
و حل اختالفــات دانش آمــوزی و ایجاد 
دوستی پایدار در میان آنان می دانست.
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دانش آموزان داللت بر آن ها دارد.
بخشــی از پیامدهــای جانبــی اجرای 
یادگیری تعاملی، ناظر به جمع دانش آموزان 
اســت. در این بخش می تــوان به ایجاد 
همبســتگی، ارتباطی صمیمانه و تقویت 
دوستی میان دانش آموزان اشاره کرد. این 
موارد، به ویژه بــرای دانش آموزان تازه وارد، 
بیشتر با اقبال مواجه بود. همیاری عمومی 
دانش آموزان در عرصه های غیردرسی نیز 
بر این اساس گسترده تر شد. هنگامی که 
فعالیت های گروهی دانش آموزان، آمیخته 
با جنبه  های عملی و همراه با فضایی بازتر 
در خارج از کالس صورت می پذیرفت کار 
تیمی، ایده سازی و کارپردازی آن ها قوت 
می گرفت. در آخر به دلیل فعال بودن عموم 
دانش آمــوزان در پژوهش حاضر، اغلب در 
میان ایشان کســالت و خستگی راه پیدا 

نکرد.
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یادگیری در طبیعت
بررسی شرایط و راه کارهای تحقق یادگیری
به کمک طراحی معماری، مبلمان و تزئینات
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محمد تابش
طراح و پژوهشگر در حوزه معماری مدارس

محیط یادگیری در خدمت 
یادگیری محیطی

این هشــتمین و آخرین مقاله از این 
مجموعه اســت که در آن به نقش یکی 
از قدرتمندتریــن عوامل و یا جنبه های 
یادگیری در معماری مدرســه اشــاره 
می شــود. و آن ایــن اســت که محیط 
مدرســه ابزاری برای جنبــه مهمی از 
یادگیری، کــه همان یادگیری محیطی 
است، می باشــد. در این مقاله می بینیم 
کــه نوع مبلمــان و طراحــی معماری 
مدرســه، چگونه این ظرفیت را دارد که 

در جایگاه یک معلم ظاهر شود.
یادگیری محیطی، سهم بسیار زیادی 
در یادگیری انسان از بدو تولد تا لحظه 
آخــر زندگی اش دارد. آنچه که انســان 
به طــور طبیعی از محیط پیرامون خود 
می آموزد به اندازه ای گسترده است که 
شــاید بتوان گفت، آموخته های رسمی 
او در کالس هــای درس و کتابخانه هــا 

در مقابل آن بســیار ناچیز اســت؛ چرا 
که انســان به  طور مداوم و بدون اینکه 
به آن فکر کند در حال آموختن دانش 
و مهارت هایــی از محیط پیرامون خود 
اســت. به همین دلیل، در طراحی و یا 
توجه  یادگیری،  محیط های  بازســازی 
به این موضوع بســیار ضرورت دارد. در 
این شــماره بررسی می کنیم که چگونه 
یادگیری  ویژگی های  به کمک  می توان 
محیطــی در طراحــی محیــط، ضمن 
توســعة مهارت های دانش آمــوزان در 
زمینه های مختلف، بــه تقویت گرایش 
به طبیعت و همچنین باال بردن روحیه 
مســئولیت پذیری و مقاومــت آن ها در 
برابر مشکالت کمک کرد و برای رسیدن 
به شاخصه های این رویکرد از چه الگوی 

مناسبی می توان استفاده نمود.

کودک روستایی و کودک شهری
براســاس برخی پژوهش هــا کودکان 

روســـتایی، روحـــیه سخت کوشـی و 
به  نســبت  باالتری  مســئولیت پذیری 
کودکان شــهری دارنــد و لذا در مقابل 
مشکالت و نامالیمات مقاومت بیشتری 
از خود نشــان می دهند. این پژوهش ها 
نشــان می دهد کــه بیشــترین میزان 
هوش هیجانی در دانش آموزان دبستانی 
توصیف،  درک،  توانایی  است.  روستایی 
دریافت و کنترل هیجــان و مواجهه با 
وقایــع مثبت و یا منفــی در زندگی و 
ســازش بهتر با آن ها، ویژگی های یک 
انســان با برخورداری از هوش هیجانی 
باال اســت. این ویژگی ها به زندگی فرد 
نظم و ثبات می بخشــد و سبب می شود 
وقایع منفی و ناخوشایند، تأثیر کمتری 
در زندگی او بگذارد. البته روســتاهای 
فاقد تمکن اقتصادی ناشــی از کمبود 
امـــکانات و همچنیــن کاســـتی های 
طبیعی همچــون کم آبی، دارای عوامل 
تحقیقات  این  نتیجــه  در  مداخله گری 
هســتند که پرداختن به آن ها خارج از 

موضوع مورد بحث ماست.
در هر صورت، در محیط یک روستای 
زنــده و مولد، نوعــی از تجربة زندگی 
واقعی و طبیعی وجود دارد که کودکان 
شهری از آن فاصله دارند و با آن مواجه 
نمی شــوند. دســت و پنجه نرم کردن 
بــا دشــواری های روزمره در روســتا، 
مشــارکت در باغبانــی و کشــاورزی، 
همراهــی در نگهــداری و بهره برداری 
از حیوانات اهلی، مشــارکت دائمی در 
مســئولیت های خانوادگی و اجتماعی، 
همه  و همه، ظرفیت ها و موقعیت هایی 
هستند که باعث می شوند تا مهارت های 

یک کودک در مقابله با نامالیمات بیشتر 
از مهارت های یک کودک شهری، حتی 

برای همان محیط شهری، باشد.
پرداختن به همــة جوانب موضوع در 
حوصلة این مقاله کوتاه نیســت، لذا ما 
تنها به موضوع الهــام گرفتن از برخی 
فعالیت های افــراد و خصوصًا کودکان، 
در محیطی شــبیه به یک روستا، برای 
مدارس  محیط هــای  کــردن  آموزنده 
شــهری می پردازیــم. در ایــن زمینه، 
ویژگی هایــی همچون توجــه به تعامل 
عمیق و گســترده بــا طبیعت، حضور 
عناصر پویای طبیعی واجد شرایط رشد 
و نمــو و  همچنین ایجاد موقعیت هایی 
که مســئولیت آفرینی کند، بیشتر قابل 

بررسی هستند.

ایجاد فضایی 
برای کاشت سبزیجات

کاشت، داشــت و برداشت گل و گیاه 
و سبزیجات، یکی از فعالیت هایی است 

که به طور طبیعی در بیشــتر روستاها 
شــکل می گیــرد و اگــر در فضاهای 
مدرسة شــهری، موقعیت هایی برای آن 
پیش بینی شــود و در عین حال برنامه 
منسجمی برای مشارکت دانش آموزان و 
مسئولیت  دادن به آن ها در این موضوع 
امکان پیدا کند، موجب یادگیری پایدار 
از محیطــی می شــود کــه عناصر آن 
طبیعی هستند، رشــد و نمو می کنند، 
مســئولیت آفرینی می کننــد و در عین 
حال به تولید محصوالت سالم و دسترنج 

خود دانش آموزان می انجامند.

نگهداری از حیوانات
یکــی دیگــر از فعالیت هایــی که در 
فضاهای باز و نیمه باز مدرســه می تواند 
انجام گیــرد، نگهــداری از پرندگان و 
حیوانات اهلی است. از مرغ و خروس و 
اردک و بوقلمون گرفته تا حتی گوسفند 
و بز، توأم با توجه به تمهیدات بهداشتی 
و کمک گرفتن از یک کارشناس که به 
صورت هفتگی به مدرســه سر می زند. 
این کارشناس ضمن آموزش، بر فعالیت 
دانش آموزان و کنترل بهداشــت محیط 

نظارت می نماید.

خاک بازی، ساخت خانة خشت 
و گلی و خاک شناسی

ارزشــمندی که می تواند  بسیار  مادة 
بخشــی از محیــط مدرســه را واجد 
ویژگی های آموزنده کند خاک )شــن( 
است. خاک، از مهدکودک تا دبیرستان 
کاربرد دارد. از ســاخت قلعة شــنی و 

سرزندگی کودک روستایی در شرایط محیطی روستا

دبیرستان شبانه روزیـ  گنبدکاووس

مدرسه طبیعتـ  مشهد
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ســفالگری توســط کودکان تا ساخت 
خانة خشت و گلی و بررسی ویژگی های 
دانش آموزان ســطوح  علمی خاک، در 
باالتــر، می تواند خاک را بــه عنصری 
تبدیــل کند که بــه یادگیری محیطی 
در محیط یادگیری بیانجامد. این اتفاق 
در محیط هــا و فضاهای باز به شــکل 
بهتری امکان پذیر است. اما در فضاهای 
سرپوشیده نیز می توان به آن پرداخت. 
در ایــن رابطــه، توجه بــه تمهیدات 

بهداشتی و ایمنی اهمیت فراوان دارد.

حضور عناصر آموزنده 
و زیبای طبیعی

یکی دیگــر از مواردی کــه کودکان 
شــهری از آن فاصله دارنــد، ارتباط با 
از آن  زیبایی های طبیعــت و آموختن 

است. اســتفاده از تنه درختان به عنوان 
نیمکــت در محیــط باز و اســتفاده از 
سنگریزه های کف حیاط، که معمواًل راه 
رفتن روی آن هــا و به هم زدن آن ها با 
پا، برای بچه ها جذابیت زیادی دارد و یا 
قرار دادن ســنگ های بزرگ و استفاده 
از صخره هــای طبیعی با در نظر گرفتن 
ایمنی، همچنیــن طراحی آبنما یا یک 
ســازه آبی شبیه  سازة آســیاب آبی یا 
قنات، با قابلیت های آموزشی در مفاهیم 
سیاالت و بسیاری از ایده های مشابه که 
شــهری  محیط های  در  معمول  به طور 
به راحتی در دســترس نیستند، نقش 

آموزشی محیط را ارتقا می بخشند.

خلق موقعیت های 
مسئولیت آفرین

در هــر محیــط آموزشــی، وجــود 

فـــضاهایی کـــه بـــتواند روحـــیه 
مهارت های  دیگر  و  مســئولیت پذیری 
فردی و اجتماعی را افزایش دهد الزم 
است. ایجاد و تجهیز برخی فضاها که 
دانش آمــوزان در آن بتوانند آشــپزی 
کنند و تهیــه و پخت غذا را بیاموزند، 
هــم جــذاب اســت و هــم آموزنده. 
همچنیــن امــکان پخت نــان که در 
محیط های روســتایی دیده می شــود 
نیز جاذبه هــای خود را دارد. چه بهتر 
کــه این امــکان با اســتفاده از اجاق 
خورشــیدی در کنار یک تنور سنتی، 

شکل آموزنده تری به خود بگیرد.
در برخــی مــدارس، فضاهایی ایجاد 
کرده انــد کــه در آن هــا دانش آموزان 
می تواننــد به تهیة غذا، شست وشــوی 

ظروف و البسة خود بپردازند.
وجــود فضــای پاکیــزه و امکانــات 
مناســب برای نظافت محیط، توســط 
خود دانش آموزان، نیز در همین راســتا 

تأثیرگذار است.

کارگاه های هنری 
و بازارچه های خیریه

کارگاه های  برای  فضاهایی  پیش بینی 

تولیــد صنایع  هنری مناســب، جهت 
دســتی توســط دانش آموزان و فراهم 
کــردن زمینه های فــروش محصوالت 
آن هــا، نتایــج مفیــدی در پی خواهد 
داشــت. چند ســالی اســت که برخی 
از مــدارس، با راه انــدازی بازارچه های 
خیریه در محیط مدرســه، زمینه ســاز 
و  اجتماعی  مفیــد  بســیار  تجربه های 
اقتصــادی آموزنده هســتند. حال اگر 
محصوالت عرضه شده در این بازارچه ها 
از تولیــدات خود دانش آموزان باشــد، 
عالوه بر هویت بخشــی و ایجاد تشخص 
بومی در فعالیت، زمینــه کارآفرینی را 
نیــز در دانش آموزان فعال در آن فراهم 

می سازد.
نگاه به شــرایطی که وجــود آن ها به 
برتری سخت کوشــی و هوش هیجانی 
باالتــر در برخی از کودکان روســتایی 

نسبت به کودکان شهری منجر می شود، 
ایده هــای فراوانی برای تغییر  می تواند 
در معماری محیط مدرســه تولید کند 
تــا محیط های یادگیری شــهری را به 
ویژگی های ارزشمند یادگیری محیطی 
در برخی روســتاها در حد امکان مجهز 

نماید.

سخن آخر
محیطی  یادگیــری  قــدرت  هرچه 
رود،  فراتر  یادگیــری  محیط های  در 
می تواند  بهتــر  محیط ها  ایــن  کالبد 
نقش معلم ســوم را پس از آموزگاران 
و همســاالن ایفا نماید. دســتیابی به 
این موضــوع بیش از هر چیز نیازمند 
توجه به چنین رویکردی است. توجه 
مــدارس می توانند  اینکه فضاهای  به 
آموزنــده باشــند و تنهــا نقش یک 

ســرپناه بــرای افراد را بــازی نکنند 
ضروری اســت. اگــر می دانیم که ما 
همیشــه آگاهانه و یــا ناخودآگاه در 
محیطی هســتیم،  یادگیــری  حــال 
پس چــرا محیط یادگیری را آموزنده 
طراحی و تزئیــن نکنیم؟ آیا می توان 
عــالوه بر کارکرد معمــول هر یک از 
عناصر موجود در ساختمان و مبلمان 
نیز  را  آموزشــی  کارکردهای  محیط، 
آموزنده،  ورودی  در  داشــت؟  انتظار 
آموزنده  دیــوار  آموزنده،  آکواریــوم 
و بســیاری از عناصــر دیگــر محیط 
مدرســه را در نقش آموزنده دیگری 
هم دید؟ آیا مدرســه می تواند به یک 
اسباب بازی آموزنده در مقیاس بزرگ 
بازی هایی که بچه ها  آیا  تبدیل شود؟ 
در مدرســه انجام می دهند نمی تواند 
محیط  کردن  آموزنده تر  برای  الگویی 
شــود؟ آیا از ترکیب تخصص معلمین 
دروس مختلــف و طراحــان مدارس، 
نمی توان در ایــن رابطه بهره گرفت؟ 
محیط  چندحّســی  طراحی  با  چگونه 
و درگیــر کــردن حــواس گوناگون 
بچه هــا، ظرفیت یادگیــری به کمک 
ببریم؟  بــاال  را  هوش هــای چندگانه 
و چگونــه از ویژگی هــای فوق العاده 
فضای  باز، خصوصًا  فضای  ارزشــمند 
عناصر  و  طبیعــت  با  درآمیختــه  باز 
این ها بخشــی  ببریم؟  بهــره  طبیعی 
مطالب  در  کــه  اســت  از ســؤاالتی 
شــماره های پیشــین ایــن مجموعه 
مقاالت، به آن پرداخته شد. در اینجا 
تقاضا داریم مدارســی کــه موفق به 
اجرای هــر طرحی در راســتای این 
با ارسال کلیات طرح  رویکرد شده اند 
خود همراه با تصاویر مرتبط با آن به 
رایانامه نشــریه رشد معلم، در انتشار 
ایده هــا و تجربیــات خود به ســایر 

نمایند.  نقش آفرینی  مدارس 
با امید به اینکه مدارس ما روزبه روز 
در جهت تبدیل شــدن به محیط های 
رویکرد  بــه  توجــه  بــا  یادگیــری، 
یادگیــری محیطی، حرکــت کنند و 
فضاهایــی سرشــار از موقعیت هــای 
این مرزوبوم  آموزنده برای فرزنــدان 

 سازند. فراهم 

سفالگری دانش آموزان، نقده
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