزشی دارند:
 -1سروصدا:
بيش��تر محققان بر اين توافق دارند كه س��روصداي ممتد
و غيرقابل پيشبين��ي ،آزاردهندهتري��ن و مخربترين نوع
سروصدا است« .اوانز و كوهن »4معتقدند كه اگرچه سروصدا
بهطور كلي ظرفيت حافظه را كاهش ميدهد ،ممكن اس��ت
پردازش اطالعاتي را كه هم اينك در حافظهاند تسريع نمايد
و انجام برخي تكاليف را تسهيل كند.
البت��ه ،كوهن و همكارانش در مطالعه بر روي دانشآموزان
ابتدايي س��اکن در اط��راف مس��ير خطوط پ��رواز فرودگاه
بينالملل��ي که ش��ب و روز در معرض س��روصداي ش��ديد
هواپيما بودند ،نش��ان داد ،كه كودكان دچار فشار خون باال
هستند و نس��بت به كودكاني از نژاد و زمينههاي اجتماعي،
اقتصادي مشابه كه در محالت ساكتتر زندگي ميكردند از
قابليت و پشتكار كمتري جهت یادگیری برخوردار میباشند
(باستانفر.)38 :1379 ،
الزم به ذکر اس��ت که صوت ،يك وجود فيزيكي اس��ت؛
س��روصدا يك مفهوم روانشناختي اس��ت .سروصدا صوتي
اس��ت كه اگر بلن��د و ناخوش آيد ،موجب آش��فتگي ذهني

ميگردد .صداي نامناس��ب ،باعث خس��تگي بدن ،كمشدن
ميدان ديد ،تش��خيص رن��گ و در نهايت كاهش ظرفيت و
بازده كاري دانشآموز ميشود (رحمتي.)45 :1379 ،
متأس��فانه به عل��ت مكانيابي غل��ط بس��ياري از مدارس
كش��ورمان ،محیطهای آموزش��ی میتوانن��د عامل آلودگي
صوتي باش��ند و يا برعکس؛ مث ً
ال قرارگيري مدارس در كنار
خيابان يا در بافت مس��كوني ،آزار افراد محله را در پی دارد
و بالعک��س در بعضي از مدارس ،آلودگي صوتي مانع ارتباط
کودکان
بي��ن دانشآموز و معلم ميش��ود .در این ص��ورت
ِ
ُکند و كس��اني كه مشكل ش��نوايي دارند بيشترين آسيب را
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ميبینند؛ مدرسه بايد براي همگان طراحي شود.
 -2راهروها و ديوارها:
ابع��اد كالسه��ا ،راهروها ،رن��گ ديواره��ا ،جنس و نوع
مصال��ح ب��هكار رفته در ك��ف كالسها ،مي��ز ،نيمكت ،نور
طبيعي مناس��ب از پنجرههاي راهپلهها ،نصب جالباس��ي در
مكانهاي مناس��ب(كالس و راهرو) ،ساخت تابلو به عنوان
تابلوي اعالنات و س��اخت ويترين براي قرار دادن كارهاي
دانشآم��وزان خالق و نوآور در راهرو و در كالسها در روح
و روان و فعالیت ذهنی کودکان تأثير ميگذارد.
حصار حياط مدرس��ه ب��ه عنوان بخش��ي از فضاي فيزيكي

4 -Kuhn and ovans

مدرسه نقش قابل توجهي در روحيه دانشآموزان دارد؛ زيرا
محصوركردن فضاي آموزشي بايد مطابق با مقطع تحصيلي
و جنس��يت دانشآموز باش��د .پيشنهاد ميش��ود ،در مناطق
سرس��بز و زيبا ،مدارس پس��رانه با نرده محصور گردند تا بر
جذابيت چش��مانداز مدرس��ه افزوده شود و در واحد آموزشي
دختران��ه با طراحي زيباي دي��وار ميتوان بر جذابيت منطقه
و فضا افزود.

(تصویر شماره )6از راست به چپ ،نقاشی دیوار
مدرسه ،راهرو سرد و یکنواخت (عکاسی از مدرسه
ابتدایی 15کالسه)
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5 -Valter

 -3رنگ در فضاهاي آموزشي:
رنگه��ای آبی روش��ن ،زرد ،س��بز و نارنجی ب��ر توانایی
یادگیری کودکان میافزاید و توانایی هوش��ی را تا 12درجه
افزایش خواهد داد .رنگهاي س��فيد ،سياه و قهوهاي ،سبب
كا هش ضريب هوش��ي میش��وند« .والتر »5به اين نتيجه
رس��يد كه رنگهاي سفيد ،خاكس��تري يا ديوارهاي بدون
رن��گ در محيطهايي كه افراد و گروهه��ا گرد هم ميآيند،
مناس��ب نميباش��ند .در مجموع توجه به نکات زیر الزامی
است:
	•در اكث��ر م��دارس اي��ران به مي��زان زي��ادي از رنگ
خاكس��تري در ديواره��ا ،دره��ا و اس��كلت فيزيك��ي
نيمكتها استفاده ميشود .اين رنگ ،نه تيره است نه
روشن؛ از هر نوع تحريكي و گرايش رواني بدور است
که اس��تفاده بیرویه از این رنگآمی��زی در فضاهای
آموزشی باالخص ابتدایی توصیه نمیشود.
	•اس��تفاده از رنگ سفيد در ميز مطالعه به دليل انعكاس
نور ،منجر به خستگي چشم ميشود.
	•استفاده از رنگ سبز در تخته مدارس.
	•اكث��ر دره��اي ورودي م��دارس فاق��د تن��وع رنگ با
رنگهاي گرم و شاد است.
	•اس��تفاده از رنگهاي نامناس��ب م��رده و خنثي مانند
رنگه��اي قه��وهاي ،س��فيد در چارچ��وب پنجرهها،

اس��كلت فيزيكي ميز ،نيمكت و ...منجر به افسردگي
ميگردد.
	•رن��گ ناكاف��ي در كالسه��ا آث��ار س��وء روان��ي در
دانشآموزان ايجاد كرده و باعث خستگي ميشود.
	•رنگآمي��زي ديواره��اي كالس درس ب��ه رنگهاي
روش��ن ،كالس را در ظاهر بزرگتر نمايان ميس��ازد
و اس��تفاده از رنگهاي شديد مثل آبي تيره و قرمز در
صورتي كه در ديوار كالس به كار رود منجر به ايجاد
تنش ميشود.
	•براي مقطع ابتدايي رنگهاي قرمز ،آبي و زرد در کنار
رنگ س��فيد به كار ميآید ،استفاده از رنگ سفيد براي
رنگآميزي سطوح و كفپوش آبي منجر به سكوت و
آرامش فضا ميشود.
	•رنگ ميز و صندلي شاگردان بايد مات باشد.
	• در س��طح ك��ف كالس ميت��وان رنگهاي س��فيد،
خاكستري و يا رنگهاي روشن استفاده کرد.
	•از رنگه��اي گرم و ش��اد دركالسه��اي اول مقاطع
ابتدايي جهت ب��ه هيجانآوردن بچهه��اي منزوي و
گوشهگير اس��تفاده شود و در راهرو و پلهها بهتر است
رنگهای سرد و آرام به کار آید كه اين رنگها عالوه
بر آرامش محيط در كنترل هيجانات روحي كودكان و
نوجوانان تأثير بسزايي دارد(مرتاض.)40 :1379 ،

(تصویر شماره )7استفاده از رنگهای شاد در محیط
آموزشی ()URL3

 -4فضاي ورودي:
فضاي ورودي در معم��اري كهن ايران از اهميت ويژهاي
برخوردار است .در آثار بهجا مانده از مساجد ،مدارس ،كاخها،
حمامها ،كاروانس��راها ،باغها و حتي خانهها آش��کار اس��ت
ک��ه تركيب كالب��دي ورودیها با فضاي اط��راف ،تزئينات،
نقوش ،بهكارگيري رنگ و تعداد وروديها ،بر پايه اصول و

اعتقادات مردم طراحي شدهاند .متأسفانه ،ورودي ،كموبيش
در معم��اري معاص��ر ايران اهمي��ت خود را از دس��ت داده
اس��ت و ورودي مدارس از اين امر مس��تثني نيست .فضاي
ورودي فق��ط ب��ه ديوار ،در و پرده ختم ميش��ود و خاصيت
دعوتكنندگي ندارند و رنگآميزي و يا طرحي جهت جذب
دانشآموزان به مدارس انجام نمیشود.
 -5كالس و مبلمان:
توج��ه به نکات زی��ر در طراحی فضاهای آموزش��ی الزامی
است:
	•يك كالس كارامد ،مركزي براي فعاليتهاي مختلف
است.
	•متناس��بنبودن مي��ز و نيمك��ت باع��ث انح��راف و
ناراحتيهاي س��تون فقرات شده و خستگي زودرس را
در دانشآموزان ايجاد مينماید.
	•وس��ايل و تجهي��زات آموزش��ي با وضعي��ت فیزیکی
دانشآموزان هماهنگ نيست.
	•سقف بلند و تهويه مناس��ب ،فعاليتهاي هوش بدني
را افزايش ميدهد.
	•جدابودن فضاهاي صدادار و بيصدا.
	•مبلمان قابل تغيير براساس نوع فعاليت.
	•درگير كردن بچهها در رابطه با مبلمان و آرايش كالس.
	•از قفس��هها و مبلمان براي تعريف و مش��خصكردن

بخشهاي مختلف استفاده ميگردد.
 -6روشنايي:
در این باب ،توجه به موارد زیر الزم است:
	•اس��تفاده مناسب از روش��نايي طبيعي منجر به ارتقاي
كيفيت يادگيري ميشود.
	•مي��زان و نوع روش��نايي ،بر رفتار دانشآم��وزان تأثير
ميگ��ذارد .مطابق ب��ا مطالعات انجامش��ده در كانادا،
حض��ور دانشآموزان در مدارس با نور طبيعي ،بيش از
نور مصنوعي ميباشد.
	•دانشآموزان به مدارسي بيشتر ثبت نام ميكنند كه از
نور طبيعي به وفور استفاده شده است.
	•استفاده از انرژي خورشيدي در مدارس هر ساله منجر
به كاهش غيبت دانشآموزان میگردد.
	• روشنایی مناسب ،منجر به افزايش تمركز در كالس،
كاهش سروصدا و باالرفتن راندمان آموزش در مدارس
ميشود.
	• روش��نایی مناسب منجر به س�لامتي چشم و کاهش
خستگي اعصاب ميگردد.
	•اگ��ر نور ماوراءبنفش به المپهاي فلئورس��نت اضافه
ش��ود به طيف خورشيد نزديك خواهد شد و كودكاني
كه در معرض اين نور مكمل قرار ميگيرند ،افزايش در
قد و وزن آنها مشاهده ميشود(باستانفر.)67 :1382 ،

(تصویر شماره )8معماران ،سقف را به صورتی طراحی کردهاند که نمادی از آسمان با ابرهایش باشد و با تشبیه
ملزومات نورپردازی و روشنايی به کتابهایی که در حال بالزدن میباشند حسی از کوشش و فعالیت را در فضا
القا کردهاند)URL3(.

(تصویر شماره )9کالسهای آموزشی (عکاسی از مدرسه ابتدایی ارومیه)
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-7ارتباط درون و بيرون:
ام��روزه تص��ور اينك��ه فضاهاي آموزش��ي فقط درون
ساختمان است منسوخ ش��ده است .فضاهاي آموزشي
شامل كل فضاي باز ،بسته و تمامي فضاها و عناصري
اس��ت كه به محدوده مدرسه وابس��ته میباشد .كيفيت
فضايي س��اختمان مدرس��ه يا فضاي پ��ر ،فضاهاي باز
يا حي��اط ،فضاهاي سرپوش��يده ،انتظ��ام كالبدي و را
بطه بي��ن آنها از مهمترين وج��وه در طراحي مدارس
محس��وب ميگردند .در اكثر م��دارس جديد ،طراحي
س��اختمان بدون توج��ه كافي به ويژگيهاي س��ايت،
مح��ور اصلي اقدام طراحان بوده اس��ت و فضاي باز،
بخ��ش باقيمان��ده زمين محس��وب میش��ود و غالب ًا با
ديواركش��ي و آس��فالت كف خاتم��ه مییابد(كاملنيا،
.)112 :1386
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(تصویر شماره )10ارتباط بیرون و درون ()URL4

حياط مدرسه اولين محل برخورد دانشآموز با مدرسه است.
اگر حياط مدرس��ه با رعايت اصول فني ،محوطهسازي شده
باشد و وسايل آموزش��ي و تفريحي مناسب نيز در آن تعبيه
گ��ردد ،میتواند براي رفع خس��تگي دانشآموز کارا باش��د.
ح��ال اگر كودك 7س��اله با ذهني سرش��ار از آمادگي براي

كس��ب هر آنچه ميبيند وارد حياطي ش��ود که تعدادي ميز
و نيمكت شكس��ته در گوش��ه آن روي هم تلنبار شدهاند و
تعدادي آبخوري قديمي كه شير آب نصف آنها خراب است
و توالتهاي��ي كه به دليل عدم رعايت نظافت و رس��يدگي
قابل نزديكش��دن هم نيس��تند ،چه احساسي پيدا ميكند؟
(پورزال)170 :1376،
-8محوطه:
انواع محوطههاي مدارس:
 -1محوطه بازيهاي آزاد
 -2محوطه بازيهاي دستهجمعي
توجه به نکات زیر در طراحی محوطه مدارس الزامی است:
	•حياط مدرس��ه ادام��ه و امتداد طبيع��ي كالس درس
ميباشد .درك اين مطلب كه چگونه در حياط مدرسه
ميشود به كسب تجربه و دادن آموزشهاي متنوع به
كودكان پرداخت ،بسيار با اهميت است.
	•زمينهاي محوطه بازي بايد نرم و ترجيح ًا از ش��ن يا
خاكاره پوشيده شده باشند.
	•س��اخت تپههاي مصنوعي كوچك و كاش��ت گياهان
مناسب جهت كاهش آلودگيها.
	•اس��تفاده از تمهيداتي كه منجر ب��ه ارتقاي توانمندي
ذهني كودكان گردد؛ مانند مسيرهاي مارپيچ كه حس
كنجكاوي را در آنها بر ميانگيزاند.
	•طراحي مسيرهاي آب روان.
	•فضاهاي بازي طبيعي و نشاطآور.
	•باي��د به نق��اط آفتابگير زمين و جاهايي كه توس��ط
ساختمانها در آن سايه ايجاد ميشود ،توجه داشت.
	•يك��ي از عوامل جاذب��ه در فضاي داخل��ي و محوطه
آموزش��ي نصب آكواريوم و س��اخت آبنما ميباش��د.

(تصویر شماره )11فضای باز ،حیاط مدرسه ابتدایی بدون توجه به نیازمندیهای کودکان و وضعیت نامناسب
آبخوری و دستشویی در حیاط مدرسه

الزم به ذكر است كه هر چه فضاي آموزشي از كيفيت
و جذابيت بيش��تري برخوردار باشد و مطابق با ذوق و
ش��وق دانشآموزان طراحي و اجرا گردد زمينه را براي
حض��ور فعال آنها در محيط تعليم و تربيت مس��اعدتر
مينمايد.
	•ارتب��اط نزدي��ك و ملم��وس ب��ا طبیعت در رش��د و
تعال��ي ،تعادل رواني و آرامش ك��ودكان الزم و مثبت
میباشد(حافظيان.)78 :1385 ،
مدرسه به عنوان جامعه:
آموزش در مدارس فرايندی رسمي است؛ زيرا برنامهای معين
از دروس برای یادگیری تعریف ش��ده اس��ت .عليرغم آن،
مدارس نقش بسزایی در آشنایی کودکان با زندگی اجتماعی
دارند« .هرمان هرتز برگر »6معتقد است يك مدرسه به افراد
بيش��ماري تعلق دارد و افراد با نقشهاي اجتماعي متفاوت
در آن س��هيم هس��تند .ارتباط مدرسه با دنياي بيرون جهت
افزايش يادگيري مدنظر ميباش��د .به عبارتی ،مدارس قلب
جامعه هس��تند و فرصتهاي ش��غلي بايد از همان اوایل با
درگيرك��ردن دانشآموزان با حرفههاي گوناگون آغاز گردد.
م��دارس آينده براي انج��ام فعاليتهاي وس��يع در خدمت
اجتماع خواهند بود .در حقيقت در آينده مدارس��ي موفقاند
ك��ه به ميزان بيش��تري به جامعه اطراف خ��ود تعلق دارند.
مدرس��ه به عنوان نقطه مشترک تمام نسلها میباشد .ایده
مدرس��ه به عنوان یک جامعه ،به نحوی در معماری گذشته

ایران نیز مطرح بوده است .در محالت ،فضای مدرسه ،تنها
به درس منحصر نبوده ،بلکه اهالی ش��هر در مناسبتهایی
خاص از آن استفاده میکردند.
نمونههاي مورد مطالعه در ایران:
مدرس��ه ام��ام عل��ي(ع) تنها مدرس��ه نوس��از اس��ت كه
فضاهاي آموزش��ي سربس��ته آن دس��ت كمي از مدارس
ديگ��ر با انگيزه تيپس��ازي ن��دارد .در طراح��ی محوطه
مدرس��ه با رنگآمیزی دی��وار ،بهكارگي��ري نیمکتهایی
متناس��ب با آنتروپومتری کودکان ،ش��ناخت بازی مرسوم
کودکان(لیلی) و تعبیه آن در حیاط مدرس��ه با استفاده از
رنگآمی��زی در کف حیاط و نصب تلفن عمومی در حیاط
مدرس��ه ،تاحدودی موفق به پاس��خگویی نیازمندیهاي
کودکان گردیده اس��ت؛ ول��ی به دلیل نبود فضای س��بز
کافی ،عدم سیس��تم گرمایشی سرویسهای بهداشتی در
فصل س��رد س��ال ،عدم هماهنگی تعداد توال��ت با تعداد
دانشآم��وزان و نبود مکانی جهت حضور والدین ،با ایجاد
ازدحام در جلوی در مدرسه ایمنی و امنيت کودکان را به
هنگام تعطیلی مدرس��ه مختل میس��ازند.
در محوطه اکثر مدارس کشور با مسائل زیر روبرو هستیم:
	•عدم فضاي سبز در محوطه؛
	•عدم فض��اي نيمهباز در محوطه؛ زيرا در مواقع ريزش
ب��رف و ب��اران ،دانشآم��وزان ميتوانن��د از اين فضا
استفاده كنند.

(تصویر شماره )12مدرسه امام علی(ع) ارومیه
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	•ع��دم طراحي ديواره��اي محوطه ب��ا در نظر گرفتن
جنسيت افراد؛
	•ع��دم توجه ب��ه س��ايه اندازيها در محوط��ه؛ زيرا در
تابس��تان فضاهاي س��ايهدار براي كودكان دلچس��ب
است ،در حالی که در زمستان از آن گريزانند .در نتیجه
قابلیت حمل و جابهجایی سایهاندازها در مدارس حائز
توجه است.
	•عدم تجهيز سايت با امكاناتي جهت آموزش در فضاي
ب��از؛ زيرا ك��ودكان ،نيازمند تماس مس��تقيم با انرژي
خورشيد هستند.
	• در م��دارس معلم ارتب��اط الزم را بين كالس درس و
حياط مدرسه برقرار نميكند.
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با توجه به اینکه ،یادگیری شامل مراحل زیر است:
 -1فرد به تجربه عملی میپردازد؛
 -2با مسألهای برخورد میکند؛
 -3اطالعاتی را گردآوری میکند؛
 -4به کمک اطالعات به دس��ت آمده ،راهحلی برای
مسأله میجوید؛
 -5راهحل را بهکار میبرد؛ مدارس باالخص مدارس
غیرانتفاع��ی که با انگیزه اس��تفاده حداکثر از حداقل
فضا بازتابی منفی ،به دلیل عدم توجه به س��رانههای
فضاهای آموزش��ی در فرایند آم��وزش دارند ،چگونه
پاس��خگوی 5مرحله ذکر ش��ده خواهند بود؟

(تصویر شماره )13نمای مدارس غیرانتفاعی ،یادآور
فضای مسکونی است که عملکردی آموزنده در فرایند
یادگیری ندارد.

نمونههاي مورد مطالعه در جهان:
مدرسه ابتدایی «ژانده »7در سنگاپور که هدف اصلي در اين
مدرسه فراهمآوردن محيطي براي بچههاست كه نه تنها در
آن آم��وزش میببينند بلكه در آن بازي و زندگي مینمايند.
به عبارتی ،محیط آموزش��ی چيزي بيش از خانه دوم است.
توج��ه به مقياس ،به عن��وان عامل مه��م در بوجود آوردن
احس��اس تعلق به محيط از س��وي بچهه��ا در اين طرح در
نظر گرفته شده است .باغهاي يادگيري در اين مدرسه براي
فراهمآوردن احس��اس آرام��ش و امنيت در يادگيري بچهها
بهوجود آمدهاند .فضاها ويژگي يك كالس رسمي را ندارند.
ارتباط ميان داخل و خارج و بس��طيافتن در محدوده شهري
و استفاده از باغهاي بيروني به عنوان كالسهاي درس در

(تصویر شماره )14مدرسه
)Zhangde primary school (URL5

(تصویر شماره )15مدرسه

)Montessori School of Maui (URL5

فضای آزاد از ویژگیهای عمده این مدرسه میباشند.
معمار در مدرسه «مونتسوری »8تالش كرده است تا كودكان
در آن احساس خانه داشته باشند تا خالقيت آنها را تحريك
كند .وقتي كودكان در چنين محيطي قرار گیرند ،احس��اس
نياز به بازي ،موزيك ،آواز ،رقص ،نقاش��ي و ساختن و غيره
مينمايند .طراحي بنا به گونهاي اس��ت كه روشنايي اتاقها
حتي از سقف نيز تأمين ميشود و شبيه مکانی در بيشهزار و
جنگل است كه نور از بين شاخههاي درختان عبور ميكند.
قابل توجه اس��ت که كفپوش مدرسه شباهتی با خزههای
كف جنگل دارد.
نتیجهگیری:
اش��خاص ،امکنه و اش��یا میتوانند هم به صورت نیروی
بازدارن��ده و ه��م به ص��ورت عام��ل تس��هیلکننده در
مرحله یادگیری عمل کنند .مدرس��ه و فضای آموزش��ی،
فقط دیوار ،اتاق و اش��یای ب��یروح نیس��تند؛ بلکه فضا
عرصهای اس��ت ک��ه هر بخش آن برای ک��ودک پیامی
دارد و آداب و عادات��ی را ب��ر آن��ان تحمی��ل میکن��د.
کالس درس ،تخت��ه ،می��ز ،نیمکت ،راهرو ،حیاط ،زمین
و ...ه��ر ک��دام دارای ی��ک فرهنگ هس��تند و توجه به
ای��ن فرهن��گ و روح حاکم بر آن اس��ت ک��ه همراه با
کت��اب و معل��م ،مجموع��های از اهداف تعلی��م و تربیت
را ش��کل میدهد .مش��کل عمده اینجاست که در نظام
آموزش��ی موجود ،بیش��ترین تأکید ب��ر روی آموزش به
عم��ل میآید تا پرورش؛ یعنی به جای مکاش��فه درونی،
مکاش��فه علمی ب��ه ک��ودکان میآموزن��د .در حالی که
نظام آموزش��ی اس��تاندارد ،نظامی است که به دو بخش
آم��وزش و پرورش توجه دارد .آموزش و پرورش انتقالی

س��اده از گذش��ته به حال و آینده نیس��ت؛ بلک��ه تربیت
آدمیزاد برای آینده اس��ت .پرورش برای ساختن زندگی
اس��ت؛ لذا امری تصادفی نبوده بلکه فرایندی برنامهای
و اجرایی میباش��د.
فلس��فه س��نتی آموزش و پرورش بر ای��ن باور بود كه
كودك ش��الود هاي تهي ،منفعل و ذات ًا بيعالقه نسبت به
يادگيري اس��ت كه دانس��تنيها بايد به كودكان آموزش
داده ش��ود؛ در غير اين صورت او خود ب��راي يادگرفتن
پيشق��دم نخواهد ش��د .بدي��ن جهت امكان��ات محيط
آموزشي براس��اس نقش ساكن و منفعالنه كودك تنظيم
ش��ده بود و در برابر آن به تحرك و تسلط فيزيكي معلم
به عنوان عامل ياددهنده تأكيد ميش��د .در این صورت
آموزش جريان يكسويه محس��وب ميگرديد ،كه معلم
متكلموحده اس��ت.
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فلسفه سنتی آموزش و پرورش

فلسفه معاصر آموزش و پرورش

 -1کالس از گروههای بزرگ تشکیل میشد( .کالسهای چندپایه)

 -1کالس از گروههای کوچک تشکیل میشود.

-2در مدارس تأکید بر حفظ مطالب بود.

 -2در مدارس تأکید بر درک روابط مطالب میشود.

 -3دانشآموزان در مقابل محتوای درسی و معلم منفعل بودند.

-3دانشآموزان در مقابل محتوای درسی و معلم ،فعال هستند« .زمر»9

 -4در فلسفه سنتی به فرمولها و نظریهها توجه داشتند.

ميگوي��د :كودكاني كه حركت نميكنند و در نهايت فقط تابعيت را فرا

 -5مدرسه به یادگیری دموکراسی و آزادی میپرداخت.

ميگيرند ،همانند پروانههايي هستند که سنجاق شدهاند.

 -6مدارس كالس��يك صرف ًا خود را مكلف به تأمين امكانات آموزشي

-4در فلسفه جدید ،بیشتر به آزمایش و انجام عمل تمرکز دارند.

میدانند و اهمیت بسیار کمی به پرورش میدهند.

 -5دانشآموزان زندگی آزاد و دموکراتیک را در مدرسه و جامعه تمرین
میکنند.
 -6در تص��ور مدرن آموزش و پرورش 2بال همس��نگ و هماهنگ در
راستاي رشد ذهني و تعالي روح كودك شناخته ميشوند.

(جدول شماره )4تفاوت فلسفه سنتی و فلسفه معاصر «آموزش و پرورش»
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آم��وزش و پرورش باید هنگامی ک��ه درصدد تدارک محیط
تربیتی برای کودکان بر میآید از خود بپرسد:
 -1آیا اوضاع و احوال بهگونهای است که کودک بهطور
مستقیم و ناگهانی با مس��ائل روبرو ميشود یا آنکه در
ضم��ن کارهای مأنوس و عادی خ��ود به تدریج متوجه
مسائل و لزوم حل آنها ميگردد؟
 -2آی��ا مس��ائل مورد نظ��ر به زندگی ک��ودک مربوط
است؟
توجه به موارد زیر جهت طراحی فضاهای آموزشی مطلوب
الزامی است:
 .1کنجکاوی س��رمایه ک��ودک اس��ت و از آن باید به
بهترین وجه اس��تفاده نم��ود .موضوعاتی که در کالس
درس مورد بحث است با آنچه در خارج از کالس با آن
روبروست ،شباهت داشته باشد.
-2ک��ودکان در این دوره بیشاز ح��د فعالند و چون در
مدرس��ه برای اولین بار مجبور میش��وند که بیشتر به
صورت نشس��ته فعالی��ت کنند ،انرژی خ��ود را معمو ًال
به ش��کل عادت عصب��ی چون جویدن م��داد ،مکیدن
انگشت ،پیچدادن مو و بیقراری عصبی صرف خواهند
کرد .نشستن طوالنی بر روی صندلی در کالس درس،
آنها را خس��ته میکن��د و تمرکز اصلی آن��ان در همان

چهار دقیقه اول کالس اس��ت و بعد از آن کاهش بازده
یادگیری در کودکان مش��اهده میشود .برای جلوگیری
از کاه��ش یادگی��ری ،فعالیت ذهنی هم��راه با فعالیت
عملی میتواند کارساز باشد.
 -3ب��ازی ،وس��یلهای مهم ب��رای تربیت ک��ودکان در
جنبههای جس��می ،فکری و روانی است .الف)کودکان
در این س��ن ،بیش��تر به بازیهایی تمای��ل دارد که با
حرکات زیاد توأم باش��د؛ زيرا در پي س��نجش سرعت،
قدرت و مهارت خود هستند .ب)حافظه دیداری کودک
از طریق فعالیتهای ورزشی و بازی ،قابل تقویتشدن
اس��ت .برای مثال بازی قایمباشک و بازیهای دیگر را
میتوان به گونهای مبتکرانه توسعه داد و از فضای مورد
عالقه زنگ ورزش به شکلی استفاده کرد که مشکالت
تحصیل��ی بچهها حل ش��ود یا الاقل کاه��ش یابد .ج)
بازی ،زمینهای برای کشف مهر و عالقه و خشم و کین
کودک است .کودک در حین بازی به صورتی ناخودآگاه
خود را بروز میدهد و از این راه میتوان او را ش��ناخت
ک��ه چگونه فردی اس��ت و چه روحی��های دارد و آنگاه
به اصالح و س��اختن او اقدام کرد .د)ب��ازی در تکوین
ش��خصیت و ایجاد زمینه برای مسئولیتپذیری کودک
بس��یار مؤثر اس��ت .ﻫ)از طریق بازی ،ک��ودک ناگذیر
میش��ود ضوابطی را برای زندگی اجتماعی بپذيرد .و)با

شرکتکردن کودک در بازی ،زمینه برای جمعگرایی و
همبستگی او با جامعه فراهم میشود.
 -4تدری��س در س��الهای اولیه مدرس��ه بای��د بر پایه
محسوس��ات دانشآموز متکی باشد .یعنی معلم طوری
تدری��س کند که همه حواس ک��ودک در امر یادگیری
دخیل باشند .شیوه نشستن کودک بر روی صندلی مورد
توجه قرار گیرد .بسیاری از مشکالت جسمی کودک در
اثر رعایت نکردن روش صحیح نشستن بر روی نیمکت
و صندلی ایجاد میشود.
 -5پرورش به دو نوع فضا نیاز دارد :الف)فضای فیزیکی
به عنوان س��اختمان آموزشی؛ ب)فضای غیرفیزیکی به
عن��وان فضایی که در آن مجموع��ه روابط بین اجزای
فیزیک��ی فضايي را ایجاد میکن��د که در آن آموزش و
پرورش تحقق مییابد .امروزه بهترین زمینهای شهری
از حوزه نظام پرورش��ی خارج میشود و به کاربریهای
متفاوتی تبدیل میش��وند و یا در فضای آموزش��ی که
تعامل و سهولت دسترسی دانشآموز و معلم یک اصل
اس��ت ،دانشآموز از برخورد طبیع��ی و عاطفی با معلم
در خ��ارج از محیط کالس محروم میگردد .متأس��فانه
امروزه بیشتر مدارس کشور آناتومی اداری دارند.
كيفيتهاي بصري و ادراكي ك��ه در طراحي مجموعههاي
آموزش��ي بهكار ميروند-1 :وحدت و كثرت يا هماهنگي و
تنوع؛ -2انتظام سلس��له مراتبي بين اجزاء و كل؛ -3مقياس
و تناس��ب؛ -4پيوس��تگي و تناس��ب؛ -5توالي در فضاها و
عملكرده��ا؛ -6وض��وح و خوانايي؛ -7هويت و ش��خصيت
فضايي؛ -8هويت بومي و محلي؛ -9جهتيابي و احس��اس
مكان؛ -10تعادل و تقارن و توازن؛ -11تباين كالبدي؛ -12
قابليت انعطاف -13تداوم تاريخي.
الزم به ذکر اس��ت ،برای س��ازگاری محی��ط و رفتار ،نکات
اساس��ی دیگری نی��ز باید در نظر گرفته ش��ود .یکی از این
نکات آنتروپومتری«انسانسنجی »10و ارگونومی«مهندسی
عوامل انس��انی »11میباش��د؛ که آنتروپومتری علم مطالعه
ابعاد فیزیکی ،تواناییها و محدودیتهای اندام انسان است
و ارگونوم��ی به نحوه اس��تفاده اعضای ب��دن از محیطهای
فیزیکی میپردازد .به عبارتی ،از دیدگاه انسانس��نجی اگر
محیط ،قابلیت تأمین فعالیتی را نداشته باشد آن فعالیت انجام
نمیگیرد .محیطهایی وجود دارند که انجام فعالیتها را بهتر

و با آس��ایش بیش��تر از محیطهای دیگر ممکن میسازند.
س��رانه 1متر مربع برای هر دانشآموز بیانگر عدمآش��نایی
طراحان با علم آنتروپومتری و ارگونومی كودكان اس��ت؛ در
ای��ن صورت هرگز ب��ه مطلوبیت فضایی ب��ا راندمان باالی
یادگیری نخواهیم رسید.

(تصویر شماره )17کالس مدرسه ابتدایی در ارومیه
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10 -Anthropometric
11 -Ergonomics

بررسی شاخصههای مؤثر در طراحی مدارس کشور:
-1عدم مطلوبیت مکان برای استقرار فعالیت مورد نظر؛ مث ً
ال قبرستان مکان مناسبی برای
دسترسی و
مکانیابی

جانمایی مدرس��ه نمیباشد -2 .عدم مناس��ببودن مکان مدرسه با توجه به نیاز منطقه و
دسترس��یها؛  -3جانمایی نادرست ورودی مدرسه نس��بت به معابر؛ مث ً
ال ارتباط مستقیم
ورودی مدرسه با معابر.
 -1در اکثر مدارس کش��ور تعداد کالس کافی متناس��ب با فعالیتهای کودکان س��نین
 7-12سال موجود نمیباشد؛ مث ً
ال محلی برای استراحت و غذاخوردن کودکان -2 .اجزای
س��ازنده مدارس مانند راه��رو ،با انگیزه یادگیری طراحی نش��دهاند؛ در حالی که کودکان
آموزش با تصاویر و ملموسبودن عناوین درسی را بیشتر پذیرا میباشند – 3.عدمرعایت
اس��تانداردها در طراحی دستش��ویی و توالت کودکان(عدماس��تفاده از علم آنتروپومتری و

عملکرد

ارگونومی)؛  -4در شکلدادن به فضاها باید کوشش کنیم کودکان از واحدهای کوچکتری
فضا

به واحدهای بزرگتر چون کالس درس و سپس به اجتماع بزرگتری همانند هال عمومی
و فضاهای مرکزی وارد شوند .در اطراف فضاهای مرکزی باید بالکنهایی تعبیه گردد که
کودک بتواند فضای بیش��تری برای فعالیت فردی داشته باشد .بدون اینکه امکان تماس
با گروه های بزرگتر را از دس��ت بدهد؛  -5عدمهمجواری و نزدیکی محیطهای آموزشی
با طبیعت که در آرامش روان کودک و خالقیتهای او مؤثر اس��ت؛  -6عدمتعبیه فضای
مناسب برای بازی کودکان در هوای نامناسب زمستان.
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کاربری ها

عدمتعبی��ه فضاهای چندمنظوره جهت جابهجایی مبلمان فضاهای آموزش��ی متناس��ب با
فعالیت کودکان؛
دانشآموز ،نیازمند ارتباط با جامعه اس��ت .برای مثال ،دانشآموزی که بهواس��طه استقرار
محل مدرس��ه در محلی کام ً
ال تجاری ،هر روز از طریق پیمودن راه مدرس��ه ،تصویری از

88

مدرسه محله

دنیای خارج مییابد که در آن تصویر س��ود ،درآمد در جامعه ،ذهن آن را به خود مش��غول
خواه��د نمود؛ ولی اگر از بازار کتابفروش��ان و موزه رد ش��ود ،تصوی��ر بهتری از زندگی
اجتماعی خواهد داشت.
مدارس در هر مقطع تحصیلی باید به ش��کلها و حجمهای ساده و متنوع طراحی شوند؛

عوامل مؤثر در
کیفیت مدارس

به نحوی که حجم و شکل ساختمانهای آموزشی بازگوکننده سنین دانشآموزان باشند،
مصالح و فرم مدرسه

در حالی که مدارس کش��ور با الگوی ثابت و بدون توجه به روحیات دانشآموزان طراحی
میشوند.

نوآوری

اجزاي مدارس کشور بدون توجه به پرورش خالقیت و نوآوری کودکان طراحی شدهاند.
(جدول شماره)5

همانطور که ذکر ش��د ،هدف معماري ،شكلدادن به مكان
زندگي انس��ان اس��ت .به عبارت��ي ديگر ،معم��اري درصدد
س��اختن ظرف براي مظروف اس��ت؛ ظرفي به نام بنا براي
مظروف ،زندگي انس��ان .توجه بي��شاز حد به هر يك از دو

عامل ش��كل و زندگي و وانهادن ديگري و يا تلقي نادرست
از آنها ،ب��ه معماري نامطلوب و ناموفق منجر ميش��ود .در
معماري نامطلوب انسانها احساس زندهبودن ،حياتداشتن،
انسجام و آرامش نميكنند.

با توجه به اهمیت مدرس��ه در فرهنگ ،تمدنسازی و رشد
و توس��عه جامعه ،توجه به نكات زير در طراحي محیطهای
آموزشی الزامي میگردد:
 -1همكاري و مشاركت در زمينه طراحي و برنامهريزی؛
زيرا آموزش و پرورش از علوم میان رشتهای است که
روانشناس��ی ،جامعهشناسی ،مردمشناس��ی ،اقتصاد و
فلسفه را در بر دارد.
 -2طراحی تمام اجزای مدرس��ه با انگیزه آموزش��ی و
پرورشی؛
 -3ن��گاه ب��ه خان��ه به عن��وان ط��رح و الگويي براي
مدارس؛
 -4پرهيز از راهروهاي مستقيم؛
 -5درنظرگرفتن اندازه كالسها متناسب با گروه سنی
کودکان؛
 -6فراه��مآوردن فضاهاي يادگي��ري ذهني و فيزيكي
در مدارس؛
 -7طراح��ي فضاه��ا ب��ا درنظرگرفتن نيازهاي رش��د
کودکان؛
 -8زيادكردن نورپردازي طبيعي در كالس؛
 -9چیدمان مناس��ب فضاها جه��ت جلوگیری از ایجاد
آلودگی صوتی؛
 -10بهکارگیری کالسهاي انعطافپذیر جهت استفاده
کودکان در شرایط گوناگون(رديفي -گروهي)؛
 -11بهکارگیری کادر آموزشی خالق و مسئولیتپذیر؛
مث ً
ال با برنامهریزی مناسب مدیر مدرسه سرانه آموزشی
میتواند در جهت افزایش کارایی محیط آموزشی بهکار
آید.

فهرست منابع:
 -1باس��تانفر ،غالمحس��ين ،مص��رف بهين��ه ان��رژي
الكتريكي ،مجله مدرس��ه ،ش��ماره ،31تهران.1382 :
 -2باس��تانفر ،غالمحس��ين ،خدم��ات و صدمات صوتي
در فضاهاي آموزش��ي ،مجله مدرسه ،شماره ،23تهران:
.1379
 -3پورزال ،عاطف��ه ،ويژگيهاي يك مدرس��ه ايد هآل،
مجله مدرس��ه ،ش��ماره ،9تهران.1376 :

 -4حافظي��ان ،طيب��ه ،فض��اي س��بز ،مجل��ه مدرس��ه،
ش��ماره ،41تهران.1385 :
 -5حافظي��ان ،طيبه ،كيفي��ت فضايي و بصري مدارس،
مجله مدرس��ه ،ش��ماره ،21تهران.1379 :
 -6حافظي��ان ،طيب��ه ،انعطا فپذيرك��ردن فضاه��اي
آموزش��ي و پرورشي ،مجله مدرسه ،ش��ماره ،31تهران:
.1382
 -7خس��روي ،نسرين ،نگرشي ديگر در طراحي مدارس،
مجله مدرس��ه ،ش��ماره ،23تهران.1379 :
 -8رحمت��ي ،رض��ا ،تأثير عوام��ل محيطي ب��ر رفتار در
محيطهاي آموزش��ي ،مجله مدرس��ه ،شماره ،23تهران:
.1379
 -9س��ميعآذر ،عليرضا ،افزايش ك ّمي يا توس��عه كيفي،
مجله مدرس��ه ،ش��ماره ،9تهران.1376 :
 -10كاملني��ا ،حام��د ،طراحي محيطه��اي يادگيري،
تهران :انتش��ارات س��بحان نور.1386 ،
 -11گي��دز ،آنتون��ي ،جامعهشناس��ي ،ترجم��ه منوچهر
صبوري ،تهران :انتش��ارات ني.1989 ،
 -12غف��اري ،عل��ي ،انتظ��ام كالبدي فضاه��ا و روابط
بين آنها در طراحي مدارس ،مجله مدرس��ه ،ش��ماره،14
ته��ران.1378 :
 -13لن��گ ،ج��ان ،آفرين��ش نظري��ه معم��اري ،ترجمه
عليرض��ا عينيف��ر ،تهران :انتش��ارات دانش��گاه تهران،
.1938
 -14مرت��اض هج��ري ،محمدنق��ي ،كارب��رد رن��گ در
فضاه��اي كالبدي و وس��ايل آموزش��ي م��دارس ،مجله
مدرس��ه ،ش��ماره،21تهران.1379 :
 -15محم��ودي ،ش��كيبامنش ،ك��وروش ،امير ،اصول و
مبان��ي رنگشناس��ي در معماري و شهرس��ازي ،تهران:
انتش��ارات هله/طحان.1384 ،
 -16مطلبی ،قاس��م ،روا نشناسی محیطی دانشی نو در
خدم��ت معماری و طراحی ش��هری ،مجله هنرهای زیبا،
ش��ماره ،10تهران.1380 :
 -17مقدمیپور ،مرتضی ،روا نشناس��ی کار ،چاپ سوم،
تهران :انتش��ارات موسس��ه کتاب مهر.1384 ،
 -18نصی��ری ،علیاکب��ر ،اص��ول و فلس��فه آموزش و
پرورش ،تهران :انتش��ارات آوای نور.1384 ،
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URL1: www.epa.gov/iaq/schooldesign/
hvac.html
URL2: www.lightinglab.fi/IEAAnnex45/
publications/lighting_in_schools.pdf
www.teachernet.gov.uk/ _doc/ 3611/
Building%20schools%20for%20the%20
future.pdf
URL3: www.lightinglab.fi/IEAAnnex45/
publications/lighting_in_schools.pdf
URL4:
www.p4s.org.uk/documents/
sustainableschoolscasestudies.pdf
URL5: www.teachernet.gov.uk/_doc/ 3611/
Building%20schools%20for%20the%20
future.pdf
URL6: www.cartoonstock.com.
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