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نقش ساختمان مدرسه 
در یادگیری

فضای کالبدی مدرســه نه تنها یک 
محیــط بی تأثیر در فرآینــد یادگیری 
بلکــه می تواند  نمی شــود  محســوب 
به عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت 
تربیتــی  و  آموزشــی  فعالیت هــای 
دانش آمــوزان ایفــای نقــش  کند. به 
تنها در کالس  یادگیری  عبارت دیگر، 
درس اتفــاق نمی افتد بلکه در و دیوار 
مدرســه نیز می توانند همانند معلم و 
کتاب برای دانش آمــوزان، حامل پیام 

باشند. اجزای ســاختمانی یک کالس 
مبلمــان و طراحــی داخلــی  درس، 
آن کالس و یــا حتی یک چشــم انداز 
مناســب، همه می توانند به عنوان یک 
کتاب درســی آموزشــی و یا به عنوان 
معلم در نظر گرفته شوند و این قدرت 
را دارند تا یادگیری را حمایت و حتی 

کنند. سازمان دهی 

محیط کالبدی آموزنده
کتابی اســت به نام »معلم سوم1« که 
توسط دو معمار به نام های اودل ویکلند2 

و پگی پیترســون3 نوشــته شده است. 
عنوان این کتاب، الهام گرفته از رویکرد 
رجیو امیلیا4  اســت که محیط اطراف 
را معلم ســوم دانش آموزان فرض کرده 
 اســت. معلم اول، همان معلم مصطلح 
اســت. معلــم دوم، هم ســاالن و دیگر 
دانش آمــوزان و معلم ســوم »محیط« 
اطراف اســت. این به همان معنا است 
که فضای فیزیکی مدرسه در کنار سایر 
عوامل آموزشــی و تربیتی، می تواند در 
نقش یک معلــم بــرای دانش آموزان، 

آموزنده  باشد. 

در و دیوار یاددهنده
محمد تابش
دبیر هندسه منطقة ۲ تهران
اجرای 3D:  الهام محبوب

نگاهی به نقش معماری مدرسه در یادگیری
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در مجموع بایــد گفت، طراحی کالبد 
مدرســه، صرفًا طراحی یــک مجموعه 
فضایــی زیبا بــا اســتفاده از فرم ها و 
رنگ هــای متناســب نیســت. طراحی 
فضاها در محیط مدرســه بهتر است به 
گونه ای باشد که نه تنها زیبایی و تنوع 
در بافت و رنگ داشــته باشد، بلکه این 
زیبایــی حاصل پیام هایی باشــد که به 

کمک یادگیری بیایند.

پیوند محتواهای درسی 
و معماری مدرسه

اما بنای مدرسه وقتی می تواند به مثابه 
یک وسیله تدریس در اختیار یادگیری 
باشــد که برنامه درســی و پرورشی با 
محیط کالبدی و فیزیکی اتصال و پیوند 
 یابد و ساختمان مدرسه و توسعة آن، در 
سامانة برنامه درسی مدرسه تلفیق شود. 
مهم ترین مقدمه الزم برای دست یابی 
به  چنین شرایطی، آن است که معلمین 
ما به جز گچ و تخته و یا شکل امروزی تر 
آن، یعنی ویدئو پروژکتور و یا تابلوهای 
هوشــمند، همــه اجــزای محیط های 
یادگیری را به صورت بالقــوه یا بالفعل 
ابــزاری بــرای تدریــس و در خدمت 

یادگیری فرض کنند.
این موضوع به شکل ســادة آن بارها 
در کالس های سنتی درس و در هنگام 
تدریس معلمین رخ می دهد. یک معلم 
هندسه، وقتی می خواهد هندسة فضایی 
را یــاد بدهــد، بارها از ســقف، کف و 
دیوارها و همچنین محل برخورد آن ها 
با یکدیگر اســتفاده می کنــد و اجزای 

موجــود در کالس بــرای او تبدیل به 
ابزار تدریس می شــوند. اتفاقًا این اجزا 
خیلی بهتر از گچ و تخته و حتی وسایل 
پیشــرفتة دیگر، به امر یادگیری کمک 

می کنند.
این مقاله و ادامه آن در شــماره های 
بعدی، ابزاری اســت بــرای دعوت از 
معلمیــن خــالق و گروه هــای علمی 
در مــدارس، بــه توجــه بیشــتر به 
ایــن رویکــرد و به فعلیــت درآوردن 
تمامی ظرفیت هــای ممکن در اجزای 
ساختمان مدرسه و تزئینات و مبلمان 
آن، کــه می تواند در کنار ســایر افراد 
و امکانــات، همچون کتب درســی و 
معلمین مدرســه، در فرایند آموزش و 

یادگیری راه پیدا کند.

یک یادگیری ملموس و ماندگار
شــاید بهتر باشــد در اینجا، با بیان 
یک مثال بسیار ســاده، این موضوع را 
به شــکلی گویاتــر و کاربردی تر مطرح 

نماییم.
اعضای گــروه فیزیک یک مدرســه، 

تصمیــم می گیرنــد زمینــة یادگیری 
موضوع گشــتاور و تأثیــر فاصلة اعمال 
نیرو تــا مرکز گشــتاور را به شــکلی 
کاربــردی و عملی بــرای دانش آموزان 
فراهم سازند. در اینجا نخست، به عنوان 
را  گشــتاور  موضوع  مختصری  مقدمه، 

مرور کنیم.
بر  وارد  نیــروی  برداری  حاصل ضرب 
یک جسم )F( از نقطه اثر نیرو در فاصله 
این نقطه اثر تا نقطه ای که جسم بر اثر 
همین نیرو دوران می کند )d( گشــتاور 

)µ( نام دارد.
گشــتاور به معنای نیروی الزم برای 
گرداندن یک جســم است. برای مثال 
هنگامــی که می خواهید یــک پیچ را 
بــا آچار بچرخانید، نیــروی الزم برای 
گرداندن آن گشــتاور نامیده می شود. 
در این حالت، گشــتاور برابر اســت با 
مقدار نیــروی الزم، ضــرب در فاصله 
آن تا مرکز پیــچ. پس اگر با یک آچار 
بلند بخواهیم ایــن کار را انجام دهیم، 
با نیــروی کمتری موفق بــه گرداندن 
پیچ می شویم تا بخواهیم با آچار کوتاه 

انجام دهیم.
برای یادگیــری این موضوع در ابعاد 
معماری، زمینه های زیادی وجود دارد. 
باز و بســته کردن درهای معمولی، که 
لوالیی هســتند، می تواند سوژه خوبی 
برای گروه فیزیک این مدرســه باشد. 
دســتگیرة این درها به طور معمول در 
دورترین نقطه نســبت بــه لوالی در 
کــه همان مرکز گشــتاور اســت قرار 

می گیرد.
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در تصویر باال، اعمــال نیرو در جهات 
مشخص شــده و بر نقاط »الف« و »د«، 
که هیــچ فاصلــه ای با مرکز گشــتاور 
ندارنــد، در را به حرکت در نمی آورد، اما 
این اعمــال نیرو در نقطه »ب«، در را به 
آســانی جابه جا می کند، در حالی که در 
نقطه»ج« به جهت فاصله کم تا لوالی در 
یا مرکز گشتاور، باید انرژی بیشتری برای 

جابه جایی در صرف نمود.
باالخــره گــروه فیزیک مدرســه به 
این  بر  تصمیــم  جمع بندی می رســد. 
می شــود که بــر روی بعضــی از درها 

دستگیرة افقی سرتاســری قرار گیرد و 
در ســه محل روی این دستگیره، جملة 
»فشــار دهید« حک  گــردد. با این کار، 
فهم تغییرات میزان اعمال نیرو با توجه 
به فاصله محل آن نیرو تا مرکز گشتاور، 
به شــکل ملموســی به کمــک اجزای 

ساختمان مدرسه صورت می پذیرد.
هر زمان که دانش آموزان به بخشی از 
دستگیره که از لوالی در دور باشد فشار 
وارد کنند، در به راحتی باز می شــود. اما 
اگر به نقطه ای که به لوال نزدیک اســت 
فشــار وارد کنند، در به سختی حرکت 

می کند. آن ها این گونه به کمک معماری 
درمی یابنــد که هرچه فاصله اعمال نیرو 
از مرکز گشتاور بیشــتر باشد با نیروی 

کمتری در باز می شود. 
ایــن تنها یــک نمونه از بســیاری از 
فرصت هایی است که در معماری مدرسه 
قابلیت ظهور پیدا می کنند و به سادگی 
اجزای ســاختمان مدرســه را به ابزاری 
برای تدریس و یادگیری تبدیل می کنند؛ 

یک یادگیری ماندگار و ملموس.

معلمین خاّلق به معماران 
پیشنهاد می دهند

به نظر می رســد که ایــن موضوع، در 
دروس مرتبــط با حــوزه علوم تجربی و 
همچنین درس های ریاضیات و هندسه، 
سوژه های بیشتر و در دسترس تری داشته 
 باشد. اما اگر معلمین خاّلق و خوش فکر 
در هر یــک از دروس، از ایــن زاویه به 
موضوعات درســی خود توجــه نمایند، 
راهکارهای  دهندة  پیشــنهاد  می توانند 

بسیار آموزنده ای در این رابطه باشند. 
اگر گروه های علمی مدارس، با چنین 
رویکردی، ســاختمان و محیط کالبدی 
مدرســه را به مثابه ظرفیت هایی فرض 
نمایند کــه می توانند بــه کمک آن ها، 
زمینــه یادگیری را توســعه دهند و در 
موضوعات مورد بحث در گروه های خود، 
به این مطلب توجــه نمایند، به تدریج، 
معماری مدرسه و ساختمان آن به عنوان 
معلم ســوم، حامی فرایند های یادگیری 

در مدرسه خواهد شد.
در شماره های بعدی عالوه بر اشاره های 
جزئی تر و کاربردی تر بــه مبانی نظری 
مورد نیاز در تبیین این مفهوم، نمونه های 
دیگــری را مطرح می کنیــم که در آن، 
محیــط فیزیکی و معماری ســاختمان 
مدرســه و یــا مبلمان و تزئینــات آن، 
به عنوان معلم سوم، در فرایند یادگیری، 

قابل فرض هستند.

 پی نوشت ها
1. The Third Teacher
2.  Odile Wiklund  
3.  Peggy Peterson
4.  Reggio Emilia
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وقتی كه ساختمان مدرسه، همكار معلمان می شود
همان گونه كه در دو شمارة قبل اشاره شد، ساختمان مدرسه 
می تواند ـ پــس از معلم به معنای مصطلح آن و همســاالن و 

همكالسی هاـ  به عنوان معلم سوم، نقش آفرین باشد.
به عبارت دیگر محیط مدرســه، می تواند عناصر، اجزا، تزئینات و 
آرایش متنوع و گوناگونی داشته باشد و با كاركردهای چندگانه ای 
كه دارد در جهت یادگیری نیز پاسخ گو باشد. ایده پردازان اصلی در 
این ارتباط، معلم های خالقی هستند كه ذهن توانمند آن ها از اجزای 
مختلف ساختمان مدرســه، ظرفیت های یادگیری جدیدی تولید 
می كند. آن ها به كمك معماران، می توانند ایده های ناب خود را به 
شــكلی عینی و واقعی خلق كنند تا ساختمان مدرسه را با نقشی 

آموزنده، به یكی از همكاران خود در محیط مدرسه تبدیل نمایند.

این معلمین خالق، از خود می پرســند كه آیا از ســاختمان 
مدرســه و اجزای آن می توان انتظار داشت تا برای فراهم كردن 
محیط مشوق یادگیری به كمك آن ها بیاید؟ ساده ترین عناصر 
محیطی را با چنین رویكردی مورد مشــاهده قرار می دهند و به 
كمــك خالقیت خود، آن ها را به ابــزاری برای یادگیری تبدیل 

می كنند.

كالبد مدرسه، عضوی از اعضای گروه معلمین ریاضی
در یك مدرسه، به منظور ایجاد تغییر در فضاها با رویكرد توسعة 
شفاف سازی در فضاها و ایجاد یكپارچگی بیشتر و فراهم كردن 
عمق دید گســترده تر، تصمیم به برداشــتن برخی از دیوارهای 
مدرسه گرفته می شود. این مدرسه با اسكلت فلزی بنا شده است 

دیوار همکار

محمد تابش
طراح و پژوهشگر 
در حوزه معماری مدارس

نگاهی به نقش معماری مدرسه در یادگیری

معلم سوم
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و لذا دیوارهای آن نقش باربر یا حمل بار ساختمان را ندارند.
اما در حین اجرای این تصمیم در تخریب یكی از این دیوارها، 
با یك موضوع پیش بینی نشده روبه رو می شوند و متوجه می شوند 
كه این دیوار، دارای یك بادبند همگرا بوده است كه به هر دلیلی، 

پیش از تخریب از آن بی خبر بوده اند.
در این وضعیت، مجموعه دســت اندرکاران مدرســه نظرات 
مختلفی می دهند. یک نفر می گوید بهتر است دوباره دیوارچینی 
کنیم و از شفافیت این دیوار صرف نظر کنیم. یکی از معلمین به 
شــوخی می گوید به نظر من بهتر است از این باربند صرف نظر 
کنیم. ان شــاءاهلل که هیچ وقت زلزله ای نیاید که به آن نیاز پیدا 
کنیم! شخص دیگری پیشنهاد می دهد تا در شکل باربند تغییر 
ایجــاد کنیم و آن را به یک باربند واگرا تبدیل کنیم. هرکدام از 

نظرات، موافقین و مخالفینی پیدا می کند.

 

 بادبند همگرا - اجرای ۳D:  الهام محبوب

در همین شرایط یکی از معلمین گروه ریاضی به جمع اضافه 
می شود و از موضوع بحث مطلع می شود. همین طور که گفت وگو 
بین افراد در این مورد ادامه پیدا می کند این معلم هندســه، با 
دقت زیاد، به باربند بیچاره و نگون بخت نگاه می کند. باربندی که 
همه برای خالص شــدن از شر آن به دنبال راه چاره می گردند. 
اما نــگاه این معلم با نگاه دیگران تفــاوت دارد. زیرا او با دیدن 
این باربند به یاد خیلی از موضوعات درســی می افتد. او در این 
باربند، زوایای متقابل  به  رأس را می بیند. همچنین یک مستطیل 
می بیند که قطرهای آن رسم شده اند. می بیند که قطرها در آن با 
هم برابرند و مثل هر متوازی االضالعی، همدیگر را نصف کرده اند. 
او نحوه اثبات این قضیه را که در هر مثلث قائم الزاویه، میانه وارد 
بر وتر نصف وتر اســت می بیند. او خیلی از مباحث درسی مورد 
توجهش را در این باربند پیدا می کند و با این نگاه، این باربند از 
نظر او یک مزاحم نیست. نه تنها به فکر خالصی از شرش نیست 

بلکه آن را همکار خود در مدرسه می بیند.

 این ایده ها در ترکیب با تمهیدات معمارانه، به واقعیت تبدیل 
می شــوند. حتی می توان با همکاری معلمین و دانش آموزان به 
تحقق این ایده ها نزدیک شد. فقط کافی است تا پس از پوشش 
مناسب برای زیباسازی اسکلت فلزی باربند مورد نظر، با استفاده 
از چوب یا پی وی سی و یا حتی یک رنگ آمیزی ساده، به کمک 
نورپردازی مناسب و تعاملی، محتواهای علمی مورد نظر را روی 

آن ها پیاده کنند. 
این معلم خالق ریاضیات و هندســه بــه کمک دانش آموزان 
مدرســه، با برش تخته های چوبی و نصب آن ها روی این باربند، 
سطح فلزی نازیبای آن را می پوشاند. پس از آن، قطعات مختلف 
اصلــی در اجزای این باربند را نام گــذاری می کند. محل تالقی 
دو تیر مورب را، که به مانند قطرهای یک مســتطیل هستند، 
O  می نامد و چهار رأس این مســتطیل را با حروف C ،B ،A و 
D مشــخص می کند. زاویه های O1 تا O4 را هم به کمان هایی 
از جنس چوب و یا پلکسی، مشــخص می کند. در این مرحله، 
هرکدام از طول های اضالع این مستطیل و کمان های زاویه های 
مختلف آن و همچنین هر قطعه از قطرهای آن را با یک چراغ نوار 
اس ام دی مات که خیرگی باالیی نداشــته  باشد مجهز می کنند. 
در این وضعیت، هرکدام از این زوایا و پاره خط ها، این قابلیت را 
پیدا می کنند تا با یک کلید مخصوص روشن یا خاموش شوند. 

 

 پوشش چوبی و اضافه کردن عالئم

اینکــه کدام اضالع یا زوایا با هم و یا جداگانه و به چه ترتیبی 
روشــن شــوند، یا اینکه برای بیــان هر موضوعــی از چه نوع 
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دستورالعملی در روشــن کردن چراغ ها استفاده شود، جزئیاتی 
دارد که از هدف درج این مقاله خارج اســت. مهم آن است که 
با یک نگاه جدید به اجزای ســاختمان مدرسه نگریسته شود و 
طرح هایی در آن ها پیاده شــود کــه  امکان تعامل دانش آموزان 
در هنگام اســتفاده از چنین ســامانه های آموزنده ساختمانی 
فراهم باشــد و صرفًا یک نمایــش آموزنده یک طرفه، طراحی و 
اجرا نگردد. از ســوی دیگــر پرســش آفرینی و الیه الیه بودن 
عناصر محیطی باعث نوعی از پیچیدگی می شــود که جذابیتی 
بــه مراتب بیشــتر از ارائه خالص و مســتقیم دارد و با تحریک 
حــس کنجکاوانه دانش آموزان، آن ها را به تالش بیشــتر برای 
یادگیری تشــویق می کند. مثاًل در این نمونه، می توان از چند 
دستورالعمل مختلف برای روشن کردن چراغ ها استفاده کرد که 
ترتیب روشــن شدن در هر دستورالعمل، بیانگر یکی از مفاهیم 
هندسی مرتبط با موضوع است. بدون اینکه عنوان آن به شکل 
مستقیم روشن باشد، دانش آموزان با تعامل توأم با پیچیدگی و 
 ابهام، ســعی در کشف مفهوم مورد نظر می کنند. چنین روشی، 
به مراتب مناسب تر از شیوه ای است که در آن، با دستورالعمل های 

کاماًل روشن و مستقیم به بیان موضوعات مشخص بپردازند.
در این سلسله مقاالت، در هر شماره، مثال  یا مثال هایی مطرح 
می شــود که در آن به ذکر نمونه هایی از برخورد با ســاختمان 
مدرسه و اجزای آن برای تبدیل آن ها به ابزار یادگیری، پرداخته 
می شــود. هدف اصلی از بیان این نمونه هــا، تبیین اصول این 

رویکرد است و ما نمی خواهیم در این مثال ها متوقف شویم.
 می خواهیم با ذکر چنین نمونه های فرضی، بیان کنیم که:

 می توان موضوعات و اتفاقات موجود در کالبد مدرســه را به 
گونه ای متفاوت و تازه دید. یک باربند با تیرهای مورب فوالدی، 
در نگاه سادة اولیه، آزارنده است، اما یک معلم هندسه خالق، آن 
را ابزار یادگیری می بیند. یک معلم فیزیک خوش ذوق، اعتراض 
می کند که چرا آن را می خواهید بپوشانید؟ بگذارید بچه ها آن را 
ببینند و برایشان این پرسش مطرح شود که این ها برای چه اجرا 

شده اند و چه ویژگی و کارایی دارند؟
 با یک نگاه خالقانه در جهت توســعه ظرفیت های یادگیری، 

می توان تهدید ها را تبدیل به فرصت کرد.
 ورود معلمین و نیروهای متفکر مدرســه در تغییرات کالبدی 
مدرسه، مانند بازسازی، دکوراسیون و مبلمان مدرسه، می تواند 
امکان تحقق تبدیل اجزای مدرسه به ابزار یادگیری را فراهم  کند.

 امکان تعامــل دانش آموزان با اجزای محیــط کالبدی برای 
یادگیری، بسیار سودمند است.

 تشویق دانش آموزان به تالش برای یادگیری با قرارگیری در 
موقعیت های تودرتو و پیچیده که منجر به ایجاد حس کنجکاوی 

می گردد، صورت می گیرد.
در مقاالت بعدی، با ذکر مثال های دیگر از چگونگی استفاده از 
معماری و اجزای ساختمان مدرسه، به عنوان ابزار یادگیری، به 

زوایای دیگری در این ارتباط اشاره خواهیم داشت.

 روشن شدن اجزاء گوناگون به صورت عاملی و هدفمند - اجرای ۳D:  الهام محبوب
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در شماره های پیشــین اشاره شد که 
ساختمان مدرسه می تواند پس از معلم، 
به معنــای مصطلح آن و همســاالن و 
همکالســی ها )به عنوان معلم سوم( در 
جهت یادگیری نقش ایفــا کند و معلم 

سوم باشد.
این موضــوع را در پایه های تحصیلی 
دبســتان و حتــی دوره اول متوســطه، 
می تــوان بــه تبدیــل مدرســه به یک 
اسباب بازی آموزنده در مقیاس بزرگ تر و 
یا یک همبازی برای بچه ها تشبیه نمود. 
اگر بتوانیم در عناصر معماری، تزئینات و 
مبلمان مدرسه، امکانی فراهم كنیم که 
دانش آموزان با مداخله در آن ها، به شکلی 
خودآغــاز، بتوانند در حالی که ســرگرم 
می شــوند، به دانش و مهارت های خود 
بیفزایند، شاهد همان اتفاقی خواهیم بود 
که کودکان در ارتباط با اسباب بازی های 

واجــد ارزش در زمینــه یادگیــری و یا 
همبازی های خود با آن روبرو می شــوند. 
با این حســاب، اتفاقی که در برخورد با 
بازی های فکری رخ می دهد می تواند در 
اندازه هایی بزرگ تر و در مقیاس معماری، 
درون محیط هــای یادگیری نیز محقق 

شود.

مدرسه، اسباب بازی آموزنده
بازی از یك سو، باید سرگرم کننده، فعال، 
خود به خود، خود آغــاز و چالش برانگیز 
باشــد و از سوی دیگر با یادگیری ارتباط 
داشــته تا موجب توسعه شناخت گردد. 
سازندگان اســباب بازی های آموزشی به 
طور معمول در تالش هستند تا یک ابزار 
نسبتًا کوچک با ویژگی های جذاب و گیرا 
تولید کنند که هدف یا اهداف مورد نظر 
در یادگیری را تأمین کند؛ اهدافی که به 
کمک فرم، بافت، رنگ و روابط معین در 
اجزا با رویکرد تعامل بین کودک و وسیله 
بازی به گونه ای که آن وسیله با جذابیتی 
کــه دارد بتواند کــودک را مختارانه به 
سمت خود بکشاند. این موضوع می تواند 
در مدرسه هم دیده  شود. کالبد مدرسه، 
به مثابه یک اســباب بازی جذاب، تبدیل 
به یک وسیله یا ابزار بزرگی می شود که 

دیوار آموزشی
محمد تابش

طراح و پژوهشگر 
در حوزه معماری مدارس

نگاهی به نقش معماری مدرسه در یادگیری

معلمسوم
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در اختیار دانش آمــوزان قرار می گیرد تا 
با این وســیله به وسعت شناخت خود از 
جهان بیافزایند و در پی آن دانش خود را 

گسترش دهند.

معمای کتاب ریاضی 
یا یک بازی فکری

در دبســتانی، یکی از فضاهای خود را 
بــه درس ریاضی  اختصاص داده بودند تا 
معلمین از آن بــرای یادگیری بچه ها در 
درس ریاضی اســتفاده  کننــد. این فضا 
معمواًل، محل جمع شــدن و گپ وگفت 
بین معلم ها برای برنامه ریزی های مرتبط 
با درس ریاضی دبســتان شده  بود. روزی 
در ســاعات پایانــی مدرســه، در حالی 
که چند نفر از بچه هــای کالس دوم در 
گوشــه ای از این فضا مشــغول بازی و 
گفت وگو بودند، در گوشه ای دیگر، چند 
نفر از معلمین مدرسه دربارة این صحبت 
می كردند کــه چگونه می توانیم این فضا 
را قدری شــاداب تر و با نشــاط تر کنیم، 
چون احساس همه آن ها این بود که این 
فضا قدری بی روح و کســالت آور اســت. 
نظرات مختلفی مطرح شــد. استفاده از 
گلدان، تغییر در مبلمان، تعویض پرده ها، 
رنگ آمیزی جدید دیوارهــا و... . در این 
میان پیشــنهاد رنگ آمیــزی کالس به 

شکلی متنوع و شاداب  با رنگ های نسبتًا 
شادتر، بیشــتر از بقیه پیشنهادها مورد 

توجه قرار گرفت. 
در ایــن حــال توجــه یکــی از این 
معلمیــن، بــه فعالیتی کــه بچه ها در 
گوشه دیگر کالس مشــغول آن بودند 
جلب شــد. بچه ها روی فرش نشســته 
بودنــد و با تعدادی مربــع کوچک که 
درســت  رنگی  مقواهای  با  خودشــان 
کــرده بودنــد مشــغول حــل یکی از 
معماهای کتاب ریاضــی بودند. بچه ها 
می خواســتند با مربع های رنگی 5 در5 
سانتی متری، 12 قطعه مختلف درست 
کنند به طوری که هر قطعه، با 5 مربع 
هم رنگ و هم اندازه درســت شده  باشد، 
و سپس یک جدول را، که خانه های آن 
از 5 ردیف و 12 ســتون مربع شکل و 
هم اندازه با مربع های کوچک تشــکیل 
شــده باشــد، با این 12 قطعه پرکنند. 
بچه ها با این کار، برای حل معمای خود 
چیزی شبیه به یک اسباب بازی فکری 
کوچک در حدود یک مقوای 25 در60 

سانتی متری درست کرده بودند.
 

رنگ در محیط به کمک بازی ریاضی
معلم مــورد نظر، با دیــدن این صحنه، 
پیشنهاد جدیدی برای شاداب کردن محیط 

یادگیری ریاضــی ارائه كرد. او به همکاران 
خود گفت: »من فکری به نظرم رســید«. 
پس از آن بدون مکث به بچه ها اشاره کرد 
و گفــت: »نگاه کنید کــه این بچه ها چه 
می کنند!«. آن ها نیز فعالیت بچه ها را دیدند 
و متوجه موضوع مورد تالش آن ها شدند. در 
این زمان یکی از معلمین پرسید: »خوب، 

چه فکری دارید؟« 
ایده ای که در ذهــن آن معلم با توجه 
به فعالیت بچه ها شکل گرفته بود، تبدیل 
بازی فکری آن ها در مقیاســی بزرگ تر 
بــر روی یکی از دیوارهــای آن فضا بود. 
البته مربع های رنگی بزرگ تر با فوم های 
رنگی نســبتًا ضخیم که بتواند مثل یک 
پازل، ســطح یک قاب بزرگ روی دیوار 
را با رنگ های شاد و متنوع بپوشاند. این 
قطعات به کمک چســب های پارچه ای، 
روی موکت با طرح شــبکه ترسیم شده 
روی آن، به راحتی می چسبند و یا از آن 

جدا می شوند.
باید گفت که قانــون و ابعاد این بازی 
فعالیت ها  باشد. می شود  متغیر  می تواند 
و معماهای مختلف دیگری را هم مطرح 
كرد و با تغییر ابعاد این قاب بر روی دیوار، 
عالوه بــر رنگین كــردن فضای کالس، 
دیواره آن کالس را تبدیل به یک اسباب 

بازی فکری بزرگ نمود. 

با قطعه های زیر هر شكل سطح آن را به طور كامل بپوشانید. از رنگ های مختلف استفاده كنید تا قطعات را نشان دهید.

|  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۴ |  دی ۱۳۹۶ 1۸



بچه ها بــا آن در تعامل خواهند بود 
و معماهای مختلــف را حل می کنند. 
شــکل و ترکیــب رنگ ها بــه جهت 
تغییــرات مداوم در چینــش قطعات 
رنگی و هــم تغییر در شــکل و ابعاد 
آن ها، طــرح و نقش روی دیوار، دائمًا 

تغییــر می کند و هیــچ گاه یکنواخت 
نمی شود. 

هر هفتــه یک فعالیت یــا یک معما 
مطرح می شــود و بچه ها را به شــکل 
آموزنده ای ســرگرم می کند. موضوعات 
مختلفی مانند الگویابــی، تقارن و... در 

کالس دوم دبســتان و بســیاری موارد 
دیگر در کتب درســی دیگــر می تواند 
تولیدکننده ایده طرح باشــد. این تغییر 
در موضوع و شــکل  ها، دیواره کالس را 
به شکل متنوعی، رنگارنگ و همچنین 

رنگ به رنگ می نماید.

الگوهای زیر را ادامه دهید. هر بار الگو را توصیف كنید.

 شایسته است با هم مروری کنیم که چه اتفاقاتی در این داستان افتاده است:
1. هم فکری معلمان برای زیباسازی محیط

2. توجه به فعالیت دانش آموزان و کسب ایده از آنان
3. تبدیل بخشی از ساختمان مدرسه به یک اسباب بازی بزرگ آموزنده و تعاملی

4. رنگین شدن محیط یادگیری و شاداب و زیباتر شدن آن محیط 
5. تنوع و تغییر این محیط با تغییرات متأثر از بازی های فکری آموزنده دانش آموزان

به نظر شــما، آیا این پنج اتفاق نمی تواند حتی به شکل های گوناگون دیگری در مدرسه شما رخ بدهد؟ اتفاقاتی که بخش هایی از 
محیط کالبدی مدرسه را به اسباب بازی های بزرگ آموزنده و تعاملی تبدیل کند و نتیجه آن تبدیل ساختمان مدرسه به یک وسیله 

برای یادگیری در دانش آموزان گردد.

با توجه به خط تقارن، نیم دیگر شكل را مانند نمونه بكشید.

از شابلون و خط كش كمك بگیرید. نیمه دیگر فرش و دیواری را كه كاشی كاری شده است كامل كنید.
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مقــاالت، موضوعات  این مجموعه  در 
مرتبــط بــا طراحــی محیط مــدارس 
به گونــه ای که منجر بــه یادگیری از آن 
محیط  شوند، مورد بررسی قرار می گیرند. 
در شماره های پیشین به ابعاد گوناگونی از 
این موضوع اشاره شده و اكنون ادامه آن 
را می خوانید. یکی دیگر از استراتژی های 
یادگیری به کمک ســاختمان مدرسه، 
طراحی چندحســی اســت. طراحی که 
بتوانــد حواس گوناگــون را درگیر کند. 
طراحی چندحســی، راهبردی است که 
می تواند به کمک انتقال دانش توســط 
تجربه های حسی، مؤثر واقع شود. حواس 
گوناگون با درگیر شدن با عناصر مختلف 
در ساختمان، پیام های الزم را درمی یابند.

با توجه به ظرافت و پیچیدگی هایی که 
موضوع این شماره دارد، الزم است تا کمی 
متفاوت با روال گذشته، تمرکز بیشتری را 
روی مبانی نظری وابسته به این موضوع 
داشته باشیم تا معلمین محترم و متولیان 
مــدارس، با شــناختی بیشــتر، بتوانند 
ایده های خالقانه آموزنده تری برای تغییر 

در فضاهای مدرسه به دست آورند.
یادگیری،  ساختمان مدرسه در جهت 
می تواند ویژگی  تحریک حســی داشته 
 باشــد که معمواًل این تحریک حسی از 
طریــق تغییرات در رنگ، شــکل، الگو، 
اندازه، بافــت1، رایحه، صدا و حتی طعم، 
حاصل  می گــردد. همچنیــن یک فضا 
می تواند به گونه ای طراحی و مبلمان شود 
که پاسخ گو، واکنش دهنده و قابل انعطاف 
نسبت به اقدامات دانش آموزان باشد. این 
پاســخ گویی غالبًا با درگیر کردن حواس 
گوناگون دانش آموزان، زمینه شکل گیری 
بهتری پیدا می کند. حس های گوناگون 
انسان، قابلیت های شــناختی گوناگونی 
دارنــد. محرک های حســی گوناگون و 
متنوع، ســطح برانگیختگی افراد را باال 
می برد و عمــق و گســتره یادگیری را 

افزایش می دهد.

تبدیلمحیطیادگیری
بهیکباغحسی

یک محیط کالبــدی آموزنده به مثابه 

یک باغ حســی اســت که قدرت درگیر 
کردن بســیاری از حواس را به شــکل 
متمرکز دارد. باغ حســی، باغی است که 
طیف گسترده ای از تجربیات حسی در آن 
به صورت فشرده جمع شده باشند تا منبع 
مناسب و ارزشمندی برای تمام کاربران 
آن باشــد و در انواع گوناگون از فعالیت، 
از تفریح و سرگرمی تا تعلیم و پرورش را 
انواع چشم اندازهای سخت  شامل گردد. 
و نــرم، حیاط با عناصــر طبیعی، حیات 
وحــش، بافت متنوع، رنگ متنوع و انواع 
تحریکات حسی گوناگون، از ویژگی های 
یک باغ حسی است. البته این باغ حسی ، 
می توانــد بدون حتی یــک درخت و یا 
هر گیاه دیگر در فضاهــای داخلی و در 
کالس هــای درس نیز شــکل بگیرد. در 
واقع، اصطالح باغ حســی، مستقل از باغ 
به معنای مصطلح آن است و معطوف به 
همان تجمیع نیروهــای محرک حواس 
گوناگــون در یک فضا اســت. هر چند 
زمینه شــکل گیری آن در یک فضای باز 
و پــر از انواع گیاهان، یا یک باغ به همان 

کالسچندحسی

محمد تابش
طراح و پژوهشگر در حوزه معماری مدارس

بررسی شرایط و راه كارهای تحقق یادگیری، به كمك طراحی معماری، 
مبلمان و تزئینات، مدرسه آموزنده با درگیر كردن حواس چندگانه
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معنای مصطلح خود، به مراتب بهتر فراهم 
می گردد. 

نتیجه پژوهش ها درباره باغ حسی حاکی 
از آن است که ویژگی های زیبایی شناختی 
در حوزه بصری به تنهایی اهمیت ندارند 
و حتی حــواس دیگری مانند المســه، 
بویایی و چشایی، در برخی موارد اهمیت 
بیشــتری پیدا می کنند. به عبارت دیگر، 
زیبایی شناختی  ارزش های  اوقات،  گاهی 
بصری به اندازه ارزش های حســی دیگر، 
اهمیــت ندارد. به عنــوان نمونه، همه ما 
این تجربه را داشته ایم که در بسیاری از 
موارد، برای حصول اطمینان از شناخت و 
درک اشیاء، حس بینایی ما اطمینان آور 
نبوده  است و برای اینکه اطمینان بیشتر 
و تشخیص درست تری بدهیم به ناچار از 
لمس کردن و یا بوییدن استفاده کرده ایم.

بنابرایــن وجود محرک هــای حواس 
گوناگــون، اثر عمیق تــر و کامل تری در 
شناخت ما نسبت به پیرامون می گذارند 
و بر همین اســاس می تــوان گفت که 
بسیاری از فضاهای یک مدرسه، خصوصًا 
فضاهای بــاز آن، می توانند به عنوان یک 
باغ حسی، محیط کالبدی مناسبی برای 
یادگیری باشــند و معماری چندحسی 
به جهت قدرت بیشــتر در درگیر کردن 
حــواس، می تواند نقش مهمی در تبدیل 
محیط فیزیکی مدرسه به عنوان یک ابزار 
یادگیری جذاب و کارآمد داشــته  باشد. 
این موضوع در مدارســی که کالس های 
آن ها به صورت موضوعی ســازمان یافته 

است کاربرد بیشتری پیدا می کند.

باغحسیوزمینههاییادگیری
فرهنگوادبیاتفارسی

فــرض کنیــد در یک مدرســه، برای 
درس های تاریخ، ادبیات و زبان فارســی 
به عنــوان یــک کالس موضوعی، فضای 
مشــخصی در نظر گرفته شــده  است. 
محیطــی که اغلب کالس هــای مرتبط 
با این درس، در آن تشــکیل می شــود. 
معلمین این درس هم بیشتر در این فضا 
با یکدیگر مالقات و گفت و گو می کنند. یا 
اینکه در مدرسه دیگری به جهت برگزاری 
یک جشنواره ادبی و یا فعالیتی شبیه به 
آن، فضایی را در مدت زمان مشخصی در 
نظر گرفته اند. محیطی که قرار اســت در 
آن، فعالیت هــای گوناگونی در چارچوب 
موضوع ادبیات و زبان فارســی و ترویج 
فرهنگ و تمــدن ایران زمین روی دهد. 
برای هر مثالی از این دســت می توان با 
رویکرد طراحی چندحسی و یا ایجاد باغ 
حســی، فضایی بسیار آموزنده خلق کرد 
که اثرات آن تا ســال ها در افرادی که آن 

فضا را تجربه می کنند، باقی بماند. 

محیطی کــه در آن، رنگ های خاکی 
آجر و خشت از یک سو و از سوی دیگر 
رنــگ فیروزه ای کاشــی ها که تزئینات 
ســطوح پیرامونی این فضا را به کمک 
هنر دانش آموزان خوش ذوق و معلمین 
خالق آن ها به حال و هوای ســنت های 
ایرانــی نزدیک کرده اســت به همراه 
نقوش گره چینی های چوبی  از  ترکیبی 
بســیار چشــم نواز  فضایی  محیط،  در 
ایجاد کرده  است. خط خوش نستعلیق، 
اشــعار زیبای پارســی را زیباتر کرده 
 اســت و محیط را نیز زیبایی بخشیده 
 اســت. وقتی به سطح زبر آجرها و رویه 
چوب ها دست می کشیم، حسی متفاوت 
با سایر فضاها را تجربه می کنیم. صدای 
آب که در گوشه ای از فضا از یک آبشار 
مصنوعی با سقوط از یک کوزه به کوزه 

دیگر در ترکیــب با صوت خوش آهنگ 
خسرو موسیقی ایران که اشعار حافظ را 
می خواند به زیبایی گره می خورد و در 
زمینه این صداها، نوای خوش موسیقی 
فهمی  می کند،  هم نوایی  ایرانی،  سنتی 
از آن شعر حافظ به ما می دهد که هیچ 
مفســری نمی تواند به این کیفیت، آن 
شعر را برای ما تفســیر کند. از سویی 
دیگر، بوی خوش گالب قمصر کاشــان 
که از افزوده هــای آب موجود در آبنما 
به شــامه ما می رســد و همچنین دود 
عــود خوش رایحــه در کنجــی از این 
ایجــاد می کند.  ترکیــب جالبی  فضا، 
وجود گیاهــان و درختچه های تزئینی 
در چهار کنج این فضــا نیز، تداعی گر 
یک چهارباغ ایرانی در ترکیب با ســایر 
ویژگی های این محیط، حواس ما را در 
جهتی معین و متمرکز درگیر می کند. 

نه تنها زمینه بســیار  چنین محیطی، 
مناسبی برای مطالعه و یادگیری ادبیات و 
زبان فارسی فراهم می کند، بلکه خود این 

محیط نشانه های آموزنده بسیاری دارد.
در  چند حســی  طراحــی  ایــده 
کالس هــای موضوعــی، کتابخانه هــا، 
و جشنواره های  نمایشــگاهی  فضاهای 
دانش آموزی و بسیاری از موقعیت های 
دیگر در مــدارس، در جهت یادگیری 
مفاهیــم درس های گوناگــون، به ویژه 
دروس مرتبط با علوم حسی و تجربی، و 
همچنین حوزه علوم وابسته به فرهنگ 
و زبان فارســی، ایده بســیار راهگشا و 
کارآمدی است که فضاهای مرتبط را به 
خوبی، تبدیــل به محیط های یادگیری 
به کمک یادگیــری محیطی می نماید. 
محیط هایــی بســیار گیرا بــا تأثیرات 

آموزنده، عمیق و ماندگار.

1. بافت به جنســی که اشیا از آن ساخته شده اند مربوط 
اســت و چگونگی رویه سطح را از لحاظ نرمی، صیقلی و 

زبری بیان می دارد.
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و حل اختالفــات دانش آمــوزی و ایجاد 
دوستی پایدار در میان آنان می دانست.

جمع بندی
بر اساس تجربة زیسته نگارنده، آموزش 
براساس یادگیری تعاملی، به ویژه تعامالت 
همتراز فراگیــران، بهره های جانبی زیر را 
به ارمغان می آورد: تقویت فّن بیان، ارتباط 
زبانی بهتر، انتقــال راحت تر پیام، تقویت 
یاددهی و تفهیم مطالب و باالخره بازنمایی 
گزاره ایـ  کالمی اندیشه و یافته های جدید 
در پی. همچنین ایجاد گفتمان مستدل، 
تغییر نگرش نســبت به ســؤال کننده و 
دریافت بهتر از زبان بدن مخاطب، تسّری 
همیــاری در دروس دیگر، پرســش گری 
مســئولیت پذیری،  تعامل حضــوری،  و 
شـکیبایی ورزی، خــودباوری، دردآشنایی 
درسی و اعتمادســازی در حل مسئله به 
اتکای همتایــان، از دیگر بهره های فردی 
در اجرای رویکرد حاضر است که اظهارات 

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.

 منابع
1. کوزولیــن، الکــس )139۲(. خلوتگــه  ســایه ها: 
روان شناسی هنر و سیر و تحول اندیشه ها ویگوتسکی. 

مترجم: حبیب اهلل قاسم زاده، تهران: ارجمند.
2. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in society: the 
development of higher psychological process-
es, Cambridge, MA; Harvard University Press.

یادگیری در طبیعت
بررسی شرایط و راه کارهای تحقق یادگیری
به کمک طراحی معماری، مبلمان و تزئینات

۱۱ |  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۸ |  اردیبهشت ۱۳۹۷ رشد معلم | دورۀ 3۶ |  شمارۀ ۸ |  اردیبهشت 1397 | ۱0

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

بررسی رفتار آب در یک سازه آبی با عناصر طبیعی

پخت غذا با اجاق خورشیدیپخت نان در مدرسهـ  بابل

فضای شست وشوی ظروفـ  مدرسه ای در بابلسر

نظافت مدرسه توسط دانش آموزان

بازارچه خیریه در یک مدرسهـ  تهران


