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بیشتر مدرسه های صدساله اخیر ایران، چه بسا در بهترین 

می كنند.  ایفا  آن  افراد  برای  را  سرپناه  نقش  وضعیت، 

مدرسه هایی كه دانش آموزان و معلمین را در مقابل آفتاب، 

باد و باران محافظت می كنند. این در حالی است كه معماری 

مدرسه ها با نظام تعلیم وتربیت كارآمد، ویژگی های كالبدی 

متفاوتی دارد. اگر یادگیری در مدرسه ها به آموزش رسمی 

به  باید  مدرسه ها  این  محیط  معماری  شود،  داده  ترجیح 

فراگیرندگان  یادگیری  تسهیلگر  كه  گیرد  شكل  گونه ای 

شود. در چنین مدرسه هایی، به جای یك محیط آموزشی 

صلب و غیرمنعطف و فضای دلگیر و یكنواخت، با محیطی 

تغییرپذیر، اجتماعی، پرنشاط و دوست داشتنی با فضا ها و 

چشم اندازهای جذاب و همچنین سرشار از نور طبیعی مواجه 

كارآمد،  شكلی  به  آن ها،  بیشتر  كه  فضاهایی  می شویم. 

ظرفیت بسترسازی مناسب برای یادگیری را پیدا می كنند.
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 مقدمه 
منظور از فضاي آموزشی چيست؟ آیا به راستی این مهم می تواند در شكوفایی 
و رشــد اســتعدادهای دانش آموزان به اندازه زیادی مؤثر باشد؟ طراحی فضای 
آموزشي باید چگونه باشد تا کودکان بهتر یاد بگيرند؟ این ها سؤال هایي هستند که 
همواره ذهن متخصصان و برنامه ریزان تعليم وتربيت را به خود مشــغول کرده اند. 
از فضاي آموزشــي به عنوان ظرفی یاد مي شود که رفتارها و تعامالت انسانی در 

آن رخ می دهد.
فضاي آموزشي در شكل گيري شخصيت افراد و به طور خاص کودکان نقش مؤثري 
ایفا مي کند. براي رشــد آنان عامل مهمي محسوب مي شــود و تأثير مثبتي در رشد 
جســمي و عقلي کودکان دارد. کودکان به فضاهایي براي بازي و یادگيري نياز 
دارند که در عين قابل کنترل بودن، آن ها را محدود نكند، جذاب باشد و بيشتر از 

وقفه و مكث، ماهيت حرکتي داشته باشد. 
کودکان بيشتر از هر چيز به تجربه کردن عالقه مندند. بنابراین فضاهایي که براي 
کودکان طراحي مي شــوند، به ویژه فضاهاي آموزشي، باید قادر باشند نيروهاي 
ذهني و احساســي او را تحت تأثير قرار دهند و از این طریق، هم در آموزش او 
شــرکت کنند و هم محيطي شاد و سرشــار از انرژي را براي او به وجود آورند. 
یكي از فضاهاي آموزشــي که کودکان بخشــي از ساعات عمر خود را در آن به 
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آموزش و یادگيري مي پردازند، مدرسه است. مدرسه را مي توان خانه اي دانست با 
ابعادي وسيع تر که کودکان بخشي از زندگي شان را در آن سپري مي کنند. از این رو 

طراحي مدرسه با توجه به نيازهاي دانش آموزان، از اهميتي ویژه دارد.
مدرســه همواره کانون تحوالت فرهنگی و اجتماعی جامعه بوده و تأثير مهمی 
در فعاليت، حيات و پویایی علمی جامعه دارد. در سال های اخير، با توجه به رشد 
روز افزون و وسعت تغييرات روش های آموزشی، سازگار کردن بستر یادگيری و 
فضاي آموزشي با نيازهای دانش آموزان مورد توجه متخصصان قرار گرفته است. 
مطالعات نشان می دهند، طرح فضاهای آموزشی می تواند یادگيري را رشد دهد یا 
مانع آن باشــد. بنابراین، توجه نكردن به عناصر تشكيل دهندة فضای آموزشی مثل 
کالس ها، راهروها، فضاهای باز و تجهيزات ممكن است اثر منفی بر دانش آموزان 
داشته باشد و برعكس، رعایت این ضوابط و استانداردها می تواند حس رضایت و 

تعلق پذیری دانش آموزان را نسبت به فضاهای آموزشی ایجاد کند. 
در واقع فضاي آموزشي در کنار مؤلفه هاي دیگري مانند برنامة درسي و معلم، 
مي تواند تأثير مهمي در آموزش کودك داشته باشند. فضاي آموزشي مدرسه نه تنها 
محيطي خشــك و بي روح و تأثير در فرایند یادگيري محسوب نمي شود، بلكه به 
عنوان عاملي زنده و پویا در کيفيت فعاليت هاي آموزشــي و تربيتي دانش آموزان 
ایفاي نقش مي کند. در یك نگاه، چگونگي مدرســه ها و عناصر تشكيل دهندة آن 
نظير نور، صدا، تجهيزات و حياط مدرسه مي تواند در کنار سایر عوامل آموزشي و 

تربيتي، اثرات قابل توجهي بر فراگيرندگان و دانش آموزان باقي بگذارد.
فضاي آموزشِي زیبا یادگيري را آسان مي کند و نشاط و شادابي را براي کودکان 
و نوجوانان به ارمغان مي آورد. در مقابل، فضاي آموزشي نامناسب، تنگ و تاریك 
و خشــك و بي روح، کســالت و افســردگي را در پي  خواهد داشت و بر ميزان 

یادگيري و حضور فعال و با نشاط در مدرسه تأثير منفي مي گذارد. 
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این مجموعه شــامل مقاالتي اســت که با موضوع »فضاي آموزشي«، در طول 
سال هاي 1393 تا 1399 در ماهنامة رشد معلم به چاپ رسيده اند. با اميد به اینكه 
مدرسه هاي ما روزبه روز در مســير تبدیل شدن به محيط هاي یادگيري ـ با توجه 
به رویكرد یادگيري محيطي ـ حرکت کنند تا فضاهایي سرشــار از موقعيت هایي 

آموزنده براي فرزندان این مرز و بوم فراهم شود.
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 اين فضا با فرهنگ ما بيگانه است
 نگاهي انتقادي به فضاي فيزيكي مدرسه با رويكرد تربيت  اسالمي

عليرضا شایق
دکترای علوم قرآن و حدیث، معلم آموزش وپرورش استان کرمانشاه

واژة »مدرسه« در فرهنگ ایران کاربردهای متعددی دارد. 
اما مدرســه به معنای امروزین آن کــه مکانی برای آموزش وپرورش عمومی 
اســت، در ایران بیش از 1۳0 ســال عمر ندارد. اغلب پژوهش هایی که دربارة 
فضای فیزیکی یا کالبد محیطی یا بافت شــهری مدرسه ها در زبان پارسی انجام 

گرفته، ناظر به معماری قدیم آن هاست.
البتــه در برخی پژوهش ها به نمونه هایی مانند فضاهای آموزشــی از دیدگاه 
روان شناســی، تأثیر عوامل محیطی بر یادگیری و رفتار در محیط های آموزشی 
)ابتدایــی( در شــهر، و تأثیر عوامل فیزیکــی کالس بر پیشــرفت تحصیلی 
دانش آموزان اشاره شده است1. همچنین، عنوان های برخی پژوهش های دیگر، 
مانند نقش معماری و عوامل کالبدی محیط آموزشی بر تسهیل یادگیری کودکان2 
و سیر تحول معماری مدرسه های ایران در گذر زمان۳ و الگوی اسالمی آموزش 
و مفهــوم رضایتمندی در طراحی معماری مدرســه های ایرانی4، همگی بیانگر 
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نگاهی توصیفی نســبت به فضای آموزشی هستند یا حداکثر بایسته های فضای 
مدرســه را از منظر آموزشی و یادگیری نگریسته اند؛ نه آنکه نگاهی انتقادی به 
وضعیت موجود داشــته باشند و نه اینکه از منظر تربیت اسالمی به آن پرداخته 

باشند.
در اغلب تعریف های موجود از مدرسه، آن را معادل محیط »آموزشی« دانسته 
و نقش پررنگ و مهم تربیت و پرورش را در آن نادیده انگاشــته اند. حال آنکه 
مدرســه بیش از آنکه محیط »آموزشی« باشــد، مرکزی است برای »پرورش«! 
این رویکرد از تعریف محیط آموزشــی، به معماری فضای مدرســه نیز کشیده 
شــده اســت و مدارس براســاس معیارهای کمی مبتنی بر »آموزش«، طراحی 
شده اند. مدرسه های موجود در ایران را می توان به سه دستة استیجاری، تملکی 
و احداثی تقسیم کرد. مدرسه های استیجاری مهم ترین رکن مدرسه بودن، یعنی 
طراحی برای محیط آموزشــی و پرورشی، را نداشته اند و با کاربری مسکونی یا 

اداری یا خدماتی ساخته  شده و بعد برای مدرسه به اجاره داده شده اند. 
مدرسه های تملکی، هم با مشکل مدرسه های استیجاری، یعنی طراحی نشدن 
بــرای کاربری آموزشــی و پرورشــی، روبه رو هســتند. ضمــن اینکه چنین 

مدرسه هایی، عمومًا به دلیل قدمت، به طور عمومی فرسوده هستند. 
مدرسه های احداثی اگرچه از نظر ساختمان تابع نقشه های سازمان های متولی 
بوده اند، اما با چند اشکال مهم و اساسی روبه رو هستند. نخستین اشکالی که در 
این مدرســه ها وجود دارد، مکان یابی آن  هاست. وضعیت موجود نشان می دهد 
که برای مکان یابی مدارس نیازســنجی واقعی و نیز بررســی جامعی نسبت به 

بافت شهری انجام نشده است.
با افزایش جمعیت متوسط شهری، به ویژه در شهرک های پایگاه این جمعیت، 
شــهرداری ها به فروش فضای عمودی شــهر اقدام کرده انــد و تراکم افقی به 
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تراکم عمودی تغییر یافته  اســت. این اقدام به افزایش جمعیت بســیار فشرده 
در محدوده هایی از شــهر منجر شده که زیرساخت های شهری آن برای چنین 

جمعیتی پیش بینی نشده بودند. 
 مســئله بعدی نبود آینده نگــری کافی در روزآمدی نظام آموزشــی بود. به 
این معنا که اغلب مدرســه های ساخته شــده یا پیش بینی شده در طرح تفصیلی 
شــهرها در ســال های پیش از انقالب و دو دهة نخســت پس از انقالب، به 
آموزش وپــرورش غیرفعال و نظری معطوف بود. به همین دلیل چندان توجهی 
به نیازهای تربیتی و فرهنگی از ســویی و نیازهای آموزش حرفه ای و عملی از 

سوی دیگر نشد.
نبود ارتباط مبانی نظری تربیت اســالمی با ســاختار معماری مدرســه ها و 
بی توجهی به معماری به معنای واقعی آن در طراحی و ســاخت مدرسه ها پس 
از انقالب مشــکل بعدی بود. به طور طبیعی، هر شیوه ای از معماری، عالوه بر 
دیدگاه و منظری که به جهان دارد، از مبانی نظری برخوردار است که براساس 

آن به طرح و نقشة بنای مدنظرش می پردازد.  
آنچه مســلم اســت، پیش از آنکه معماری صورت بگیرد، باید مبانی نظری 
تربیت اســالمی تدوین شــود. این مهم، یعنــی تدوین مبانــی نظری تربیت 
اسالمی، ۳۳ سال پس از پیروزی انقالب اسالمی، با عنوان »سند تحول بنیادین 
آموزش وپرورش« انجام شــده است و این بدان معناست که برای۳۳ سال، نگاه 
معماری فضای رســمی تربیتی کشــور فاقد چنین مبنایی بوده یا آنکه هرکسی 
از مبنایــی که تصــور می کرده تربیت دینی بر آن اســتوار اســت، به معماری 
مدرسه ها نگریسته است. نقشــه های تیپیک متولیان ساخت مدرسه ها براساس 
وسعت زمین، سرانة آموزشی و تراکم جمعیتی ساخته شده اند و با تصمیم های 
مدیران آموزش وپرورش یا نیازهای مبرم مناطق به دوره های گوناگون آموزشی، 
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به راحتی از دبیرســتان به دبســتان، یا برعکس و یا از دخترانه به پســرانه و یا 
برعکس تغییر می یابند.

موضــوع دیگر در این زمینه، غلبه و تســلط نگاه آموزش محور بر ســاختار 
آموزش وپرورش کشــور به طور عام و مدرسه سازی به طور خاص است. آنچه 
از مدیران، معلمان و عوامل اجرایی مدرســه طلب می شــود، آموزش است و 
نه پرورش، که البته همین آموزش هم ترجمه ای اســت از محفوظات، نمرات 
و مدارک! وقتی این تلقی از ســاختار آموزشــی و پرورشی وجود دارد، به طور 
طبیعی، آنچه در مدرســه اولویت اول و مهم و ضروری است، »کالس« درس 
است، نه کتابخانه و سالن ورزشی و آزمایشگاه و کارگاه و اتاق بازی! در کالس 
درس هم، آنچه مدنظر اســت، تخته اســت و میز و صندلی و دیوار و پنجره و 
گرمایش و ســرمایش، نه انســان )معلم و دانش آموز(. اگر قرار است مدرسه و 
کالسی ساخته شود، باید تعداد بیشتری دانش آموز را در خود جای دهد و سالن 

امتحانات بر سالن ورزش و کالس بر اتاق مطالعه مقدم شود.
مســئلة بعدی در فضای فیزیکی مدرسه، طراحی های یکسان و مشابه در تمام 
کشور، بدون توجه به وضعیت اقلیمی و فرهنگی مناطق است. گویی قالبی برای 
همة مدرسه ها طراحی شده و همة مدرسه ها  از آذربایجان گرفته تا خوزستان و از 
ایالم گرفته تا خراسان، با تفاوتی بسیار ناچیز، در آن قالب ریخته و ساخته  شده اند. 
اگر به سند تحول بنیادین آموزش وپرورش، به عنوان عالی ترین سند و مبنای 
وزارت آموزش وپــرورش و نظام تربیتی کشــور، نگاهی انداخته شــود، برای 
مدرســه در افق چشم انداز 1404 ویژگی هایی برشــمرده شده است. اما سؤال 
این اســت که از سال 1۳90 تاکنون )1۳99(، نهادهای متولی ساخت و طراحی 
مدرسه ها از منظر کلیت سند به طور عام و این ویژگی ها به بازنگری در طراحی 

و ساخت مدرسه ها اقدام کرده اند یا خیر؟
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 به نظر می رسد، با توجه به برخی مشکالت پیش گفته، این اقدامات در حیطة 
فضای فیزیکی و کالبد محیطی مدرسه ها ضروری است:

 توجه به اصول و مبانی معماری در طراحی و ساخت مدرسه؛
 توجه به نیازهای تربیتی و تقدم آن ها در طراحی و ساخت مدرسه؛

 بازنگری جدی در یکسان ســازی فضاهای آموزشی و پرورشی و توجه به 
اقتضائات سنی، جنسیتی، محتوایی، بومی و اقلیمی برای ساخت و طراحی مدرسه؛
 آسیب شناسی جامع مدرسه های موجود با رویکرد تربیتی، با تکیه بر اصول 

و مبانی تربیت اسالمی؛
 اســتفاده از متخصصان تربیت اسالمی در تدوین اســناد و آیین نامه های 

باالدستی طراحی و ساخت مدرسه؛
 توجــه به مکان های تربیتــی و خالقیت محور و تقــدم یادگیری فعال بر 

آموزش خشک و یک سویه در طراحی و ساخت مدرسه؛
 پرهیز از جابه جایی مدرســه ها، بدون تغییرات محیطی متناسب با جنسیت 

و سن دانش آموزان؛
 ایجاد زیرســاخت های مناســب برای تغییر ماهیــت کالس های درس از 

آموزش یک سویه به محیط فعال و زندة آموزشی و پرورشی؛
 نظارت بیشتر بر مدرســه های دولتی استیجاری و مدرسه های غیردولتی، 

برای تأمین فضاهای تربیتی و خالقیت محور؛
 طراحی فضای مناسب برای مطالعه، ورزش، بازی، تغذیه، نماز و پرهیز از 

اختصاص فضاهای نامناسب به آن ها؛
 آینده پژوهــی و بلندمدت نگــری در طرح تفصیلی محالت و شــهرها و 

روستاها و بازنگری در وضعیت موجود تغییر کاربری ها؛
 توجه به نظــرات کارشناســان آموزش وپرورش در صــدور مجوزهای 



14

فضاهاي آموزشي

ساخت وسازهای عمودی در شهرها؛
 تغییر استانداردها و معیارهای موجود طراحی و ساخت مدرسه ها با توجه 

به ضرورت های تربیتی.

پینوشتها
1.  نقش معماری و عوامل کالبدی محیط آموزشی بر تسهیل یادگیری کودکان، ترکمان، مژگان و جلیلیان، سارا و دژدار، امید، 

ماهنامه شباک )شبکه اطالعات کنفرانس های کشور(، شماره 18، بهمن 139٥، ص 3.
2. همان.

3. سیر تحول معماری مدارس ایران در گذر زمان، سعیدی کیا، ندا، معماری شناسی، سال اول، شماره اول.
٤. الگوی اسالمی آموزش و مفهوم رضایتمندی در طراحی معماری مدارس ایرانی، عظمتی، حمیدرضا و نوروزیان ملکی، سعید 

و پورباقر، سمیه، مجموعه مقاالت کنگره بین المللی علوم انسانی اسالمی، شماره 7، پاییز 139٤.
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 صورت مسئله در معماري مدارس ايران 
 كت كهنه خود را وصله مي زنيم

سپيده شهيدي

طرح ایمن سازی مدارس، بازسازی و مرمت مدارس فرسوده، طرح باز زنده سازی 
مدارس، طرح شاداب ســازی مدارس، طرح تجهیز و مدرن سازی مدارس، تعمیر 
مدارس فرسوده، طرح سازمان دهی مدارس موجود، طرح حریم در مدارس دختران، 
طرح کالس های شــاد، طرح طراحی معماری مدرسه با تأکید بر ورزش کودکان، 
طرح محرم سازی مدارس، طرح هوشمندســازی مدارس، طرح تطبیق مدارس با 
یادگیری های جدید و به روز دنیا و... نام کدام یک از این  طرح ها را به طور مکرر در 
خبرهای مربوط به مدارس شنیده اید یا در مدرسة خودتان در طول سال تحصیلی 

با آن مواجه شده اید؟
بیایید چند نمونه از این طرح ها را با هم مرور کنیم:

طرح شاداب ســازی مدارس: دیده شده اســت که برای شاداب سازی مدرسه 
اقداماتی به این شرح صورت گرفته  است: ایجاد فضای سبز در حیاط مدرسه؛ تهیة 
میز شطرنج و تنیس روی میز یا تأمین میلة بارفیکس؛ رنگ آمیزی دیوارها، پنجره ها 
و حفاظ ها. با اجرای طرح شاداب سازی مدارس، آموزش فرهنگ حجاب، رعایت 
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بهداشت و ایجاد فضای مناسب برای ورزش دختران در مدرسه جزئی از این طرح 
اســت. در طرح شاداب سازی مدرســه، تمام کالس ها را رنگ می کنند و برای هر 
کدام از بچه ها کمدهایی در راهروها قرار می دهند. در حال حاضر از 8 هزار و 767 
ساعت عمر یک دانش آموز در هر سال تحصیلی، حدود 8 هزار ساعت آن در مدرسه 

می گذرد که این زمان برای دانش آموزان زمان قابل مالحظه ای است.

طرح هوشمندسازی مدارس: در آستانة هزارة سوم، موضوع آموزش در جوامع 
بشری از اهمیت فوق العاده ای برخوردار شده است و در این راستا، نقش تجهیزات 
کمک آموزشی و فناوری آموزشی )سخت افزار و نرم افزار( کمتر از خود آموزش به نظر 
نمی رسد. تا جایی که این روزها در بسیاری از کشورهای پیشرفته و در حال توسعة 
دنیا، این موضوع به حوزة مدارس هم کشیده شده و هوشمندسازی مدارس در زمرة 

مهم ترین پروژه های آموزشی این کشورها قرار گرفته است.
یکی از راه های اجرای این طرح، طراحی و اجرای یک کالس هوشمند در مدرسه 
به عنوان یک طرح نمونه است. بدیهی است که راه اندازی یک نمونه کالس هوشمند، 
عالوه بر اعمال هزینه های کمتر برای مسئوالن مدرسه، امکان بررسی، نیازسنجی و 
تعمق بیشتر برای ادامة پروژه و ارتقای مدرسة مذکور به سطح یک مدرسة هوشمند 
استاندارد و کارامد را فراهم می سازد. برخی از این تجهیزات کمک آموزشی عبارت اند 
از: وایت برد هوشــمند، ویدیو پروژکتور، ویدیو پروژکتور هوشمند، کیت هوشمند 
)برای هوشمندکردن وایت بردهای معمولی(، پردة نمایش ویدیو پروژکتور، سیستم 
ارائــة مطلب )میکروســکوپ دیجیتالی و قلم دیجیتالــی(،  نوت بوک مخصوص 

دانش آموز، لپ تاپ مخصوص استاد، تبلت مبتنی بر ویندوز و... 
به اعتقاد کارشناســان شرکت »ســیماپردازان آداک«، کالس هوشمند بر مدرسة 
هوشمند ارجحیت دارد. زیرا هزینه کردن بودجة مدرسه در ابتدای کار روی مواردی 



17

نظیر سایت، تلفن گویا، سیستم ارسال پیامک و از این قبیل، هرگز به اندازة تجهیز یک 
کالس و ارتقای کم نظیر کیفیت آموزش، مؤثر و کارامد نیست. در واقع می توان چنین 
گفت که مدرسة هوشمند بدون کالس هوشمند و آموزش مبتنی بر فناوری آموزشی 

مدرن و به روز، مفهوم چندانی ندارد.

در دنیای طراحی مدارس و آنچه که به معماری مدارس و ساختمان آن برمی گردد، 
اولیــن نهادی که نام آن به ذهن می رســد، »ســازمان نوســازی و تجهیز مدارس« 
آموزش وپرورش است که با حجمی از لغات و اصطالحات، طرح هایی نظیر طرح های 
باال را مطرح می کند. اصطالحاتی که به اعتقاد بنده، بدون آنکه دقیقاً معنای صورت 
مســئله را بیان کنند، برای حل معضالت آن بنا راه حل می دهند. مثاًل احساس شده 
است که اغلب مدارس ما شاد و سرزنده نیستند. پس سعی شده است با طرح هایی 
مثل طرح شاداب ســازی کالس و پیاده کردن آن در تمام استان های کشور، کمی از 
این غبار سرد معماری مدارس کنونی کاسته شود و مسئوالن خو ش حال باشند که ما 

فرضاً یک مدرسه را شاداب کرده ایم یا شاداب تر ساخته  ایم.
حال سؤال اینجاست که اصوالً آیا این تعدد معانی و عملکردهای مختلف برای بهتر 
کردن مدارس کاری درست است؟ آیا ما برای بهتر کردن فضا باید صورت مسئله های 
جداگانه ای در نظر بگیریم و برای هر کدام پاسخی بیابیم و آن را به طرح و یا پروژة 
اقتصادی تبدیل کنیم؟ آیا حل مسئله از طریق جزء جزء کردن آن میسر است؟ و سؤال 
آخر اینکه:  آیا نهاد یا سیســتمی وجود دارد که این طرح های مرمتی، شاداب سازی، 
هوشمندسازی و... ارزیابی کند و موفقیت یا عدم موفقیت آن ها را در بنای مدرسه، با 
وجود یادگیرندگان جوانی که هر روز بیش از هفت ساعت از بهترین اوقات بیداری 
خود را در آن ســپری می کنند، مشخص سازد؟ و داده ها و آمارهای مناسب و کاماًل 
اســتانداردی از روند پیشرفت و تأثیر این طرح ها بر دانش آموزان و رشد تحصیلی، 
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روانی و بدنی آنان ارائه دهد؟ آیا این گونه دست کاری کردن )چه درست و چه غلط( 
یک بنا، در ساختمان های دیگر )تجاری، ورزشی، اداری، مسکن و...( مانند آنچه که 

در ساختمان های آموزشی رخ می دهد نیز اتفاق می افتد؟
بگذارید مانند حل یک مسئلة ریاضی، نخست فرضیه هایمان را در مورد مدارس 
موجود و یا آنچه که به عنوان مدرسه ساخته می شود، در حد توان این مقاله بیان کنیم: 
 اغلب مدارس ما مکعبی و یا مکعب مستطیل شکل و یا ترکیبی از اشکال ساده 
هستند، با نماهایی بسیار ساده تر از دیگر بناهای شهرمان. با پنجره های شمالی و جنوبی 

که امکان ورود نور کمی را به بنا فراهم می کنند.
 سرانة فضاهای آموزشی در بناهای آموزشی بسیار کمتر از کاربران این بناهاست. 
 اساس طراحی مدرسه در دنیای مدرسه سازی موجود »کالس محوری« است. 
کالس اتاقی است برای آموزش های رسمی و جدی تعریف شده و ما چیزی به نام 

آموزش غیرمستقیم و یا غیررسمی نداریم.
 ارتباط دانش آموزان ما با فضاهای باز نسبت به فضاهای بسته بسیار بسیار کمتر 
است. ما در طراحی مدرسه هایمان، فضاهای نیمه باز را بسیار نادیده گرفته ایم و عماًل 

زمان زیادی را در فضاهای بسته سپری می کنیم.
 در مدارس ما راهروها ۳0 درصد از سطح مدرسه را به خود اختصاص می دهند، 
بی آنکه قادر باشند از نور و عملکرد کافی و مفیدی به  عنوان فضاهای یادگیری بهره ببرند.

 حیاط در مدارس ایرانی، یعنی یک سطح بزرگ با چند نیمکت و چند باغچه و 
خیلی خوش بینانه، فضای بازی کوچکی به همراه آالچیق. اما غالباً حیاط یعنی سطحی 
با آسفالت زمخت و یا سطحی وسیع و یکنواخت. چرا که ما به برنامة صبحگاهی و 

صف بستن بچه ها در اول صبح اعتقاد زیادی داریم.
 پرده در مدارس موجود ما نقش بسزایی را بازی می کند. زیرا مدارس ما به این 

اصل اعتقاد دارند که دانش آموزان نباید دچار سردرگمی و یا حواس پرتی شوند.
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این ها وضع اغلب مدارس ما را در ایران توصیف می کنند؛ مدارس حصار مانندی 
که سعی می شود  محرم شوند، شاداب شوند، هوشمند شوند و یا مرمت شوند.

 آنچه برای مدارسمان رخ می دهد 
ما مدارس را هوشمند می کنیم، در هر کالس و یا فضای آموزشی، ویدیو پروژکتور 
و تختة  هوشمند نصب می کنیم و می کوشیم که از دنیای دیجیتالی عقب نمانیم. اما 
باز هم متوجه می شــویم که بچه ها آن گونه که باید از این فضا به عنوان یک فضای 
مجهز و با امکانات لذت نمی برند. البته شکل کالس درس تغییر می کند، ولی نحوة 
تدریس چطور؟ آیا میزان مشارکت دانش آموزان در کالس یا میزان مشارکت معلمان 
با هم در این جعبه های کالس مانند دیجیتالی تغییر می کند؟  مدل قدیمی مدارس ما 
که کالس محور نبوده، چگونه می توانست شادابی را در محیط آموزشی، بدون هیچ 

امکانات دیجیتالی، حفظ کند؟
ما برخی از دیوارهای کالس ها را رنگ می زنیم. خود تخته ســیاه و یا ســبز و یا 
وایت برد را تجدید می کنیم. به جای کمدهای فلزی، کمد چوبی می گذاریم. کف ها 
را از موزاییک به سرامیک و یا به سنگ و یا به پارکت تبدیل می کنیم و می کوشیم از 
مواد جدید استفاده کنیم. چون تحلیلمان بر این اصل استوار است که با عوض شدن 

مصالح، مدرسه شاداب تر و به روز تر می شود. اما سؤال اینجاست؟
ما دیوارهای راهروها را نقاشی می کنیم، المپ های بیشتری به این فضا می افزاییم، از 
سقف های پیش ساخته و پیش آمدگی و ازاره های زیبا بهره می گیریم، کف ها را عوض 
می کنیم و تابلوهای زیبای اعالنات را دوباره در ارتفاع های مناسب تری قرار می دهیم، 
امــا آیا حضور دانش آموزان را به غیر از زمان حرکت به درون کالس ها و یا خروج 
از آن ها احساس می کنیم؟ آیا در راهروها فضاهای اجتماعی داریم؟ آیا در راهروهای 
خود ایســتگاه های گفت وگو داریم؟ آیا مانند آنچه در مدارس قدیمی مان )در زمان 
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صفوی( داشتیم، در راهروها فضاهای مکث و فضاهای اجتماعی ایجاد کرده ایم؟ آیا 
یادگیری براساس هوش اجتماعی را در این فضاها به صورت بالقوه ایجاد کرده ایم؟ 
یا فقط راهروها را بزک کرده ایم برای اینکه آن ها را شــاداب تر کنیم؟ و آیا شاداب تر 
شده اند؟ چرا بعد از تعمیرات و نقاشی بعد از مدتی دوباره آن احساس تکراری بودن 

و فضای مالل انگیز در دانش آموزان ایجاد می شود؟

ما نمای مدرســه را مدرن و یا شاداب می کنیم، اما آیا شکل مکعبی مدرسه تغییر 
می کند؟ آیا پالن کالس محوری و راهرو در وسط آن از بین می رود؟ آیا ارتباط فضای 
بسته و باز و نیمه باز در بنای جدید برقرار می شود؟ ما فقط لباس زیباتری بر تن بنا 

کرده ایم، بی آنکه شکل، فرم و حجم آن تغییر کند.
ما حیاط مدرسه را تعمیر می کنیم، مســیر خطوط زمین را دوباره رنگ  می زنیم، 
آســفالت را تجدید می کنیم، بوفه را تجهیز می کنیم. نیمکت های دیگری در حیاط 
مدرســه قرار می دهیم، به نوسازی تأسیسات توالت ها دست می زنیم، سرامیک های 
دست شویی ها را تغییر می دهیم، آبشاری و درختی را به آن می افزاییم، گلدان هایی را 
در هر گوشه و کنار مدرسه قرار می دهیم و رختکن ها را مرتب می کنیم. اما چرا حیاط 
ما شاداب نمی شود؟ چرا به طور مستمر از حیاط نمی توانیم استفاده کنیم؟ چرا در ایام 
خوب ســال، فضاهای سایه دار مناسب، به عنوان فضاهای نیمه باز برای فعالیت  های 
آموزشی نداریم؟ چرا حیاط ما تجدیدپذیر نیست؟ چرا حیاط ما بعد از رفتن بچه ها به 
کالس درس این همه سوت و کور می شود؟ چرا در حیاط نمی شود طراحی خالقانه 
داشــت؟ آیا بچه ها می توانند در حیاط مدرسه باغبانی کنند؟ چرا طبیعت در حیاط 

مدرسه این همه گم شده است؟
ما هر سال بخشی از دیوارهای مدرسه را برمی داریم و بخش دیگری را به آن اضافه 
می کنیم. کالسی را کوچک تر می کنیم و فضایی را بزرگ تر. بخشی از کتابخانه را به 
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کالس درس زبان اختصاص می دهیم و ســال دیگر به فراخور نیاز آموزشی جدید 
دیگری، مجبور به تخریب آن می شویم. اما آیا این گونه تخریب ها نیاز واقعی ما را در 
زمینة تغییر نظام مدرسه و تطبیق آن با نیازهای آموزشی برآورده می سازند؟ آیا طرحی 
وجود ندارد که نیاز ما را در رابطه با شکل بنا برای چند سال اغنا سازد؟ آیا تخریب 
و کم و یا زیاد کردن اصوالً کاری درســت در مرمت و یا باززنده ســازی بنا به شمار 
می رود؟ آیا می شود طراحی مدرسه را به گونه ای انجام داد که بتوان با فراغت، سرعت 
و بدون تخریب ابعاد، شکل و فضاهای آموزشی را تغییر داد؟ مثاًل فضاها درون هم 
بروند، بی آنکه فضایی مزاحم فضای دیگری بشــود. آیا می شود بنایی را داشت که 
منعطف تر باشــد؟ آیا می شود فضای یادگیری را طوری طراحی کرد که جوابگوی 

چندین روش و نظام یادگیری- یاددهی متفاوت باشد؟
می دانید؟ گویی ما کت  کهنه ای داریم که یا یقة آن را عوض می کنیم یا آسترش را. 
آن را می تکانیم و اتو می کنیم. سعی می کنیم بشوریمش و یا رنگش را عوض کنیم. 
اما چیزی که تغییر نمی کند، همان »کت کهنه« است. با کت کهنه نمی شود به سوی 
دنیای جدید مد در طراحی لباس و به عبارت دیگر، یادگیری با تعاریف جدید آن، و 

معماری منطبق بر نیازهای آموزشی و یادگیری رفت.
کت کهنه همان فلسفة آموزشی ماست، فلسفه ای که برای ما برنامة تحصیلی می چیند 
و نسخة آموزشی می پیچید و به دنبال آن، ظرف خود را نیز تعیین می کند. این ظرف 
همان معماری است. تا زمانی که در فلسفة آموزشی خود، تعریف دانش آموز، معلم و 
همچنین محیط یادگیری را عوض نکنیم، تنها کت کهنة خود را وصله می  زنیم. فلسفة 
آموزشی ارتباط دوسویه ای با معماری دارد. معنای این ارتباط را کشف کنیم. وقتی 
این معنا کشــف شد، هر تغییری به جا، صحیح و پایدار خواهد بود. آن هنگام است 

که تمام این تغییرها در نظام کالن آموزشی و معماری مدارس معنادار خواهند بود.
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 مدرسة كارآمد
محمد تابش
طراح و پژوهشگر در حوزة معماري مدارس

 معماری و ساختمان كارآمد 
 در بــاب معماری هر بنا، وقتی می گوییم آن بنا به خوبی کار می کند، تنها به 
این معنی نیســت که خوب و مقاوم ساخته  شده و در آن مصالح خوبی به کار 
رفته است. چه بسا مهم تر این است که نخست کارکردها و فعالیت های درستی 
برای ســاختمان تعریف کنیم و پس از آن ببینیم این ساختمان چقدر کارکردها، 
رویدادهــا و فعالیت هایی را که انتظار داریم در آن رخ دهد حمایت و تســهیل 
می کند )الوسون، 1۳91(. در این صورت، می گوییم این ساختمان کارآمد است. 
کارآمــدی معماری هر مدرســه نیز زمانی قابل تعریف اســت که فعالیت ها و 
رویدادهای اساســی در آن مدرسه تعریف شــده باشند. با این حساب، مدرسة 
کارآمد مدرســه ای اســت که رویداد اصلی و محوری درستی برای آن تعریف 
شده باشد. همچنین، معماری و محیط کالبدی مدرسه از این رویداد حمایت و 

در تحقق آن تسهیل ایجاد کند.
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 رويداد اساسی در مدرسة كارآمد
در دنیای امروز، مدرســة کارآمد آن است که در آن »یادگیری« رویداد اصلی 
باشد. چرا که در نظام تعلیم وتربیت کارآمد، اصلی ترین محور فعالیت و مهم ترین 
رویدادها، مبتنی بر یادگیری با محور فعالیت دانش آموزان تعریف می شود. نوعی 
یادگیری که به محتواهای علمی محدود نمی شود و به همة ابعاد مادی و معنوی 
فراگیرندگان ســرایت می کند. بدیهی اســت که در این نظام، آموزش رسمی و 
معلم محوری مبنای فعالیت ها نیست و همه چیز برای تدریس رسمی و یک سویة 

معلم طراحی نمی شود.

 معماری مدرسة كارآمد
بیشتر مدرسه های صد سالة اخیر ایران، چه بسا در بهترین وضعیت، نقش سرپناه 
را برای افراد آن ایفا می کنند. مدرسه هایی که دانش آموزان و معلمین را در مقابل 
آفتاب، باد و باران محافظت می کنند. البته به دلیل حاکمیت نقش آموزش رسمی 
و ســنتی در این مدرســه ها، فرایند تدریس رسمی معلم هم تا حدودی حمایت 

می شود، اما از یادگیری فراگیرندگان حمایت محوری چندانی نمی شود.  
این در حالی اســت که معماری مدرســه ها با نظام تعلیم وتربیت کارآمد، 
ویژگی های کالبــدی متفاوتی دارد. اگر یادگیری در مدرســه ها به آموزش 
رســمی ترجیح داده شــود، معماری محیط این مدرسه ها هم باید به گونه ای 
شکل گیرد که تســهیلگر یادگیری فراگیرندگان شود. در چنین مدرسه هایی، 
بــه جای یک محیط آموزشــی صلــب و غیرمنعطــف و فضاهایی دلگیر و 
یکنواخــت، با محیطی تغییرپذیر، اجتماعی، پرنشــاط و دوست داشــتنی، با 
فضاها و چشــم اندازهای جذاب و همچنین سرشــار از نــور طبیعی مواجه 
می شــویم. فضاهایی که بیشتر آن ها، به شــکلی کارآمد، ظرفیت بسترسازی 
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مناسب برای یادگیری را پیدا می کنند.

 تفاوت آموزش و يادگيری
ریشــة اصلی تفاوت در شکل و کیفیت فضاهای مدرســه ها، در تفاوتی است 
که میان آموزش رســمی و یادگیری وجود دارد. آموزش فعالیتی است که طی آن 
اســتعدادهای بالقوة یادگیرنده پرورش می یابد )افضل نیا، 1۳9۳(. اما این فعالیت، 
با محوریت شــخص آموزش دهنده، مدیریت و اجرا می شود. در فرایند آموزش، 
یادگیرنده نقش منفعل دارد. این در حالی اســت که در هنگام یادگیری، شــخص 
یادگیرنده نقش فعال دارد. اوســت که می بیند، تحلیل و تفسیر می کند و بر اساس 
آن نتیجه می گیرد یا کشف می کند )کدیور، 1۳94(. بنابراین، یادگیری و آموزش دو 
موضوع متفاوت هستند که به دالیل مختلف، می توان آن ها را از هم متمایز ساخت. 
مایكل پيرن1 )1۳81( این تفاوت ها را از شــش منظر بررسی و تشریح کرده  است. 

خالصة این تفاوت ها در جدول قابل مشاهده است:

جدول تفاوت های آموزش و یادگيری )منبع: نگارنده، مبتنی بر نظرات مایكل پيرن(

یادگيریآموزشوجه تفاوتردیف

پویا و شناوربرنامه ریزی شده و سازمان یافتهمنشأ عملیات1

مستمر و جاریمنقطع، در زمان های محدود و تعریف شدهزمان عملکرد2

انعطاف پذیر توسط فراگیرندهازپیش تعیین شده توسط آموزش دهندهانتخاب موضوع۳

وجود انگیزه روشن برای فراگیرندهاحتمال انگیزه نامعلوم برای فراگیرندهانگیزه اقدامات4

نقش فعال برای فراگیرندهنقش فعال برای مدرس و معلمنقش عامالن5

فرایندهای درونی شخص فراگیرندهفعالیت ها و سازوکارهای ارائه آموزشکانون توجه6

با توجه به این  تفاوت ها باید گفت، آموزش و یادگیری دو مقولة کاماًل متفاوت اند 
که البته در ارتباط با  یکدیگرند )پیرن، 1۳81(.
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 تأثير انتخاب رويداد يادگيری برای مدرسه در كالبد آن 
اگر یادگیری فرایندی پویا، مستمر و منعطف است که فراگیرندگان باید با انگیزة 
روشــن و نقشــی فعال در آن در کانون توجه قرار گیرند، الزم است محیط کارآمد 
برای یادگیری نیز با ظرفیتی پویا و منعطف، همواره و در همه جای آن محیط، حامی 
و تسهیلگر آن فراگیرندگان و فعالیت های آنان باشد. بنابراین، بسیاری از فرم ها، فضاها 
و چینش هایی که تاکنون در مدرسه ها رایج بودند ، می توانند به شکلی کاماًل متفاوت 
ظهور و بروز پیدا کنند؛ شکل و انتظام بخشی متفاوتی که آن مدرسه ها را به محیط هایی 

منعطف، پویا، اجتماعی، دوست داشتنی و در یک کالم »کارآمد« تبدیل می کند.

 ارزيابی وضع موجود و نگاهی دوباره 
باید بتوانیم از برخی ویژگی های محیطی به اصطالح »جاافتاده« و رایج، در صورت 
ناکارآمدی آن ها، فاصله بگیریم یا عبور کنیم. از خود بپرسیم آیا کتابخانة یک مدرسه 
که تنها از یک مخزن کتاب و یک قرائت خانه تشکیل شده باشد، می تواند کارآمدی 
داشته باشد؟ آیا مجهز بودن کارگاه یا آزمایشگاه و حضور یک معلم کاردان در آن ها، 
برای کارآمدی شرطی کافی به حساب می آید؟ آیا تعریف ما از دفتر معلمان باید به 
محلی محدود  شود که در آن معلمان استراحت کوتاهی می کنند و بعضی اسباب و 
وسایل خود را قرار  می دهند؟ آیا فضاهای گوناگون مدرسه تنها با یک یا چند راهرو 
که فقط نقش معبرهای معموالً تاریک و غیرمفید را بازی می کنند، قابل دسترسی و 
پیوند به یکدیگرند؟ آیا فضاهای باز مدرسه فقط با امکان تشکیل صفوف صبحگاهی 
یا وجود زمین های ورزشی به کارآمدی دست پیدا می کنند؟ آیا فضاهایی که کالس 
درس نامیده  می شوند، با یک تخته سیاه یا سفید، و میز و نیمکت ها و سکوی معلم و 

میز آن به چینش کارآمد خود می رسند؟
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هر یک از پرســش هایی که مطرح شــد، می تواند فکر و ذهن ما را تا حدودی 
برای تغییر و همچنیــن پایه گذاری تعریف های جدید آماده کند و به تالش برای 
ایجاد شرایط جایگزین وضع موجود سوق دهد. بدیهی است، اگر مدرسه های ما 
در وضع موجود کارآیی الزم را ندارند، ضرورت دارد به فکر تغییر و بازتعریف به 

منظور کارآمدی آن ها باشیم. 
پینوشت

1. Michael Pyrene

منابع
1. افضل نیا، محمدرضا )1393(. تکنولوژی یادگیری. سمت. تهران.

2. پیرن، مایکل )1381(، سازمان های یادگیرنده در عمل. ترجمة ابوالفتح المعی. مؤسسة شاهد ایثارگران. ارومیه.
3. کدیور، پروین )139٤(. روان شناسی یادگیری از نظریه تا عمل. سمت. تهران.

٤. الوسون، برایان )1391(. زبان فضا. ترجمة علیرضا عینی فر و فؤاد کریمیان. مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران. تهران.
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 مدرسة پويا 
 تحرك و جنب وجوش در مدرسه دوست داشتني

محمد تابش

یکي از عواملي که مي تواند در دوست داشتني کردن مدرسه تأثیر بگذارد فضاهاي 
مدرسه است اگر امکان جســت وخیز و تحرک در آن ها فراهم باشد. مدرسه اي که 
باید در آن ساعات زیادي در کالس نشست و فضاي آن مجالي براي تحرک بچه ها 
ندارد سبب خمودگي و کسالت دانش آموزان مي شود. برعکس، مدارسي که در آن ها 
متن فعالیت ها و نوع معماري مشوق تحرک و جنب وجوش باشد، نشاط و شادابي 
روحي در افراد ایجاد مي شود که این خود موجب تعلق خاطر دانش آموزان و معلمان 

به مدرسه مي گردد.

 من تنها هفته اي یك بار ورزش مي کنم! 
 من در بيشتر ساعاتي که در مدرسه هستم، ورزش مي کنم! 

دو جملة  باال را یک بار دیگر بخوانید! مدارس ما با جملة نخست آشنایي بیشتري 
دارنــد. یعني در هفته تنها یک بار فرصتي براي دانش آموزان ایجاد مي شــود که در 
زنگــي به نام ورزش مشــغول به تحرک و فعالیت بدني شــوند، در حالي که باید 



فضاها و فعالیت هاي مدرسه در بیشتر زمان ها به موقعیت هایي مناسب براي تحرک، 
جست وخیز و نشاط جسمي و روحي تبدیل شوند.

مجید و محسن دو دوست قدیمي از دوران دبستان خود هستند. چند سال پیش، پس 
از پایان دورة دبستان در تهران، مجید به دلیل مأموریت پدرش در یکي از شهرستان ها، 
از محسن جدا شد و اکنون محسن در تهران و مجید در یک شهرستان دیگر در کالس 
اول یک دبیرستان دورة اول، مشغول به تحصیل شده اند. بعد از گذشت دو سه ماه از 
سال تحصیلي هر یک از این دو دوست در یک مکالمه تلفني از حال و هواي مدرسة 

خود با دیگري صحبت مي کند.
مجيد: چه خبر از مدرسه جدید؟

محسن: چه خبر مي خواستي باشه. مثل همه مدرسه هاي دیگه. صبح زود باید به زور از 
خواب بیدار بشم و آماده بشم تا پدرم منو برسونه مدرسه. توي راه یه چرتي مي زنم. بعدشم 
مي رسم مدرسه. صبحگاه و کالس و کالس و کالس. تقریباً تا بعدازظهر این چرت زدنم 

ادامه پیدا مي کنه. همین.
مجيد: بیشتر وقتت توي مدرسه کجایي؟

محسن: خوب معلومه دیگه. سر کالس، سر جاي خودم. نیمکت من ردیف یکي 
مونده به آخره. بغل دستي من هم که کنارم مي شینه همیشه یا در حال خوردنه و یا 
چرت زدن. حاِل تکون خوردن هم نداره. منم اذیتش نمي کنم و براي همین بیشتر 
وقت ها از جام تکون نمي خورم. چون اگه بخوام برم بیرون به خاطر اینکه اون سر 
میز نشسته، براي اینکه من باید رد بشم، مجبور مي شه هي از جاش بلند بشه، براي 
همین من سعي مي کنم خیلي اذیتش نکنم. بیرون از کالس هم که خبري نیست. یه 

چیزیه مثل توي کالس.
مجيد: یعني زنگ هاي تفریح هم سر کالسي؟

محسن: آره بیشتر وقت ها سر کالسم. البته هفته اي یه زنگ، ورزش داریم که باید 
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بریم توي حیاط. اون موقع روي پله ها مي شینم. خیلي هم بد نیست. توي اون یک 
ساعت و نیم، یه هوایي به کله ام مي خوره. گاهي هم نوبت تیم ما مي شه مي ریم توي 

زمین و دو تا گل مي خوریم و برمي گردیم روي همون پله ها.
مجيد: حیاطتون چه شکلیه؟

محسن: مي خواستي چــه شکلي باشه؟! یه مســتطیل یا شایدم مربع باشه که یه 
طرفش ساختمون مدرسه است، یه طرفش دستشویي هاست و دو طرفش هم دیواره. 
کفِش هم آسفالته و خط کشي کردن. واقعیتش رو بخواي همه چیز ساده، خاکستري، 
یکنواخت و کسل کننده است. همیشه من نشستم و یا دارم چرت مي زنم و یا تماشا 
مي کنم ببینم کي میاد، کي مي ره. گاهي وقت ها هم معلم ها من رو پاي تخته مي برن 
تا یه مسئله رو حل کنم. شاید از معدود جاهایي هست که خواب از سرم مي پره. اما 

همیشه که نمي شه دم تخته باشم!
مجيد: حوصله ات سر نمي ره؟ بهت حق مي دم. این  جوري بایدم همیشه در حال 

چرت زدن باشي!
محســن: آره خوب. اما مگه تو چیکار مي کني؟ مگه غیر از اینه برنامه تو؟ همه 

مدرسه ها همینه دیگه.
مجيد: خیلي فرق مي کنه. صبح خیلي زود بعد از نماز و خوردن صبحانه، با دوچرخه 
مي رم مدرسه. وقتي برسم مدرسه دوچرخه ام رو موقتاً توي توقفگاه پایه اول مي گذارم. 
ساختمون هاي مدرسه ما دورتا دورش فضاي سبز و فضاي بازه و یه پیست دوچرخه 
از بین درخت هاي فضاي ســبز و روي نهر آب مصنوعي مارپیچ اون مي گذره و با 
دوچرخه مي تونیم مدرســه رو دور بزنیم. من و خیلي از بچه هاي دیگه روزي چند 
بار با دوچرخه دور محوطه مدرسه مي چرخیم. خیلي برامون نشاط آور و لذت بخشه.

محسن: یعني فقط توي مدرسه دوچرخه  سوار مي شین؟!
مجيد: نه بابا. اتفاقاً خیلي دالیل جذاب دیگه هم هست که باعث مي شه هیچ وقت 
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چرتمون نگیره.
اول اینکه زمان درس، انگار که همیشــه از پاي این تخته سیاه به پاي اون تخته 
سیاه مي ریم. خوب خودت گفتي وقتي پاي تخته هستي چرت از سرت مي پره. منم 

همیشه انگار پاي تخته هستم. پس چرا باید چرتم بگیره؟
محسن: منظورت رو نمي فهمم. یعني هرکسي یه تخته داره؟

مجيد: نه اتفاقاً. خیلي وقت ها حتي رنگ تخته رو هم نمي بینیم که آیا ســفیده 
یا ســیاهه. واقعیتش همش در حال فعالیت هستیم. او نجور که گفتي نیست که یه 
نیمکت ثابت داشته باشــیم. میزها و صندلي ها متحرک و چرخ دار و کوتاه و بلند 
هستند. فعالیت هاي مختلفي که تعریف مي شن و ما انتخاب مي کنیم. این انتخاب ما 
هم توأم با تحرک و جابه جایي است. خالصه، اون چیزي که تو بهش مي گي کالس، 
براي ما یه فضاي پرنشاط و پرتحرک است که همیشه مثل زماني که پاي تخته فعال 
هستي، ما هم در هر جاي اون فضا و موقعیت که باشیم، فعال هستیم و خستگي و 

کسالتي به چشممون نمي بینیم.
محسن: خیلي جالبه. بیرون کالس ها چي؟ غیر از دوچرخه سواري کار دیگه اي 

ندارین؟
مجيد: توي فضاي باز مدرســه وقتي قدم مي زني پر از ابزار جذاب ســاده براي 
ورزش و تحرک است. بعدش هم وقتي از یه طبقه مي خوایم به طبقه دیگه بریم که 
این اتفاق به خاطر سبک و برنامه درسي مدرسه ما زیاد باید رخ بده، آخرین گزینه 

اینه که از پله ها باال یا پایین بریم.
محســن: اَاَاَ، خوش به حالتون یعني همش با آسانســور مي رین؟ مدرستون 

آسانسور داره؟
مجيد: نه!!! منظورم این نبود.

محســن: پس چیکار مي کنین اگه نه با پله مي رین و نه با آسانسور؟! حتماً پله 
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برقي دارین.
مجيد: نه. پله برقي هم نداریم. االن چند تاییش که یادم میاد رو بهت مي گم. یه 
راهش صخره نوردي است! جاهاي مختلفي براي رفتن به طبقه باالتر از دیواره هایي 
که مثل صخره و براي صخره نوردي طراحي و ســاخته شدند باال مي ریم. راه دیگه 
اینه که از نردبون هایي که با طناب و چوب درســت شــدند و من قباًل اون ها رو 
فقط توي فیلم ها دیده بودم اســتفاده مي کنیم. دیگه اینکه از طناب هاي مخصوص 
و ضخیمي که آویزونه اســتفاده مي کنیم. دستمون رو به اون طناب ها مي گیریم و 
پاهامون رو هم با دقت توي جاپاهایي که داخل دیوار دیده شــده مي گذاریم و باال 
مي ریم. بعضي وقت ها هم مثل عنکبوت از شبکه هاي طنابي که متصل به دیواره و 
یا حتي جدا از دیوار و مثل یه سطح شیب دار البته از نوع شبکه طنابي، خودمون رو 

به طبقه باال مي رسونیم. دیگه اینکه...
محســن: صبر کن ببینم. خطرناک نیست؟! مثاًل اگه از اون صخره بیوفتین چي 

مي شه؟ حتماً هر روز کلي کشته و زخمي مي دین؟!
مجيد: اتفاقاً من خودم چند باري که فرصت داشتم تا باالهاي صخره یا شبکه طنابي 
رفتم، بعدش خودم رو عمداً پایین انداختم. خیلي لذت داره وقتي از اون باال روي اون 
تشک هاي نرم میوفتي! البته طوري طراحي شده که باید حداقل دوبار و توي دو مرحله 
بپریم تا به طبقه پایین برسیم. براي اینکه ارتفاع نصف شده باشه و خطري نداشته باشه، 
یه جوریه که نمي شه یه دفعه اي پرید. تازه، به جز پرش، سرسره و روش هاي مشابه اون 

هم داریم.
محســن: خیلي جالبه. سر کالس که همش در حال تحرک و فعالیت هستین و 
یه جاي ثابت نمي شینین، بیرون کالس هم که اون  جوري. با این حساب همیشه در 

حال ورزش هستین. درسته؟
مجيد: تقریباً. البته زمین هاي ورزشي توي خود مدرسه و استخر نزدیک مدرسه 
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هم هست که اون  ها وقت هاي مخصوص خودش رو داره ولي واقعاً مدرسه ما یه 
جوریه که اگه زمین هاي ورزشي رو هم نداشت، باز بچه ها به قول خودت همیشه 
در حال ورزش بودند. من مدرسه رو خیلي دوست دارم. براي همین درس خوندن 
توي این مدرسه رو هم خیلي دوست دارم. خیلي بیشتر از قبل براي درسم تالش 
مي کنم. براي همین هم صبح ها خیلي با انرژي و خیلي زود از خواب بیدار مي شم 

تا خودم رو به اون برسونم. من مدرسه ام رو دوست دارم...

مكالمه اي که خواندید یك گفت وگوي فرضي بود و تالش من این بود که، تصویري 
از این دو نوع مدرسه در ذهن شما ایجاد کنم. البته همة ما تصویر واضح و شفافي از 
مدرسه محسن در ذهن داریم، اما از مدرسه مجيد این تصور را نداریم. شاید بعضي 
از شما مدرسة مجيد را مدرسه اي دست نایافتني بدانند، اما باید بگویيم که نه تنها قابل 
دست یابي است بلكه توجه به این نوع نگاه مي تواند تا حدودي مدارس مشابه با مدرسه 
محسن را نيز تغيير دهد و نشاطي بيش از این در آن ها ایجاد کند؛ نشاطي که مدرسه را 

براي آن ها دوست داشتني تر مي کند.
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 يادگيري باز
محمد تابش

شکل1. استفاده از انرژی خورشید به شکلی نمایان

در طراحــی مدارس، محیط کالبدی مدرســه، به مانند یک کتاب درســی در 
مقیاس یک ساختمان، می تواند در یادگیری محتواهای علمی، نقشی اساسی ایفا 
نماید تا یادگیری دانش آموزان در سطح گسترده تری به شکل عمیق و پایدار در 
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محیط مدرســه شکل گیرد. به عبارت دیگر، کالبد یک مدرسه می تواند به مانند 
ابزار تدریس، در کنار معلمین و سایر عوامل آموزنده در یک محیط یادگیری، در 

خدمت یادگیری دانش آموزان قرار بگیرد. 

 فضای باز آموزنده 
هر مدرســه می تواند به جز فضاهای سرپوشــیده، از فضاهــای باز خود برای 
یادگیری اســتفاده کند. حتی می توان گفت که قابلیت های فضاهای باز و نیمه باز، 
از فضاهای سرپوشــیده گسترده تر اســت. محوطه مدرسه شرایطی دارد که بیشتر 
می تواند فراهم کنندة دسترسی به تجربة زندگی واقعی و طبیعی باشد. فعالیت هایی 
مانند دوچرخه سواری، کاشت سبزیجات، یادگیری ارزش انرژی های پاک و نحوه به 
دست آوردن آن ها، شناسایی ارزش منابع طبیعی و چگونگی حفظ آن ها، بررسی و 
اکتشاف در علوم طبیعی در تعامل با طبیعت همچون نجوم، زمین شناسی، گیاه شناسی، 
بررسی تنوع زیستی و بسیاری از موضوعات و امکاناتی که استقرار و پیش بینی آن  ها 
در فضاهای داخلی دشــوار و یا ناممکن و حتی بی معنی اســت، در فضاهای باز، 
مجال مناسب تری برای تحقق پیدا می نماید. در واقع محوطه و فضاهای باز مدرسه 

می تواند به گنجینة بی پایانی از این دست امکانات تبدیل شود.
از سوی دیگر، امکان تحریک ســلول های مغزی در فضای باز بیشتر از محیط 
بسته است. در واقع، موقعیت فضای باز، خصوصاً محیط طبیعی، کارایی باالیی برای 
یادگیری دارد و ویژگی هایی دارد که تنوع بیشتری از فعالیت های مرتبط با یادگیری 
را می تواند در خود جای دهد. براساس پژوهش های انجام شده، تحریکات حسی 
و در پی آن، انتقال دانش به کمک تجربه های حسی، تحرک های فیزیکی، یادگیری 
مهارت های اجتماعی و کارایی محیط در موقعیت فضای باز، خصوصاً فضای باز 
در ترکیب با فضای سبز، به شکل قابل توجهی افزایش می یابد. پس در طراحی یک 
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مدرســه باید به فضاهای باز و نیمه باز بیشتر توجه شود تا پتانسیل باالی آن ها در 
انواع عملکر دهای مرتبط با موضوع یادگیری به فعلیت درآید. با این حساب، در یک 
مدرســه با چنین رویکردی، انتظارات ما از فضاهای باز، فراتر از این است که تنها 

محل صف بستن، پارکینگ، زمین بازی و امثال این ها باشد. 

  آفتاب، معماری و يادگيری 
فضای باز آمیخته با طبیعت عناصر آموزندة بسیاری را در خود جای داده است. 
یکــی از عناصر طبیعی که می تواند در طراحی معماری، به منظور آموزنده تر کردن 
محیط، مورد توجه ویژه قرار گیرد آفتاب و تابش خورشید است. اولین موضوعی 
که در این رابطه به ذهن متبادر می شــود، اســتفاده از انرژی خورشــیدی و توجه 
به انرژی های پاک وابســته به آن اســت که از طریق ابزارهای گوناگونی همچون 
پنل های فتو ولتاییک یا همان صفحات گردآورنده انرژی خورشیدی، آبگرم کن های 
خورشیدی، اجاق های خورشیدی و این دست از امکانات به دست می آید. درگیر 
کردن دانش آموزان در این موضوع در مراحل ساخت، بهره برداری و بررسی تأثیرات 

آن بر ساختمان مدرسه و محیط اهمیت فراوانی دارد. 

 تقويم آفتابی 
اســتفاده از نور خورشــید به عنوان یکی از عناصر طبیعی تنها محدود به گرما 
نمی شــود. بلکه از آن برای تشــخیص زمان نیز از طریق وسایلی همچون تقویم 
و ســاعت آفتابی، که در معماری فضاهای باز و نیمه باز می تواند مد نظر قرار گیرد، 

استفاده می شود. 
تقویم آفتابی، قدمتی طوالنی در حیات بشــر دارد. یکی از آموزنده ترین بناها در 
این مورد، چهارتاقی نیاســر اســت. این بنا که در شهر نیاسر، در بیست  کیلومتری 



36

فضاهاي آموزشي

غرب کاشان، واقع است از ابنیة اواخر دوران اشکانی یا اوایل دوران ساسانی است 
و عالوه بر کارکردهای خاص خود، کارکردی تقویمی نیز دارد به گونه ای که طلوع 
و غروب خورشید در آغاز و میانه هر یک از فصل های سال، از یکی از روزنه های 
آن دیده می شود. ساختار تقویمی این بنا به گونه ای است که در آغاز و میانة هر یک 
از فصل های سال، پرتوهای خورشید بامدادی به شکلی خاص از میان پایه های بنا 
دیده می شود. بررسی این ویژگی ها با در نظر گرفتن زاویه تابش و همچنین زاویه 
جهت خورشید به کمک معلمین کارشناس در این رابطه، می تواند الگوی مناسبی 
برای شبیه سازی چنین امکان آموزنده ای با شکلی ساده تر در محیط فضاهای باز و 

نیمه باز یک مدرسه باشد. 

شکل 2. بنای آموزنده چارتاقی نیاسر به عنوان یک تقویم آفتابی

کعبه زرتشت، در نقش رســتم فارس، نیز مثال دیگری از تقویم آفتابی است و 
ایده برداری از آن ساده و کم هزینه است. این بنا با دقتی که در ساخت آن شده، قادر 
است برخی روزها و ماه های مختلف سال را مشخص کند. زرتشتیان با استفاده از 
این بنا می توانستند بسیاری از مناسبت ها و جشن های سال را روز به روز دنبال کنند 

و از زمان دقیق آن ها آگاه شوند. 
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شکل 3. بنای آموزنده کعبه زرتشت به عنوان یک تقویم آفتابی

شکل٤. سنگ شاخص مسجد امام )ره( اصفهان؛ استفاده از آفتاب در تعیین زمان ظهر شرعی

از دیگر موارد مشهور در زمینه استفاده از آفتاب برای تعیین زمان، سنگ شاخص 
ظهر شــرعی است. در مســجد امام)ره( اصفهان، سنگ مشهور به سنگ شاخص 
وجود دارد که در چهارفصل سال ظهر شرعی را نشان می دهد. این سنگ در فضای 
باز مدرسة سلیمانیه در مجاورت مسجد قرار دارد. محاسبه، تعبیه و نصب این سنگ 
به شیخ بهایی، دانشمند توانا و سرشناس عصر شاه عباس اول، منسوب است. این 
سنگ شاخص، منشوری ساده با قاعدة مثلث قائم الزاویه است. لحظه ای که سایة این 
سنگ در سمت وتر قاعده، بر کف حیاط، تمام شود و آفتاب به وجه جانبی آن وتر 

شروع به تابیدن کند، ظهر شرعی را در طول چهار فصل نشان می دهد. 
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دبستان دیسکاوری1 در آرلینگتن2 ایالت ویرجینیا۳، یک نمونة موفق در ساخت و 
اســتفاده از تقویم آفتابی در فضای باز مدرسه است. بیان جزئیات تقویم آفتابی این 
مدرسه نیاز به مطالعه و مجال گسترده تری دارد اما به طور خالصه مطابق تصاویر، با 
قرار دادن یک ســوراخ دایره ای شکل بر روی سقف سایه بان از یک سو و از سوی 
دیگر ترسیم نقاط و خطوط مشخصی بر روی زمین، براساس تطبیق موقعیت افتادن 
لکه آفتاب و این خطوط و نقاط، تقویمی آفتابی شکل گرفته است که حتی می توان به 
کمک آن مشخص نمود در چه روز از سال قرار گرفته ایم. با مطالعة دقیق تر، مبتنی بر 
مواردی مانند زاویه تابش و جهت تابش خورشید در ایام مختلف سال در هر عرض و 
طول جغرافیایی، می توان چنین سایبان و همچنین نقوش روی زمین را با هزینه بسیار 
اندک و با همکاری معلمین و دانش آموزان، در حیاط هر مدرسه ای طراحی و اجرا کرد. 

شکل٥. مدرسه دیسکاوری در ویرجینیا و تقویم آفتابی آن در فضای باز

 ساعت آفتابی با مقياس انسانی  
یکی دیگر از زمان ســنج هایی که طراحی و اجرای آن بســیار ساده و کم هزینه 
است، ساعت آفتابی در مقیاس انسانی است. ساعتی که شاخص آن می تواند حتی 
یک دانش آموز باشد. در این ساعت آفتابی، سایه سر دانش آموزی که بر روی نقطه 
مشخص شده ایستاده است، بر روی اعداد ساعت می افتد و به این ترتیب، ساعت، 
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در طول روز مشخص می شود. یعنی هر کس می خواهد بداند که ساعت چند است، 
روی نقطه مشخص شده می ایستد و به محل سایه  سر خود در تطبیق با عدد روی 
زمین نگاه می کند. البته طراحی و اجرای ساعت آفتابی، روش های بسیار گوناگونی 
دارد که به کمک متخصصین در این موضوع قابل دستیابی است، اما این روش که 
به آن اشاره شد، دارای نوعی از تعامل دانش آموزان با محیط کالبدی است که باعث 

جذابیت و آموزندگی بیشتر از محیط می گردد. 

شکل6. ساعت آفتابی با شاخص انسانی و آموزنده تر شدن فضای باز

اســتفاده از فضاهای باز و نیمه باز، به عنوان محیط کالبدی آموزنده در هر مدرســه، 
موضوعی اســت که در مراحل گوناگون طراحی، بازسازی و یا حتی ایام معمول سال 
تحصیلی حتی با دخل و تصرفاتی بسیار اندک و با هزینه کم، همچون مثال های باال، 
ظرفیتی در دســترس و سودمند برای یادگیری اســت. این در حالی است که غالباً از 
موقعیت های بی شمار حیاط های مدارس ما کمتر در جهت یادگیری بهره برداری می شود. 
با نیم نگاهی به این ظرفیت، حیاط های مدارس ما آموزنده تر می شوند و این فضاها 
تبدیل به محیط هایی سرشار از انتقال دانش به کمک تجربه حسی در موقعیت های 

گوناگون آن می گردند. 

پینوشتها
1.Discovery
2. Arlington
3. Virginia
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 كالس چندحسی 
بررسی شرايط و راهكارهای تحقق يادگيری، به كمک طراحی معماری 

مبلمان و تزئينات، مدرسه آموزنده با درگير كردن حواس چندگانه
محمد تابش

یکی دیگر از استراتژی های یادگیری به کمک ساختمان مدرسه، طراحی چندحسی 
است. طراحی که بتواند حواس گوناگون را درگیر کند. طراحی چندحسی، راهبردی 
اســت که می تواند به کمک انتقال دانش توسط تجربه های حسی، مؤثر واقع شود. 
حواس گوناگون با درگیر شــدن با عناصر مختلف در ساختمان، پیام های الزم را 

درمی یابند.
با توجه به ظرافت و پیچیدگی هایی که موضوع این مقاله دارد، الزم است، تمرکز 
بیشتری را روی مبانی نظری وابسته به این موضوع داشته باشیم تا معلمین محترم و 
متولیان مدارس، با شناختی بیشتر، بتوانند ایده های خالقانه آموزنده تری برای تغییر 

در فضاهای مدرسه به دست آورند.
ساختمان مدرسه در جهت یادگیری، می تواند ویژگی  تحریک حسی داشته  باشد 
که معموالً این تحریک حسی از طریق تغییرات در رنگ، شکل، الگو، اندازه، بافت1، 
رایحــه، صدا و حتی طعم، حاصل  می گردد. همچنین یک فضا می تواند به گونه ای 
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طراحی و مبلمان شود که پاسخ گو، واکنش دهنده و قابل انعطاف نسبت به اقدامات 
دانش آموزان باشد. این پاسخ گویی غالباً با درگیر کردن حواس گوناگون دانش آموزان، 
زمینه شکل گیری بهتری پیدا می کند. حس های گوناگون انسان، قابلیت های شناختی 
گوناگونی دارند. محرک های حسی گوناگون و متنوع، سطح برانگیختگی افراد را باال 

می برد و عمق و گستره یادگیری را افزایش می دهد.

 تبديل محيط يادگيری به يک باغ حسی 
یک محیط کالبدی آموزنده به مثابه یک باغ حسی است که قدرت درگیر کردن 
بسیاری از حواس را به شکل متمرکز دارد. باغ حسی، باغی است که طیف گسترده ای 
از تجربیات حســی در آن به صورت فشــرده جمع شده باشند تا منبع مناسب و 
ارزشــمندی برای تمام کاربران آن باشد و در انواع گوناگون از فعالیت، از تفریح و 
سرگرمی تا تعلیم و پرورش را شامل گردد. انواع چشم اندازهای سخت و نرم، حیاط 
با عناصر طبیعی، حیات وحش، بافت متنوع، رنگ متنوع و انواع تحریکات حسی 
گوناگون، از ویژگی های یک باغ حســی است. البته این باغ حسی ، می تواند بدون 
حتی یک درخت و یا هر گیاه دیگر در فضاهای داخلی و در کالس های درس نیز 
شکل بگیرد. در واقع، اصطالح باغ حسی، مستقل از باغ به معنای مصطلح آن است 
و معطوف به همان تجمیع نیروهای محرک حواس گوناگون در یک فضا است. هر 
چند زمینه شکل گیری آن در یک فضای باز و پر از انواع گیاهان، یا یک باغ به همان 

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 حواس دیگری مانند المسه، بویایی 
و چشایی، در برخی موارد اهمیت بیشتری پیدا می کنند. به عبارت دیگر، گاهی اوقات، 
ارزش های زیبایی شناختی بصری به اندازه ارزش های حسی دیگر، اهمیت ندارد. به عنوان 
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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.
بنابراین وجود محرک های حواس گوناگون، اثر عمیق تر و کامل تری در شناخت 
ما نســبت به پیرامون می گذارند و بر همین اســاس می توان گفت که بسیاری از 
فضاهای یک مدرسه، خصوصاً فضاهای باز آن، می توانند به عنوان یک باغ حسی، 
محیط کالبدی مناسبی برای یادگیری باشند و معماری چندحسی به جهت قدرت 
بیشتر در درگیر کردن حواس، می تواند نقش مهمی در تبدیل محیط فیزیکی مدرسه 
به عنوان یک ابزار یادگیری جذاب و کارآمد داشته  باشد. این موضوع در مدارسی که 
کالس های آن ها به صورت موضوعی سازمان یافته است کاربرد بیشتری پیدا می کند.

  باغ حسی و زمينه های يادگيری فرهنگ و ادبيات فارسی  
فرض کنید در یک مدرسه، برای درس های تاریخ، ادبیات و زبان فارسی به عنوان 
یک کالس موضوعی، فضای مشخصی در نظر گرفته شده  است. محیطی که اغلب 
کالس های مرتبط با این درس، در آن تشکیل می شود. 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 است در آن، فعالیت های گوناگونی در 
چارچوب موضوع ادبیات و زبان فارسی و ترویج فرهنگ و تمدن ایران زمین روی 
دهد. برای هر مثالی از این دست می توان با رویکرد طراحی چندحسی و یا ایجاد 
باغ حسی، فضایی بسیار آموزنده خلق کرد که اثرات آن تا سال ها در افرادی که آن 

فضا را تجربه می کنند، باقی بماند. 
محیطی که در آن، رنگ های خاکی آجر و خشــت از یک ســو و از سوی 
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دیگر رنگ فیروزه ای کاشی ها که تزئینات سطوح پیرامونی این فضا را به کمک 
هنر دانش آموزان خوش ذوق و معلمین خالق آن ها به حال و هوای سنت های 
ایرانی نزدیک کرده اســت به همراه ترکیبی از نقوش گره چینی های چوبی در 
محیط، فضایی بســیار چشم نواز ایجاد کرده  است. خط خوش نستعلیق، اشعار 
زیبای پارســی را زیباتر کرده  است و محیط را نیز زیبایی بخشیده  است. وقتی 
به ســطح زبر آجرها و رویه چوب ها دســت می کشیم، حسی متفاوت با سایر 
فضاهــا را تجربه می کنیم. صدای آب که در گوشــه ای از فضا از یک آبشــار 
مصنوعی با سقوط از یک کوزه به کوزه دیگر در ترکیب 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 موســیقی سنتی ایرانی، هم نوایی می کند، فهمی 
از آن شــعر حافظ به ما می دهد که هیچ مفســری نمی تواند به این کیفیت، آن 
شــعر را برای ما تفسیر کند. از ســویی دیگر، بوی خوش گالب قمصر کاشان 
که از افزوده های آب موجود در آبنما به شــامه ما می رسد و همچنین دود عود 
خوش رایحــه در کنجی از این فضا، ترکیب جالبی ایجاد می کند. وجود گیاهان 
و درختچه های تزئینی در چهار کنج این فضا نیز، تداعی گر یک چهارباغ ایرانی 
در ترکیب با سایر ویژگی های این محیط، حواس ما را در جهتی معین و متمرکز 

درگیر می کند. 
چنین محیطی، نه تنها زمینه بسیار مناسبی برای مطالعه و یادگیری ادبیات و زبان 

فارسی فراهم می کند، بلکه خود این محیط نشانه های آموزنده بسیاری دارد.
ایــده طراحی چند حســی در کالس های موضوعــی، کتابخانه ها، فضاهای 
نمایشگاهی و جشــنواره های دانش آموزی و بسیاری از موقعیت های دیگر در 
مدارس، در جهت یادگیری مفاهیم درس های گوناگون، به ویژه دروس مرتبط 
با علوم حســی و تجربــی، و همچنین حوزه علوم وابســته به فرهنگ و زبان 
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فارســی، ایده بسیار راهگشا و کارآمدی است که فضاهای مرتبط را به خوبی، 
تبدیــل به محیط های یادگیری به کمک یادگیری محیطی می نماید. محیط هایی 

بسیار گیرا با تأثیرات آموزنده، عمیق و ماندگار.

پينوشت
1. بافت به جنســی که اشــیا از آن ساخته شده اند مربوط است و چگونگی رویه ســطح را از لحاظ نرمی، صیقلی و زبری بیان 

می دارد.
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 طراحي فيزيكي كالس انعطاف پذير 
 پروانه هايي كه به نيمكت سنجاق شده اند

علي اصغر قهرماني

 مقدمه 
این موضوع که فضاهای آموزشــی بــر میزان یادگیری و دیگر دســتاوردهای 
دانش آموزان مؤثرند، مطالعات بسیاری را در حوزه های گوناگون از جمله در حوزه های 
روان شناســی محیط در فضاهای آموزشی، به خود اختصاص داده است. این اعتقاد 
وجود دارد که محیط های یادگیری امروز، باید از محرک های الزم برخوردار باشند 
تا امکان فعالیت های غیر ساکن را تسهیل کنند، چراکه اساسی ترین نیازهای آموزشی 
نوین، »تحرک فیزیکی و ذهنی« و »رشد روحیة اجتماعی« است. اعتقاد بر این است 
که بین ابعاد فیزیکی- معماری و رفتاری »قرارگاه های فیزیکی- رفتاری« رابطة خاصی 

وجود دارد که با مفهوم همساخت بیان مي شود.1
در تمام موجودات زنده، به موجب قانون تأثیر گذاشتن بر محیط و تأثر بخشیدن از 
آن، همواره تمایل به سازش با محیط وجود دارد. به این ترتیب که کودک می کوشد 
با محیطی که در آن زندگی می کند سازش کند و خود را با آن منطبق سازد. به اعتقاد 

پیاژه، سازش با محیط یکی از دو صورت هوش در انسان است.
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کودک در ابتدا ســعی می کند محیط را با نظام درونی و هوش خود سازش دهد، 
ولی چون این کار همیشه امکان پذیر نیست و کودک با موارد و مسائلی مواجه می شود 
که با تجربه های قبلی اش متناسب نیستند، از این رو خود را با تجربة جدید سازگار 
می کند. بنابراین کودک فعل پذیر محض نیست. به عبارت دیگر، می توان سازش با 

محیط را نوعی تعادل بین درونسازی و برونسازی دانست.
ماریامونته ســوری، کودکانی را که حرکت نمی کنند و در نهایت فقط »تابعیت« 
را فرامی گیرند، به پروانه هایی تشــبیه می کند که به نیمکت هایشان سنجاق شده اند. 
بنابراین، از این نیاز انسان به پویایی فیزیکی- ذهنی نباید توسط استانداردهای ساکن 
انفعالی جلوگیری  شود، بلکه راه حل پویا و سودمند در این رابطه، پیرو این شعار است: 
»سکون به حد ضرورت، حرکت به حد امکان.« این شعار بخش مهمی از عملکرد 

هر محیط آموزشی فعال است. 
در کودکان، هوش جنبشــی که از طریق احســاس تماس نشان داده می شود، به 
اندازة هوش بصری اهمیت دارد، چراکه ذهن کودکان از طریق پردازش تعامالتی که 
با جهان خارج دارد رشد می کند. از این رو، تأکید بر تجربة مستقیم »عملی«، اساس 

تعلیم وتربیت کودک محور شده است.
نشستن ساکن، عالوه بر ایجاد مشکالتی در رشد و عملکرد اندام، روی تمرکز تأثیر 
منفی می گذارد. ذهن کودکان نیز مانند عضالت آن ها  نمی تواند تحت فشار مداوم 

قرار گیرد.
مغز ســالم کودک، به طور ناخودآگاه نیاز خود را برای تغییرات فعال، از طریق 

بیقراری روی نیمکت ها نشان می دهد.

 كودك انعطاف پذير، محيط انعطاف پذير 
تمام روان شناسان در این نکته متفق اند که انگیزه عاملی است که رفتار شخص را 
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تحریک می کند و در جهت معین سوق می دهد.
در این میان، عوامل متعدد درونی و بیرونی در ایجاد انگیزش یا دلسردی کودکان مؤثرند.
اما باید توجه کرد که انگیزش بیرونی از مشــوق ها و پیامدهای محیطی حاصل 
می شود. بنابراین، محیط به عنوان یکی از عوامل برانگیزنده، باید به تفاوت های افراد 
و نیازهای متفاوت آن ها پاسخگو باشد. این بدان معناست که در طرح ریزی فضای 
یادگیری، باید کوشید محیط با نیازهای یادگیرنده هماهنگ شود، نه اینکه یادگیرنده 
به هماهنگ ساختن خود با محیط واداشته شود. از آنجایی که ماهیت دوران کودکی، 
بازی و اکتشاف است و کودک دوست دارد کنجکاوی و کاوش را همراه با بازی در 
دنیای خود انجام دهد، بنابراین محیط اطرافش باید با فعل و انفعال درون کودک مطابق 
باشد و حواس و حس کنجکاوی او را برانگیزد. چنین قابلیتی نیازمند انعطاف پذیری 
محیط است. و این انعطاف پذیری یادگیری را متنوع می سازد و اشتیاق دانش آموزان 

را به یادگیری افزایش می دهد.
نظر به اینکه یکی از اهداف بلندمدت تعلیم وتربیت، دادن امکان رشد و شکوفایی 
استعدادها و مسئولیت به کودکان با ضرایب هوشی متفاوت است، فقط فضاهای باز 
و انعطاف پذیر و نظامی پویا می تواند امکانات آموزشــی الزم را در اختیار تک تک 
یادگیرندگان قرار دهد و با دادن مســئولیت و آزادی به کودکان، کوشش می شود که 
آنان اعتماد به نفس و جسارت الزم را برای نوآوری و خالقیت که از مهم ترین شرایط 
توسعه شمرده می شود، کسب کنند. در این گونه محیط های یادگیری، نظام آموزشی 
پویاســت و می توان فضاها را به طور گذرا، متناســب با اهداف تقسیم بندی کرد و 
هیچ وسیله و ابزاری مختص درسی خاص نیست. این نیازهای جدید نشان می دهد 
کــه تداوم نیاز به فضاهایی برای یادگیری، بحث، کارگروهی و... در آینده نیز امری 

ضروری است.
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 انعطاف پذيری محيط يادگيری و روش ها 
انعطاف پذیری در محیط یادگیری به سه طریق اتفاق می افتد: 

1. داشتن اجزا و فضای انعطاف پذیر
یک راه حل مرسوم، استفاده از اجزایی است که بتوان از آن ها به روش های مختلف، 

با هدف سازگاری برنامه ها با تغییرات ضروری استفاده کرد.
شــرکت کردن در فعالیت هایی که پس از چیدمان مجدد نیمکت ها و صندلی ها 
صورت می گیرد، مزیت هایی چون پیشرفت و تشویق یادگیری، بهبود توانایی ها و 
مهارت های فیزیکی، افزایش اعتمادبه نفس و اســتقالل، و پاسخگویی به نیاز تحت 
کنترل درآوردن محیط در کودکان را به همراه خواهد داشت. اما باید توجه داشت که 
این روش، به تنهایی یک تفکر پیشرو نیست. شاید بتواند به نیازهای حال پاسخگو 

باشد، اما به طور کامل به تغییرات نظام آموزشی آینده پاسخگو نیست.

2. اختصاص فضای زیاد به کالس ها برای انجام دادن فعاليت های چندگانه و 
متفاوت

باید توجه داشت که هر چند ما به فضای کافی به گونه ای که کاربر کنترل کنندة آن 
باشــد، نیاز داریم، اما این راهکار، روشی قدیمی است که یک فضا به سبب بسیار 
بزرگ بودن، از انعطاف پذیری باالیی نیز برخوردار می شود. در این حالت، در واقع ما 
تنها به یک مسئلة خاص پاسخ  گفته ایم و نمی توان از کهنگی ناپذیری محیط یادگیری 

برای آینده، با نیازهای در حال رشد آن، مطمئن بود.

3. یکپارچگی محيط یادگيری
در ایــن راهکار تنها محیط های مختص یادگیری، مجموعه کالس هایی در ابعاد 
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یکسان نیستند، بلکه به کل فضای یک مرکز یادگیری می توان به عنوان بستری برای 
یادگیری نگریست.

 انعطاف پذيری در محيط يادگيری يكپارچه 
از آنجا که فعالیت های متفاوت، فرایندهاي متفاوتي را نیز طلب مي کند و گروه هاي 
دانش آموزان براي کار کردن مشارکتي به فضاهاي متنوعي نیازمندند، هر مرکز یادگیري 
انعطاف پذیر باید فضاهایي متنوع با ابعاد گوناگون داشته باشد، بدون اینکه ساختار 
کاماًل ثابتي براي آن در نظر گرفته شــود و امکان تلنگر زدن به تمامي این محیط در 

همه زمان و براي همه وجود داشته باشد. 
بخش ها و نقش ها در ســازمان دهي باید به طــور انعطاف پذیر عمل کنند. وجود 
مرزبندي در سازمان دهي بخش ها، یکي از موانع اصلي در توسعه و رشد نظام هاي 
یادگیري است. یکپارچه دیدن محیط یادگیري سبب مي شود تمامي افراد حاضر در 

آن، به عنوان یادگیرنده مورد توجه قرار گیرند.

 انعطاف پذيري محيط يادگيري يكپارچه و راهكارها 
1. چندعملكردي کردن فضاها: اســتفاده از فضاهاي چندعملکردي، به صورت 
اقتصادي تر و مؤثرتر، به عملکردهاي متغیر و چندگانة گروه هاي استفاده کننده کمک 

مي کند.
2. زنده کردن مسيرهای ارتباطی و فضاهای انتقالی: تبدیل کردن نقش راهروهای 

باریک از مسیرهای ارتباطی به محدوده هایی برای یادگیری.
3. ایجاد فضاهاي فعال و غيرفعال در کل مجموعه: ایجاد محدوده هاي جمعي 
)فعال( قابل تغییر براي استفاده هاي چندمنظوره )استراحت، یادگیري گروهي و...( و 

نیز فضاهایي شخصي )غیرفعال( در بخش هاي گوناگون.
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4. شفافيت: امکان حضور در تمامي فعالیت هاي در حال اتفاق در مجموعه ـ 
هر چند به صورت بصري ـ به واسطة مجزا و مجرد ندیدن محدوده هاي فعالیتي.

5. ارتبــاط بين درون و بيرون: امتداد دادن محدوده هاي یادگیري از فضاهاي 
بســته به سمت فضاهاي نیمه باز مانند تراس ها و فضاهاي کاماًل باز مانند حیاط و 

انتقال روح زندة طبیعت به فضاهاي داخلي.
6. ســياليت فضا: نفوذپذیري فضاها و امکان سهولت حرکت کودک، بدون 
احساس گم شدن و کشــف زوایاي ناپیداي محیط، ضمن قابلیت کنترل توسط 

مربیان.
7. امكان تخصيص مجدد فضاها: امکان استفادة مجدد از فضاها و اختصاص 
دادن فعالیت هــاي جدید به آن هــا در آینده، بدون ایجاد تغییــرات فیزیکي در 

ساختمان.
8. ارتباط با جامعه: درگیر کردن اعضاي جامعه با فضاي مرکز یادگیري و امر 
آموزش مداوم؛ چرا که ارتباط با جامعه، به محیط یادگیري قلب و روح مي بخشد.
به طور کلي، طراحي فضاي یادگیري براســاس چارچوب هاي خشک و ثابت 
ممکن اســت خالقیت محیطي کودکان را کور کند، چرا که خالقیت تابع زمان و 
مکان مشخصي نیست و کودکان نیازمند تداوم، تمرکز و عدم عجله در حضور و 
عبور و درک فضاها هستند تا بیشترین توان خود را به کار گیرند، چرا که یادگیري 
به سبب ذات و طبیعت خود، یک محصول بسته بندي شده نیست، بلکه فرایندي 

درون زاست که به صورت کشف کردن مداوم قابل بیان است.

 كالس ايده آل، كالس انعطاف پذير 
بسیاري از فعالیت ها و خواست ها در کالس درس اتفاق مي افتد، بنابراین الزم 
اســت به کالس درس و ویژگي هاي کارکردي آن توجه ویژه داشت. تحقیقات 
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جدید در زمینة چگونگي تأثیر محیط فیزیکي بر تســهیل فعالیت هاي یادگیري، 
نشــان مي دهد که امروزه معلمــان براي آموزش کودکان، بــه بیش از یک اتاق 
مستطیل شکل نیاز دارند. بر این اساس، مي توان معیارهاي زیر را براي کالس هاي 

امروزي بسط داد: 
1. در کالس درس عمدتاً فعالیت هایي نظیر )ســکوت یا مطالعة فردي، آزمون و 
امتحان، آموزش رســمي کامل، کار گروهي، فعالیت هاي سمعيـ  بصري و نظارت 
خصوصي معلم یا آموزش گروهي کوچک( بیشــتر از دیگر فعالیت ها به چشــم 

مي خورند.
2. کالس باید قابلیت هایي نظیر انطباق با تغییرات مورد نیاز، دسته اي کردن فضا، 

باال بردن میزان خالقیت و مشارکت دانش آموزان و دسترسي به بیرون داشته باشد.
۳. کالس باید به اندازة کافي انطباق پذیر باشــد تا امکان سازمان دهي مجدد 
به طور مداوم براي کل کالس، در اندازه هــاي گوناگون براي گروه هاي متعدد 
یادگیري وجود داشــته باشــد. در چنین کالس هایي، اصل بر مشــاهدة عیني 
تجربیاتي اســت که به هدایت غیرمســتقیم معلم نیز پاســخگو باشد. چنانچه 
دانش آموزان در حین کار با مشــکالتي روبه رو شوند، محیط به آن ها اختیاراتي 
به منظور ایجاد کردن هماهنگي با موانع مي دهد و آن ها را به سمت تمرین هایي 
سرشار از فعالیت هاي تعاملي ســوق مي دهد، به گونه اي که آن ها بتوانند خود 

اطالعات را براي خودشان کسب کنند.
این معیارها نشان مي دهد که محیط کالس ها باید به صورت محدوده هایي پویا و 
ساختارهایي مرکب از اجزا باشد که بي شمار فعالیت در هر لحظه در آن قابل وقوع 

است.
به کارگیري روح کودکي و درگیر شــدن با خودارزیابي دائمي، رهاورد اساســي 

کالس امروزي است.
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 محدوده بندي در يک كالس انعطاف پذير 
هر کالس به واســطة حوزه ها و محدوده هاي فیزیکي اش تعریف مي شود. در 
این حوزه ها تمامــي مذاکرات، تعامالت، فعالیت هــاي چندفاعلي، فعالیت هاي 
مشارکتي دانش آموزان ـ با مهارت ها و آگاهي هاي مختلف ـ شکل مي گیرد. این 
محدوده هــاي فعالیتي غالباً در ترکیبات کنجــي یا جایي که مبلمان در طول یک 
دیوار با آرایشي کنج مانند، محدوده هاي نیمه خصوصي را شکل مي بخشد، سازمان 
مي یابند. مي توان گفت که حوزه بندي با فراهم کردن شرایط زیر، انعطاف پذیري 

را در یک کالس فراهم مي دارد: 
1. کاهش میزان نظارت و هدایت مســتقیم و افزایــش آزادي در نوع فعالیت  و 

چگونگي انجام آن.
2. فرصت هایي براي بازنظام بخشي فضا به واسطة تعدد محدوده ها.

۳. هم زماني فعالیت به صورت یک گروه بزرگ و فعالیت هاي انفرادي، یا گروه هاي 
کوچک در حوزه هاي تعریف شدة مختلف.

4. ایجاد یک نظام الیه مند به واسطة محدوده هاي خصوصي یا نیمه خصوصي در 
بخش هاي محیطي و محدوده هاي باز عمومي براي حرکت در بخش هاي داخلي.

5. امکان بازتعریف حس فضایي فردي.
6. درگیر شدن یادگیرنده با پروژه هاي دیگر گروه ها به طور جنبي، بدون ترک کردن 

محل کار تعیین شدة خود.
به طــور کلي باید گفت، این محدوده هاي فعالیتــي، عالوه بر ترقي اهداف معین 
شده و تعامالت قراردادي، مي توانند به عنوان محدوده هاي نیمه عمومي براي تعامالت 
غیررسمي نیز مورد توجه قرار گیرند. این حوزه هاي انعطاف پذیري، محدوده هایي 
یکپارچه اند که امکان گسترش یادگیري را به فراتر از یک محدودة خاص فراهم و 

فرصتي در انتخاب میزان راحتي در کسب دانش و مهارت مهیا مي کنند.
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 شكل كالس انعطاف پذير 
در رویکردهاي نوین آموزشــي، امکان انجــام فعالیت هاي چندگانه، موضوعي 

ضروري است.
بر این اساس، باید شکلي براي کالس درس انتخاب کرد که به واسطة پاسخگویي 
به شرایط زیر، محیطي انعطاف پذیر براي تبدیل کردن آموزش به فعالیتي پویا، زنده و 

خارج شدن از حالت سخنراني با مرکزیت یک معلم را فراهم آورد:
1. حوزه بندي براي گروه هاي متعدد یادگیري در ابعاد متفاوت.

2. احساس تفکیک میان فرم و عملکرد گروه هاي یادگیري در عین هماهنگي میان آن ها.
۳. احساس یکپارچگي و باز بودن فضا، براي گسترش میدان دید، سهولت حرکت 

و امکان نظارت بر کل کالس.
4. برخورداري از کیفیات تودرتویي و عمل کردن به صورت یک نظام الیه مند.

5. قابلیت سازمان دهي مجدد براي ایجاد محدوده هاي فعالیتي اجتماعي مرکزگرا 
و مرکز گریز.

6. قابلیت گروه بندي به صورت هاي دسته اي، الیه الیه و شاخه اي برای ایجاد یک 
کالس چندبعدي براي رشد مهارت هاي استقرایي دانش آموزان.

به طور کلي باید گفت، تفکر طراحي شــکل یــک کالس باید از درک تعامالت 
امکان پذیر در محیط فیزیکي ـ اجتماعي و ذات تعیین کنندة یادگیري سرچشمه بگیرد 
و نمي توان یک شــکل خاص را به تمامي کالس ها در بسترهاي متفاوت اجتماعي 
تحمیل کرد. اما با توجه به شرایط مذکور مي توان گفت که تأثیر شکل کالس درس 

در میزان انعطاف پذیري آن امري حتمي است.

پینوشت
1. منظور از قرارگاه رفتاری، فضای فیزیکی با هدف های کاربردی و سازمانِی تعریف شده است.

رفتار افراد در قرارگاه رفتاری، عالوه بر ویژگی های فردی، تابعی از ابعاد فیزیکی محیطی و رفتار جمعی است.
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 يادگيري در طبيعت 
 بررسي شرايط و راهكارهاي تحقق يادگيري به كمک طراحي و معماري، 

مبلمان و تزئينات
محمد تابش

 محيط يادگيری در خدمت يادگيری محيطی 
محیط مدرسه ابزاری برای جنبه مهمی از یادگیری، که همان یادگیری محیطی 
است، می باشد. در این مقاله می بینیم که نوع مبلمان و طراحی معماری مدرسه، 

چگونه این ظرفیت را دارد که در جایگاه یک معلم ظاهر شود.
یادگیری محیطی، ســهم بسیار زیادی در یادگیری انسان از بدو تولد تا لحظه 
آخــر زندگی اش دارد. آنچه که انســان به طور طبیعــی از محیط پیرامون خود 
می آموزد به اندازه ای گسترده است که شاید بتوان گفت، آموخته های رسمی او 
در کالس های درس و کتابخانه ها در مقابل آن بسیار ناچیز است؛ چرا که انسان 
به  طور مداوم و بدون اینکه به آن فکر کند در حال آموختن دانش و مهارت هایی 
از محیط پیرامون خود است. به همین دلیل، در طراحی و یا بازسازی محیط های 
یادگیری، توجه به این موضوع بســیار ضرورت دارد. در این نوشــته بررسی 
می کنیم که چگونه می تــوان به کمک ویژگی های یادگیری محیطی در طراحی 
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محیط، ضمن توسعة مهارت های دانش آموزان در زمینه های مختلف، به تقویت 
گرایش به طبیعت و همچنین باال بردن روحیه مسئولیت پذیری و مقاومت آن ها 
در برابر مشکالت کمک کرد و برای رسیدن به شاخصه های این رویکرد از چه 

الگوی مناسبی می توان استفاده نمود.

 كودك روستايی و كودك شهری 
براساس برخی پژوهش ها کودکان روســـتایی، روحـــیه سخت کوشـــی و 
مسئولیت پذیری باالتری نسبت به کودکان شهری دارند و لذا در مقابل مشکالت 
و نامالیمات مقاومت بیشــتری از خود نشــان می دهند. این پژوهش ها نشان 
می دهد که بیشــترین میزان هوش هیجانی در دانش آموزان دبســتانی روستایی 
است. توانایی درک، توصیف، دریافت و کنترل هیجان و مواجهه با وقایع مثبت 
و یا منفی در زندگی و سازش بهتر با آن ها، ویژگی های یک انسان با برخورداری 
از هوش هیجانی باال است. این ویژگی ها به زندگی فرد نظم و ثبات می بخشد 
و سبب می شــود وقایع منفی و ناخوشایند، تأثیر کمتری در زندگی او بگذارد. 
البته روســتاهای فاقد تمکن اقتصادی ناشــی از کمبود امـــکانات و همچنین 
کاســـتی های طبیعی همچون کم آبی، دارای عوامل مداخله گری در نتیجه این 

تحقیقات هستند که پرداختن به آن ها خارج از موضوع مورد بحث ماست.
در هر صورت، در محیط یک روســتای زنده و مولد، نوعی از تجربة زندگی 
واقعی و طبیعی وجود دارد که کودکان شهری از آن فاصله دارند و با آن مواجه 
نمی شوند. دست و پنجه نرم کردن با دشواری های روزمره در روستا، مشارکت 
در باغبانی و کشاورزی، همراهی در نگهداری و بهره برداری از حیوانات اهلی، 
مشارکت دائمی در مسئولیت های خانوادگی و اجتماعی، همه  و همه، ظرفیت ها 
و موقعیت هایی هســتند که باعث می شوند تا مهارت های یک کودک در مقابله 
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با نامالیمات بیشــتر از مهارت های یک کودک شهری، حتی برای همان محیط 
شهری، باشد.

پرداختن به همة جوانب موضوع در حوصلة این مقاله کوتاه نیســت، لذا ما 
تنها بــه موضوع الهام گرفتن از برخی فعالیت های افــراد و خصوصًا کودکان، 
در محیطی شــبیه به یک روستا، برای آموزنده کردن محیط های مدارس شهری 
می پردازیم. در این زمینه، ویژگی هایی همچون توجه به تعامل عمیق و گسترده 
با طبیعت، حضور عناصر پویای طبیعی واجد شــرایط رشد و نمو و  همچنین 

ایجاد موقعیت هایی که مسئولیت آفرینی کند، بیشتر قابل بررسی هستند.

  ايجاد فضايی برای كاشت سبزيجات 
کاشــت، داشت و برداشــت گل و گیاه و ســبزیجات، یکی از فعالیت هایی 
اســت که به طور طبیعی در بیشتر روستاها شــکل می گیرد و اگر 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 محیطی می شود که عناصر آن طبیعی 
هستند، رشــد و نمو می کنند، مسئولیت آفرینی می کنند و در عین حال به تولید 

محصوالت سالم و دسترنج خود دانش آموزان می انجامند.

  نگهداری از حيوانات 
یکی دیگر از فعالیت هایی که در فضاهای باز و نیمه باز مدرسه می تواند انجام 
گیرد، نگهداری از پرندگان و حیوانات اهلی اســت. از مرغ و خروس و اردک 
و بوقلمون گرفته تا حتی گوســفند و بز، توأم با توجه به تمهیدات بهداشتی و 
کمک گرفتن از یک کارشــناس که به صورت هفتگی به مدرســه سر می زند. 
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این کارشــناس ضمن آموزش، بر فعالیت دانش آموزان و کنترل بهداشت محیط 
نظارت می نماید.

 خاك بازی، ساخت خانة خشت و گلی و خاك شناسی 
مادة بسیار ارزشمندی که می تواند بخشی از محیط مدرسه را واجد ویژگی های 
آموزنده کند خاک )شن( است. خاک، از مهدکودک تا دبیرستان کاربرد دارد. از 
ســاخت قلعة شنی و سفالگری توسط کودکان تا ساخت خانة خشت و گلی و 
بررســی ویژگی های علمی خاک، در دانش آموزان سطوح باالتر، می تواند خاک 
را به عنصری تبدیل کند کــه به یادگیری محیطی در محیط یادگیری بیانجامد. 
این اتفاق در محیط ها و فضاهای باز به شــکل بهتری امکان پذیر اســت. اما در 
فضاهای سرپوشیده نیز می توان به آن پرداخت. در این رابطه، توجه به تمهیدات 

بهداشتی و ایمنی اهمیت فراوان دارد.

 حضور عناصر آموزنده و زيبای طبيعی 
یکــی دیگر از مــواردی که کودکان شــهری از آن فاصله دارنــد، ارتباط با 
زیبایی های طبیعت و آموختن از آن اســت. اســتفاده از تنــه درختان به عنوان 
نیمکت در محیط باز و اســتفاده از ســنگریزه های کف حیــاط، که معموالً راه 
رفتــن روی آن ها و به هم زدن آن ها با پــا، برای بچه ها جذابیت زیادی دارد و 
یا قرار دادن ســنگ های بزرگ و استفاده از صخره های طبیعی با در نظر گرفتن 
ایمنی، همچنین طراحی آبنما یا یک سازه آبی شبیه  سازة آسیاب آبی یا قنات، با 
قابلیت های آموزشی در مفاهیم سیاالت و بسیاری از ایده های مشابه که به طور 
معمول در محیط های شهری به راحتی در دسترس نیستند، نقش آموزشی محیط 

را ارتقا می بخشند.
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  خلق موقعيت های مسئوليت آفرين 
در هــر محیــط آموزشــی، وجود فـــضاهایی کـــه بـــتواند روحـــیه 
مســئولیت پذیری و دیگــر مهارت های فردی و اجتماعــی را افزایش دهد 
الزم اســت. ایجاد و تجهیز برخــی فضاها که دانش آمــوزان در آن بتوانند 
آشــپزی کنند و تهیــه و پخت غــذا را بیاموزند، هم جذاب اســت و هم 
آموزنده. همچنین امکان پخت نان که در محیط های روســتایی دیده می شود 
نیــز جاذبه هــای خود را دارد. چه بهتــر که این امکان با اســتفاده از اجاق 

خورشــیدی در کنار یک تنور سنتی، شکل آموزنده تری به خود بگیرد.
در برخی مدارس، فضاهایی ایجاد کرده اند که در آن ها دانش آموزان می توانند 

به تهیة غذا، شست وشوی ظروف و البسة خود بپردازند.
وجــود فضای پاکیزه و امکانات مناســب برای نظافت محیط، توســط خود 

دانش آموزان، نیز در همین راستا تأثیرگذار است.

 كارگاه های هنری و بازارچه های خيريه 
پیش بینی فضاهایی برای کارگاه های هنری مناسب، جهت تولید صنایع دستی 
توســط دانش آموزان و فراهم کردن زمینه های فروش محصوالت آن ها، نتایج 
مفیدی در پی خواهد داشت. چند سالی است که برخی از مدارس، با راه اندازی 
بازارچه های خیریه در محیط مدرسه، زمینه ساز تجربه های بسیار مفید اجتماعی 
و اقتصادی آموزنده هستند. حال اگر محصوالت عرضه شده در این بازارچه ها 
از تولیدات خود دانش آموزان باشــد، عالوه بر هویت بخشی و ایجاد تشخص 
بومــی در فعالیت، زمینه کارآفرینی را نیز در دانش آمــوزان فعال در آن فراهم 

می سازد.
نگاه به شرایطی که وجود آن ها به برتری سخت کوشی و هوش هیجانی باالتر 
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در برخی از کودکان روستایی نسبت به کودکان شهری منجر می شود، می تواند 
ایده های فراوانی برای تغییر در معماری محیط مدرســه تولید کند تا محیط های 
یادگیری شهری را به ویژگی های ارزشمند یادگیری محیطی در برخی روستاها 

در حد امکان مجهز نماید.

 سخن آخر 
هرچه قدرت یادگیــری محیطی در محیط های یادگیری فراتر رود، کالبد 
این محیط ها بهتر می تواند نقش معلم سوم را پس از آموزگاران و همساالن 
ایفا نماید. دســتیابی به این موضوع بیش از هر چیز نیازمند توجه به چنین 
رویکردی اســت. توجه به اینکه فضاهای مدارس می توانند آموزنده باشند 
و تنها نقش یک ســرپناه بــرای افراد را بازی نکنند ضروری اســت. اگر 
می دانیم که ما همیشــه آگاهانه و یا ناخودآگاه در حــال یادگیری محیطی 
هســتیم، پس چرا محیط یادگیری را آموزنده طراحــی و تزئین نکنیم؟ آیا 
می تــوان عالوه بر کارکرد معمول هر یک از عناصر موجود در ســاختمان 
و مبلمان محیط، کارکردهای آموزشــی را نیز انتظار داشــت؟ در ورودی 
آموزنــده، آکواریوم آموزنــده، دیوار آموزنده و بســیاری از عناصر دیگر 
محیط مدرســه را در نقش آموزنده دیگری هم دید؟ آیا مدرسه می تواند به 
یک اســباب بازی آموزنده در مقیاس بزرگ تبدیل شود؟ آیا بازی هایی که 
بچه ها در مدرســه انجام می دهند نمی تواند الگویی برای آموزنده تر کردن 
محیط شــود؟ آیــا از ترکیب تخصص معلمیــن دروس مختلف و طراحان 
مدارس، نمی توان در این رابطه بهره گرفت؟ چگونه با طراحی چندحّســی 
محیط و درگیر کردن حواس گوناگــون بچه ها، ظرفیت یادگیری به کمک 
هوش هــای چندگانه را باال ببریــم؟ و چگونه از ویژگی هــای فوق العاده 
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ارزشــمند فضای باز، خصوصــًا فضای باز درآمیخته بــا طبیعت و عناصر 
ببریم؟  بهره  طبیعی 

با امید به اینکه مدارس ما روزبه روز در جهت تبدیل شدن به محیط های 
یادگیــری، با توجه به رویکرد یادگیــری محیطی، حرکت کنند و فضاهایی 
سرشــار از موقعیت های آموزنده برای فرزندان این مرزوبوم فراهم سازند.
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 مدرسة سبز 
 بررسي تأثير فضاي محيطي بر حس دلبستگي دانش آموزان و معلمان

محمد تابش

  چگونه طبيعت را به مدرسه دعوت كنيم؟ 
در این مقاله ســعي داریم، راهکارها و چگونگی استفاده از طبیعت در فضاهای 
مدرســه را مورد بررســی قرار می دهیم. در واقع موضوع اصلی بحث ما پاسخ به 
این ســؤال است که چگونه طبیعت را به مدرسه بیاوریم تا به کمک آن، مدرسه ای 

دوست داشتنی تر داشته باشیم. 

 گياهان قوی ترين عناصر برای پيوند با طبيعت 
طبیعت، عناصر متنوع و گوناگونی دارد که گیاهان، در بین آن ها خوش می درخشند! 

گیاهان، ویژگی های جذاب زیادی دارند که یکی از آن ها لطافت آن ها است. 
اما این لطافت، معموالً مالزم با آسیب پذیری است. از این رو انتخاب و نگهداری 
یک گیاه وابسته به شرایط اقلیمی و موقعیت کاشت آن است. همچنین برنامة مناسب 
هر گیاه برای نگهداری را پیش از انتخاب گیاه باید دانست تا امکان یا عدم امکان 
نگهداری آن پیش بینی گردد. برخی گیاهان به نور زیاد و حتی آفتاب مستقیم احتیاج 
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دارند و برخی سایه دوست هستند. میزان نیاز به آب، رطوبت و مواجهه با هوای آزاد 
نیز از عوامل تعیین کننده هستند. از سوی دیگر محیط مدرسه، محیطی پررفت و آمد 
و حتی محیط آســیب زایی برای گیاهان اســت. از این رو انتخاب گیاهان مقاوم و 
شــناخت کافی نسبت به شرایط نگهداری و همچنین دقت نظر و عمل در این کار 

اهمیت می یابد. 

 نگهداری درست از گياهان مهم تر از تهيه آن ها است 
نگهداری از گیاهان در مدرسه کار نسبتاً دشواری است. همچنین این پذیرفتنی 
است که نبود گیاهان، از حضور گیاهان پژمرده و پالسیده، بهتر است. اما این نباید 

باعث شود تا مدرسه را از وجود طراوت و شادابی ناشی از آن ها محروم نماییم. 
بایــد بدانیم که گیاهان در شــرایط آب و هوایی گوناگــون، و در فضاهای باز یا 
بســته، وضعیتی متفاوت دارند. گیاهانی مانند فیکوس آمســتل، آگلونما، اسپاتی 
فیلوم، ســرخس، دراسنا، برگ عبایی، نخل شامادورا و برگ قاشقی برای فضاهای 
سرپوشــیده و گل ها و گیاهانی مانند داوودی، ناز، اختر، پامپاس گراس، رزماری، 
اسطو خودوس، پیچ اناری، یاس هلندی، پیچ  گلیسیرین، ایپومیا و پیچ امین الدوله، و 
درختان اقاقیا، صنوبر، نارون، عرعر، انجیر، بید، توت و انواع کاج و سرو از گیاهان 

مقاوم در منطقه معتدلی مانند تهران هستند. 

 كاشت و نگهداری گياهان به كمک دانش آموزان 
کمک گرفتن از دانش آموزان در کاشت و حفظ گیاهان، ارتباط و اُنس مناسبی بین 
 آن ها و طبیعت برقرار می کند و موجب افزایش دانش و مهارت آن ها در این زمینه 

می گردد. 
مهم تر از همه، ایجاد دلبستگی است که نسبت به گیاهان و محیط مرتبط با آن ها 
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پیدا خواهند کرد. مانند دلبســتگی یک باغبان نسبت به باغ خود و درختانش. این، 
احساسی بسیار قوی، دوست داشتنی و در عین حال آرامش بخش است. 

 نان و پنير با سبزی های مدرسه!  
وقتی کاشت ســبزیجات در بالکن کوچک یک آپارتمان مسکونی، امکان پذیر 
اســت، در مدرســه هم می تواند ممکن گردد. خوب است در مدارسی که فضای 
مناسبی در اختیار دارند، هر یک از دسته های دانش آموزی و معلمین آن ها باغچه های 
جداگانه ای داشته باشــند و مسئولیت کاشت، داشت و برداشت این سبزیجات را 
خود، به عهده بگیرند. اجرای این طرح، البته به همراه دانش کافی و مراقبت های الزم، 

فضایی بسیار دوست داشتنی در مدرسه فراهم می نماید. 

 گياهان و توليد هوای تازه 
فعالیت  علمی، رابطه مستقیم با توانمندی فعالیت در مغز انسان دارد. همچنین، میزان 
اکســیژن و هوای تازه برای فعالیت مغز یک پیش نیاز ثابت شــده است. کاًل نشاط 
جسمی افراد در هوای تازه به مراتب بیشتر از هوای آلوده ای است که با کمبود اکسیژن 
روبه رو است. یکی از راهکارهای تأمین اکسیژن، استفاده از گیاهان، خصوصاً گیاهان 
اکسیژن ساز در فضاهاست. گیاهانی مانند پتوس ابلق، دیفن باخیا، بنجامین، سرخس، 

نخل اریکا و ... که تنفس آن ها اکسیژن بیشتری در فضا ایجاد می کند. 

 نماينده های طبيعت هم دوست داشتنی هستند  
برخی فضاها امکان ارتباط مســتقیم با طبیعت و یا حضور عناصر طبیعی دارای 
حیــات را ندارند. اما حضور برخی از مواد و امکانات، مانند خاک، ســنگ، آب، 
چوب، رنگ های هدفمند و یا آســمان مجازی، آن فضاهای ســرد و بی روح را تا 
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حدی تلطیف می کند. 
این تجربه برای ما آشنا است که استفاده از آب و ایجاد صدای دلنشین آن در فضا 
به کمک یک آبنمای کوچک، چگونه می تواند حواس بینایی و شنوایی را به شکلی 
مطلوب با خود درگیر نماید. در واقع آب نما، نماینده کوچکی از رودخانه و آبشار 

در یک فضای محدود است. 
عناصر دیگر طبیعت نیز نمایندگان خود را دارند. زمانی که امکان نگهداری گیاهان 
طبیعی وجود ندارد، استفاده از چوب به شکل نمادین و به گونه ای که حضور طبیعت 

را القا کند اثربخش است. 
استفاده از آسمان مجازی نیز راه  دیگری است که به وسیله آن می توان نماینده هایی 
از طبیعت را به داخل فضا دعوت نمود. آسمان مجازی با نورپردازی پشت صفحات 
ویژه ای از تصاویر آسمان و طبیعت است و غالباً در سقف فضاها، به مانند پنجره ای رو 

به آسمان، احساس نسبتاً خوشایندی را در غیاب طبیعت، در آن فضا ایجاد می کنند. 
استفاده از مبلمان چوبی و سنگی با فرم های طبیعی هم در فضاها اثرگذار است. 
البتــه غالباً این نوع مبلمان به  جهت وزن زیاد و ســختی در جابه جایی، در تقابل 
با انعطاف پذیری فضاهای داخلی اســت و بیشتر در فضاهای باز توصیه می شود. 
ساخت آالچیق های چوبی با چوب های مقاومی مانند ترمو  وود در فضاهای باز نیز 

به جذابیت آن ها به کمک عناصر طبیعی می افزاید. 

 حيوانات دوست داشتنی  
اما یکــی از قوی ترین روش های برقراری اُنــس و ارتباط با طبیعت در جهت 
دوست داشتنی تر کردن فضاهای مدرسه، پیش بینی فضاهایی برای نگهداری برخی 
جانوران است. هر چند که این موضوع، نیاز به دانش و تخصصی به مراتب دقیق تر 
از نگهــداری گیاهــان رایج دارد و عالوه بر آن نیازمند کنتــرل عوارض آالینده و 
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بهداشتی در محیط مدرسه است، اما پیامدهای خوب آن، باعث شده است تا مدارس 
زیادی نسبت به این رویکرد، گرایش پیدا کنند. 

در این رابطه دامنه گسترده ای از گزینه ها وجود دارد. آکواریوم ماهی ها، پرندگان 
گوناگون مانند قناری، اردک، غاز و مرغ و خروس، آکواریوم مورچه ها و حشرات، 
حیواناتی مانند خرگوش و همستر و گزینه های دیگری که عالوه بر نقش آموزنده 
خود، موجب تعلق بیشتر دانش آموزان به مدرسه می شوند. یکی از پیشنهاداتی که 
در طراحی یک مدرسه در یک محیط شهری که درختان و فضای باز نسبتاً وسیعی 
در اختیار داشــت مطرح کردم، پیش بینی فضایی برای نگهداری تعدادی بزغاله و 
گوســفند بود. به نظر من اگر مسائل بهداشتی آن به خوبی کنترل و مدیریت گردد، 
تجربه هایی توسط دانش آموزان شهرنشین صورت می گیرد که شاید برای بسیاری 

غیرممکن باشد. 
اینکه یک نوجوان شــهری بتواند دوشــیدن شیر بز یا گوســفند را یاد بگیرد و 
تجربه کند، اگر حتی هیچ کاربردی در آینده برای او نداشته باشد، الاقل خاطره  ای 

منحصر به فرد است که برای او و در مدرسه دوست داشتنی او محقق شده است. 
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  بوستان مدرسه 
 عوامل مؤثر بر دلبســتگي دانش آموزان و معلمان نسبت به مدرسه و 

فضاهاي يادگيري
محمد تابش

در این مقاله قصد دارم، به ویژگی های مدارس دوست دار طبیعت یا مدارس سبز، به 
اختصار، اشاره می کنم؛ مدارسی که این ظرفیت را دارند تا نه تنها محبوب دانش آموزان 
خود باشند بلکه کل افراد جامعه، به جهت نیازهای خود که متناسب با تفکر حاکم بر 

این نوع از مدارس است، دوست دار آن هستند. 
مدارس دوست داشتنِی دوست دار طبیعت یا مدارس سبز، چه مدارسی هستند؟

  مدارس سبز  
مدارس ســبز یا پایــدار، مدارس مبتنی بــر رویکردهای توســعه پایدار 
هســتند. توســعه ای که نیازهای در حال حاضر را بدون بــه خطر انداختن 
توانایی نســل های آینده برای رفع نیازهای خود، تأمیــن نماید. به طورکلی 
ساختمان های پایدار، بناهایی هســتند با عملکرد و کارایی عالی که کمترین 
ناســازگاری بــا محیط طبیعی پیرامون خــود و در پهنه وســیع تر، با منطقه 
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و جهــان را دارند و طراحی آن هــا مبتنی بر موضوعاتــی مانند حفظ منابع 
انرژی و اســتفاده مناســب از انرژی های تجدیدپذیر، حفاظت از منابع آب، 
استفاده از ســاختار پایدار و حفاظت از محیط زیست است. ساختمان هایی 
که با توجه به کارایی مســتقیم انــرژی و منابع، حذف و محدود کردن مواد 
خطرناک و استفاده مواد قابل بازیافت و کارآمد، بنا می شوند و با جلوگیری 
از آلودگی هوا، اســتفاده از فضای ســبز برای کمک بــه حفاظت از محیط 
زیســت و بهینه کردن فرایند تولید مصالح، سازگاری بیشتری با طبیعت پیدا 

می کنند.
امروزه در کشــورهای توســعه یافته، روی طراحی و اجرای بناهای مدارس، با 
رویکرد پایدار، بیشتر تأکید می شود و تأکید بر این است  که بنای یک مدرسه باید 

معیارهای یک ساختمان سبز و پایدار را داشته باشد. 
 

 مثلث مراقبت 
در مدارس پایدار، مثلثی از جنس مراقبت، که اصول حاکم بر مدرسه را تشکیل 
می دهد، مورد توجه قرار دارد. مراقبت از خود با توجه به ســالمت و رفاه، مراقبت 
از یکدیگر، با توجه به همه فرهنگ ها و نسل ها و مراقبت از محیط زیست، اعم از 

محیط زیست دور و یا نزدیک.

 مراقبت از خود 
رویکرد مدارس سبز فراهم آمدن یک محیط سالم، راحت و امن است که مورد 
عالقه دانش آموزان، معلمان و کارکنان خود باشد. به عالوه شرایط و موقعیت مدرسه 
باید تأمین کننده سالمت دانش آموزان باشد. استفاده مناسب از روشنایی روز و تهویة 
طبیعی، دو ویژگی این مدارس اســت که بر عملکرد دانش آموزان اثرات مستقیم و 
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خوبی می گذارند. این ویژگی ها، شــرایط سالم محیطی را فراهم می کنند و موجب 
باال بردن نشاط جسمی و روحی دانش آموزان می گردند و محیط دوست داشتنی تری 

را در مدرسه فراهم می کنند.

 مراقبت از يكديگر و محيط زيست 
یکی از مهم ترین شــرایط یک مدرسة ســبز آن است که در هنگام ساخت و 
بهره برداری خودش آالینده محیط زیست نباشد. البته این موضوع هر سه دسته 
مراقبت از خود، مراقبت از یکدیگر و مراقبت از محیط زیست با نگاه جهانی را 
شــامل می گردد. مراقبت هایی که با انواع شیوه ها از جمله حفظ و صرفه جویی 

در انرژی و استفاده از انرژی های پاک امکان پذیر است.
به طور کلی در مدارس ســبز و دوســت دار طبیعت، با صرفه جویی در انرژی 
و در نتیجــه کاهش هزینه های آب و برق و اســتفاده از این هزینه در بخش های 
دیگر مدرسه و در نتیجه، بهبود مدیریت مدرسه با توسعه امکانات دیگر، می توان 
شــرایط کیفی و کمی مدرسه را باال برد تا زمینة توسعة همه جانبة مدرسه فراهم 
گردد؛ شــرایطی که عالوه بر تأمین ســالمتی و رفاه دانش آموزان و حتی جامعه، 

می تواند زمینه ساز تأمین سایر نیازها در مدرسه باشد.

 مراقبت از همه انسان ها 
صرفه جویی در انرژی و اســتفاده از انرژی های پــاک، صرفاً جنبه اقتصادی در 
جهت توســعه مدرســه ندارد، بلکه در جهت توجه به جامعه و محیط زیست در 
گســتره جهانی نیز می باشد. مدارس سبز، خود را بخشی از جامعه جهانی می بینند 
و مسائل را در سطح جهانی تحلیل می کنند. نگرش شهروند جهانی از لوازم توجه 
بیشــتر دانش آموزان به محیط زیست و حفظ آن است. در این نوع از نگاه، مدرسه 
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فصل مشــترک جوامع و نسل هاست و آن ها را به یکدیگر پیوند می دهد. مدرسه، 
خط مستقیم تقسیم کننده نسل ها نیســت بلکه نقطه اشتراک و اتصال آن ها است. 
مدارس آینده به دنبال گسترده کردن خود برای انجام فعالیت های وسیع در خدمت 
اجتماع هستند و در آینده، مدارسی موفق ترند که به میزان بیشتری به جامعه اطراف 
خود تعلق داشته باشند و نسل کنونی موجود در جامعه را به نسل های آینده متصل 
کنند. مدارس باید از ذخایر و منابع طبیعی به گونه ای استفاده کنند که احساس نوعی 
یکپارچگی، در همه جوامع و همه نسل ها در زمینه تعلق و تملک نسبت به آن منابع 

ایجاد  شود.
 

 طبيعت در مدرسه و مدرسه در طبيعت 
یکی دیگر از ویژگی های مدارس پایدار، توجه به طبیعت و عناصر آن در طراحی 
مدرسه است. استفاده از عناصر طبیعی در مصالح و یا ایجاد چشم اندازهای زیبای 
طبیعی در بنا و محیط کالبدی مدرسه بسیار اهمیت دارد. مطلوب تر آن است که تا 
حد ممکن، ساختمان مدرسه از طبیعت تأثیر بپذیرد تا اینکه این ساختمان بر طبیعت 
اثــر بگذارد. در مجموع، تأثیرپذیری و ایجاد ارتباط با طبیعت و معماری ســبز به 
کمک استفاده از پوشش گیاهی، ایجاد فضای تهی برای ورود طبیعت، درنظر گرفتن 

ارگانیسم های زنده و تلفیق با طبیعت امکان پذیر است.

 حاكميت تفكر پايدار بر كل مدرسه 
دوستی با طبیعت در مدرســه و تمام ارکان آن، یک اصل است و نباید به عنوان 
یک عنصر اضافه و فرعی دیده شود، چرا که در مدارس سبز، اولویت در برنامه ها، 
توسعه پایدار است و پایداری، تفکری است که در قلب و متن مدرسه جاری است. 
یک مدرســه پایدار موفق، مدرسه ای  است که تفکر پایدار به عنوان یک اخالق در 
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قلب مدرسه و در تمام جنبه های درونی و بیرونی آن حاکم باشد. این مهم تنها در 
صورتی ممکن اســت که فرهنگ، احساس، تفکر و دغدغه همه ارکان مدرسه در 

این راستا باشد.
 

 مدرسه سبز، معلم درس دوستی با طبيعت است 
انســان و تکنولوژی، بزرگ ترین  آسیب رسان ها به طبیعت در دو قرن اخیر 
بوده انــد، امــا همین دو نیز، یعنی انســان و تکنولوژی  بایــد، طبیعت را از 
نابودی نجات دهند. قلب ســلیم و فطرت پاک انســانی، طبیعت را دوست 
دارد و اصالتًا چنان لطافتی دارد که حاضر نیســت پا بر روی طبیعت لطیف 
بگذارد. ســاختمان و محیــط کالبدی مدارس ســبز می توانند خود به خود 
بــه مانند یــک معلم، پیام حفاظــت از طبیعت و لطافت هــای آن و چگونه 
دوست داشتنش را به  واســطه قلب های پاک کودکان و نوجوانان به جامعه 
منتقل کند. بدیهی اســت که این مدارس، دوست داشتنی  خواهند بود چرا که 
آن ها همانند معلمان مهربان و دلســوزی هستند که تالش می کنند تا مراقب 
طبیعت و به دنبال آن مراقب نوع انســان در همه نسل ها باشند. البته، جامعة 
ما چشم انتظار و نیازمند داشتن چنین معلمان دوست داشتنی و مهربانی است.
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 طبيعت مدرسه 
 بررسي عوامل مؤثر بر حس دلبستگي دانش  آموزان و معلمين نسبت به 

مدرسه و فضاهاي يادگيري با توجه به معماري و مبلمان آن
محمد تابش

 جاذبه طبيعت 
بدون شک اســتفاده از طبیعت و عناصر آن در فضاهای مدرسه یکی دیگر از 
عوامل مهم در ایجاد گرایش و دلبســتگی به مدرسه است چرا که حضور عناصر 
طبیعــی مانند گیاهان، آب، نور طبیعی و هوای تازه و حتی برخی جانوران باعث 
حضــور حیات و زندگــی در فضاها می گردد؛ و البته فضایی که زنده تر اســت 
دوست داشــتنی تر هم هست! این مطلب برای همه ما محسوس و ملموس است 
چــون به طور معمول، تجربه حضور در طبیعــت و فضاهای ممزوج با طبیعت، 
همواره برای ما همنشین با احساسات و خاطرات خوشایند و دلپذیری بوده است. 

 طبيعت و آرامش دوست داشتنی 
پژوهش های انجام شده در این زمینه بیانگر آن است که توجه به طبیعت در فضاهای 
مدرســه منجر به ایجاد نوعی از آرامش درونی می شــود. این آرامش باعث کاهش 
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اضطراب در دانش آموزان و مقابله با پرخاشــگری در محیط مدرسه می گردد. ضمن 
اینکه این آرامش، الهام بخش بوده و موجب افزایش قدرت تفکر و حافظه و همچنین 
روحیة کنکاش و کنجکاوی و به دنبال آن افزایش خالقیت در دانش آموزان می گردد. 
بدیهی است که این آرامش صرفاً درونی نمی باشد، بلکه حضور فضای سبز می تواند 
تا حدودی مانع ورود صداهای ناهنجار مزاحم به فضای مدرسه گردد که این موضوع 
باعث ایجاد آرامش نسبی در مقایسه با فضای شلوغ و پررفت و آمد شهری می باشد. 

 پويايی طبيعت و يادگيری از آن 
مواد طبیعی زنده هســتند و تغییر دائمی و تازه بودنشان دارای ارزش باالیی 
است. تغییرات مداوم ناشی از رشد گیاهان و فعالیت حیوانات اهلی خودبه خود 
پویایی بســیار جذابی را در فضاهای مدرسه ایجاد می کند. ضمن اینکه مشاهده 
رشد عناصر زنده طبیعی مانند گیاهان و برخی جانوران موجب باال بردن دانش 
تجربی بچه  ها با لمس و تجربه مســتقیم زیســتی با عناصر مورد نظر می شود. 
همچنین زمینة مناســبی برای مشــارکت دانش آمــوزان در نگهداری گیاهان و 
حیوانات اهلی فراهم می گردد که این موجب ایجاد برخی مهارت های سودمند 

در آن  ها می شود.  
پژوهشگران در زمینه روان شناسی و طراحی محیط از جمله فرانسیس تی 1 و 
مــک  اندرو2، بر این باورند که محیط های طبیعی تأثیر عمیقی بر حس های پاک 
کــودکان دارد. ضمن اینکه مواد طبیعی تخیــل آن ها را فعال می کنند و بازی با 
گیاهان، چوب ها و خاک باعث هماهنگی حرکتی در کودکان می شود. همچنین 
ساختن خانه با مواد طبیعی توسط کودکان باعث افزایش قدرت حل مسئله در 

آن ها می شود. 
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 چشم انداز های زيبای طبيعی 
بدیهی اســت که ایجاد چشــم اندازهای زیبا و دلپذیر به کمک فضای سبز، 
تأثیرات بســیار مطلوبی روی بچه ها می گــذارد. آرامش بخش بودن رنگ های 
طبیعی خصوصًا رنگ ســبز، همچنین ایجاد الیه های بسیار زیبا با بافت و رنگ 
طبیعــی در عمق دید افــراد، به  همراه حرکت زیبا و موزون گیاهان در مســیر 

جریان هوا، احساس بسیار خوشایندی را از نظر بصری ایجاد می کند. 
تحقیقات انجام شده مؤید آن است که تماشای مناظر طبیعی، فشار روانی را 
کاهش می دهد و احساسات و حاالت ُخلقی مثبت را برمی انگیزد. همچنین اکثر 

افراد، تماشای مناظر طبیعی را بر مناظر انسان ساخته ترجیح می دهند. 
ضمــن اینکه این چشــم اندازهای لطیف و خوشــایند طبیعی در مدرســه، 
ناخودآگاه، انس و آشتی با طبیعت در زندگی شهری به  دور از طبیعت را برای 

دانش آموزان به ارمغان می آورد.

 طبيعت و سالمت جسمانی 
تولید اکسیژن بیشتر به کمک افزایش گیاهان در محیط، ایجاد رطوبت مطبوع ناشی 
از تبخیر در پیرامون فضاهای سبز، ایجاد تعادل دمایی به کمک گیاهان، حضور نور 
سرشار، همچنین تهویه طبیعی و بسیاری جلوه های طبیعی دیگر، زمینه توسعه سالمت 
و به دنبال آن نشاط و شــادابی دانش آموزان را فراهم می کند. حس کودکانه و بسیار 
دلنشــین دویدن در فضای سبز در محیط مدرسه، خصوصاً در مقطع دبستان، عالوه 
بر کمک به سالمتی آن ها، چنان جذابیتی برای بچه ها دارد که شاید جایگزین دیگری 

نتوان برای آن تعریف کرد.
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 حضور طبيعت، قوی ترين عنصر 
 در ايجاد معماری چند حسی 

معمار موفق و مؤثر، معماری است که بتواند هر چه بیشتر حواس انسان را درگیر 
اثر یا بنا کند. لیزا هشونگ۳، یکی دیگر از کارشناسان و طراحان محیط، معتقد است 
که هرچه حس های بیشتری در یک تجربه خاص از محیط شرکت کنند، آن تجربه 
درست تر و کامل تر خواهد بود. وی می گوید واضح ترین و قدرتمند ترین تجربه ها از 
محیط، تجربه هایی هســتند که در یک زمان، تمام حواس را درگیر می کنند. بنابراین 
معماری تنها معطوف به عناصر بصری نیست و سایر حواس نیز مانند حواس شنوایی، 
حس المســه و حس بویایی نیز می توانند در لذت بردن و دوست  داشتن یک فضا 

شریک و سهیم باشند. 

 ايجاد يک معماری چند حسی 
 به كمک طبيعت در مدرسه 

به خاطر دارم که در حدود 15 ســال قبل، حیاط بزرگ یک مدرســه را، که تنها 
رنگ خاکستری و مردة آسفالت آن قابل مشاهده بود و حتی یک گیاه در آن نبود، با 
کاشت درختان صنوبر، بید مجنون و گیاهان دیگر با طبیعت آشتی دادیم. روزی که 
درختان کاشته شدند، هوا در حال تاریک شدن بود و باد مالیمی می وزید. اتفاقاً فصل 
درختکاری هم نبود و نهال های صنوبر، برگ های قابل توجهی نداشتند. بعد از گذشت 
بیشتر از 15 سال هنوز فراموش نمی کنم که زیباترین و جذاب ترین حسی که در آن 
لحظات برای ما ایجاد شد، شنیدن صدایی بود که تا آن زمان کسی در حیاط مدرسه 
نشنیده بود. صدای به  هم خوردن شاخ و برگ درختان صنوبر که در اثر نسیم مالیمی 
که در حال وزیدن بود ایجاد شده بود. قدرت طبیعت بیشتر از آن است که تنها بتواند 
حس بصری ما را تحت تأثیر خود قرار دهد، بلکه قادر است تمام حواس را درگیر خود 
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نماید. این یک فرصتی است که باید در معماری مدرسه به آن توجه شود. 

 تصوير يک باغ- مدرسه دوست داشتنی 
تصور کنید که روزی، بعد از گذر از هیاهوی معابر شهری و شنیدن انواع صداها 
و استشمام بوی ناشــی از آلودگی وسایل نقلیه و دیدن ساختمان های زمخت  و 
خشــن با جنس فوالد، بتن و شیشه، وارد یک مدرســه می شوید؛ مدرسه ای که 
سرشــار از گیاهان و درختان متنوع اســت. بی تردید، رنگ سبز گیاهان و بافت 
لطیف برگ آن ها به شــما احساس لطافت و سبکی خاصی خواهد داد. همچنین 
صدای آب که توســط آب نمای کوچک مجاور ورودی آن ایجاد شده و نهر آبی 
که این صدا را تا عمق مدرســه منتقل می کند، نور آفتاب درگذر از سطح آب که 
تأللؤ بســیار درخشان و زیبایی در کف جوی آب ایجاد کرده، صدای خش خش 
برگ درختان و به  هم خوردن شــاخ و برگ آن ها در اثر وزش باد و... آرامشــی 
دوست  داشــتنی برای شما تولید می کند. عطر خوش گیاهان و بوی چمنی که به 
تازگی اصالح شــده، صدای پرندگان اهلی و دو سه تا بره و بزغاله کوچکی که 
در کنار مدرسه بسته شــده اند و در محل مخصوص خود قرار دارند و به کمک 
بچه ها نگهداری می شــوند،   احساس خوبی که از کشیدن دست خود به تنه زبر 
درختان و برگ لطیف آن  ها برای شــما ایجاد می شود، احساس خنکای مطبوعی 
که در اثر وجود گیاهان در محیط به وجود می آید و روشــنایی بســیار مطلوب و 
جان افزایی که در فضاهای داخلی آن وجود دارد، احســاس تنفس هوای تازه در 
محیط که شــما را به کشــیدن نفس های عمیق تشویق می کند، همگی برای شما 
بســیار لذت بخش و نشــاط آور خواهد بود. وقتی از پنجره ها بیرون از ساختمان 
مدرســه را نگاه می کنید به جز درخت و سبزی نشاط آور چیزی نمی بینید. حتی 
فضاهای داخلی هم به کمک طبیعت، در پیوند با فضاهای خارجی هســتند. ظهر 
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که می شود می بینید که این طبیعت زیبا حتی وارد سفره های بچه ها می شود. بچه ها 
در فضای باز مدرسه ســبزی کاری کرده اند و هر روز مقداری از آن را می چینند 
و در زمان صرف ناهار از آن اســتفاده می کنند. گوشــه و کنار مدرسه، پویایی و 
حرکت ناشی از زندگی را احساس می کنید. آکواریم ماهی های رنگارنگ، آکواریم  
مورچه ها، باغچه مخصوص خرگوش ها و سنجاب ها، و... از طرفی دیگر مبلمان 
حیاط مدرسه با صخره های سنگی زیبا و تنه درختان چیدمان شده است. گل های 
رنگارنگ در هر فصل رنگی تازه به خود می گیرند. بچه ها می توانند روی چمن ها 
بدوند و غلت بزنند. صورت خود را به آرامی به چوب آالچیق های مدرسه تکیه 
دهند و گرمای چوب را با پوســت صورت خود احســاس کنند. عجب مدرسه 
آرامش بخش و در عین حال پویا و زنده ای! مدرســه ای جذاب و دوست داشتنی 

سرشار از آرامش، زندگی و نشاط. 

 پی نوشت
1.Francis T.
2. Mc Andrew
3. Lisa Heschong
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 مدرسة دلخواه 
بررسي عومل مؤثر بر حس دلبستگي دانش آموزان و معلمان نسبت به 

مدرسه و فضاهاي يادگيري با توجه به معماري و مبلمان آن
محمد تابش

 دوست  داشتن مدرسه 
 دوست  داشتن تالش براي يادگيري 

به طور معمول، حس تعلق و دلبستگي به مدرسه و کالس درس، تأثیرات مثبتي 
بر کیفیت فعالیت هایي که در آن انجام مي شود مي گذارد و از جمله سبب مي شود 
دانش آموزاني که به مدرسه و فعالیت هاي خود عالقمند هستند، انگیزة بیشتري پیدا 
کنند و توجه و تالش در آن ها بیشتر دیده شود. همچنین، احساس مثبت یک معلم 
نسبت به فضاي کالس درس، در کیفیت سازماندهي او به فعالیت هاي کالس و نیز 

در خود آن معلم تأثیر مثبت مي گذارد.

 معماري و مدرسة دوست داشتني
عناصر و عوامل زیادي هســتند که بر روي حس تعلق و دلبســتگي معلمان و 
دانش آموزان به کالس هاي درس، به طور کلي به فضاهاي یادگیري، تأثیر مي گذارند. 
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بخشي از این عناصر، عناصر مرتبط با طراحي معماري و مبلمان این فضاها هستند.
در این نوشــتار به دنبال نشــان دادن سرنخ هایي هســتیم که بتواند آن دسته از 
ویژگي هاي طراحي معماري و مبلمان فضاهاي یادگیري را نشــان دهد که سبب 
مي شــود هم معلمان و هم دانش آموزان، نســبت به فضاي کالس درس، احساس 

خوشایند و دلپذیري پیدا کنند.

 مدرسه، مكاني براي فعاليت دانش آموزان 
یکي از عناصر تأثیرگذار بر عالقمندي معلم و دانش آموز به مدرسه، طراحي مناسب 
فضاهاي یادگیري بر پایه فعالیت هاي مدرسه، بخصوص فعالیت هاي دانش آموزان است. 
اگر یک فضاي یادگیري، اعم از کالس یا مدرســه، به گونه اي طراحي شده 
باشــد که محور فعالیت در آن فضا دانش آموزان آن باشــند، در چنین شرایطي 
آن فضا مشــّوق و تسهیل گر تالش دانش آموزان خواهد بود. بازتاب فعالیت  در 
چنین فضایي پویایي و نشــاط کالس درس است که خود، زمینه بسیار مطلوبي 
بــراي افزایش عالقمندي بچه ها به محیط و مدرســه را فراهم مي کند. طراحي 
و مبلمان فضاها، و البته طرح درس مطلوب و مناســب معلم براساس فعالیت 
دانش آمــوزان، کمک مي کند تا آن ها در این محیط به حرکت درآیند، بیشــتر و 

بهتر دیده شوند و توانایي هاي آن ها به ظهور و فعلیت برسد.  )شکل 1(

شكل 1: فضاي یادگيري با محور فعاليت دانش آموزان
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بچه ها، مدرسه اي را که در آن، کالس هاي درس همچون جعبه هایي در کنار 
هم چیده شــده اند و آن ها مجبورند در آن جعبه ها، بــه صورتي کاماًل منفعل، 
ساعت ها بدون تحرک و تنها یک شنونده باشند و فعالیتي جز شنیدن و همچنین 
دیدن ســخنران و تخته سیاه و یا پرده نمایش نداشــته باشند، دوست ندارند. 

)شکل 2(

شكل 2: فضاي یادگيري غيرفعال و منفعل نسبت به فعاليت معلم

بچه ها مدرســه اي را دوســت دارند که به آن ها فرصت خودنمایي مي دهد 
و محوریت تالش و فعالیت را به خودشــان واگــذار مي کند. فضاهاي چنین 
مدرسه اي نیز متناسب با این رویکرد، یعني محوریت تالش و فعالیت، طراحي 

و مبلمان مي شود.

  رابطه طرح درس معلم و شرايط كالبدي فضاهاي يادگيري 
در فضاهایي که براساس فعالیت دانش آموزان طراحي و مبلمان شده است، طرح 
درس معلــم هم بــراي فعالیت بچه ها و حمایت از این رویکــرد و در واقع همة 
تمهیدات براي فعالیت دانش آموز فراهم مي شود؛ فعالیت هایي با امکان وقوع انواع 
شیوه هاي یادگیري. گفت وگوي دوستانه، یادگیري از همدیگر، یادگیري در فضاي 
دنج و یادگیري با مشــاهده و تجربه هاي مستقیم. این شیوه ها در چنین فضاهایي 

قابلیت عمل پیدا مي کند، چون ظرفیت حمایت از این تنوع وجود دارد.
بنابراین در مدرســه اي که محبوب بچه ها باشد، پایه ریزي کالس ها و فضاهاي 
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یادگیري، چه در طراحي و چه در بهره برداري، براساس اولویت در تسهیل زمینه هاي 
فعالیت بچه ها صورت مي گیرد و معلم در این زمینه نقش بسیار مهمي دارد.
نقش معلم در این نوع از مدرسه را مي توان به دو بخش کلي تقسیم کرد.

بخش اول راه اندازي کالس است و بخش دوم مشاهده فعالیت بچه ها و مداخله 
در آن، به شکلي مناسب و در صورت ضرورت.

راه اندازي کالس در واقع طرح موضوع یا مسئله است به شکلي که دغدغه بچه ها 
در آن موقعیت دیده شود. به نظر مي رسد، این بخش از فعالیت معلم، نباید بیشتر از 5 تا 
10 دقیقه در طول یک کالس حدوداً یک ساعته به درازا بکشد. البته این زمان بستگي 
به موضوعات مختلفي دارد و حتي ممکن است در طول زمان برگزاري کالس توزیع 
شود، اما آنچه باید به آن توجه داشت، این است که حجم بیشتر فعالیت معلم باید در 

بخش دوم دیده شود. یعني زمینه سازي، مشاوره و حمایت از  فعالیت دانش آموزان.
بنابراین بدیهي اســت که کالس درس هم باید با همین رویکرد طراحي شود. 

تجهیز کردن و مبلمان آن هم باید به همین شکل سازمان یابد. )شکل ۳(

شكل3: نمونه اي از مبلمان فضا با توجه انواع فعاليت هاي دانش آموزي.

 چرا بچه ها اين نوع كالس و مدرسه را بيشتر دوست دارند؟ 
در چنین مدرسه اي اتفاقات جالب توجه زیادي براي دانش آموزان مي افتد. به این 
راحتي ها حواس آن ها پرت نمي شود. مي بینند، مي شنوند و حواسشان درگیر مي شود.
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بازي مي کنند. بازي هاي هدفمند، با فکر و دســت خود و تحت هدایت معلم 
خود، مي ســازند و از این ساختن مي آموزند و لذت مي برند. مي فهمند. به خوبي 
مي فهمند. چون آن ها هســتند که فکر مي کنند، انتخاب مي کنند، کشف مي کنند، 
جست وجو و پژوهش مي کنند. جالب تر آنکه متوجه گذر زمان نمي شوند. حتي 
مي شود با این روش، معني زنگ کالس و زنگ تفریح را تغییر داد. مي شود چیزي 

به اسم زنگ کالس و تفریح نداشت و ساعت رسمي مشخصي به آن ها نداد! 

 كالس هاي امروز مدارس و جايگزين آن ها در مدارس آينده 
مي دانیم که در بیشتر مدارس ما، حتي در تعدادي از مدارس پیشرو، کالس ها و 
مبلمان آن ها براي تدریس سمیناري و سخنراني معلم چیده شده اند. اگر هم معلمي 
بخواهد به روش مبتني بر فعالیت دانش آموز عمل کند، یا باید به زحمت و با زمان 
بسیار وضعیت آن کالس را به هم بریزد، و یا به دنبال استفاده از فضاي دیگري مانند 
نمازخانه یا کتابخانه باشد تا شاید بتواند بخش هایي از برنامه خودش را در آن پیاده 

کند. )شکل هاي 4 و 5(

شكل 4: نمونه اي از یك کالس درس که مبلمان آن 
نمي تواند طرح درس دانش آموزمحور را پشتيباني کند.
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شكل 5: محدودیت فضا و مبلمان در حمایت فعاليت دانش آموزان

بزرگ ترین تغییري که در مدارس امروز دنیا نســبت به گذشته رخ داده است و 
شاید بســیاري از تغییرات دیگر تحت تأثیر این موضوع شکل گرفته اند، رویکرد 

»چرخش از معلم محوري به سمت دانش آموزمحوري« است.
اگر این مهم به شــکلي فراگیر مورد توجه متولیان عرصــة آموزش وپرورش و 
همچنین طراحان و سازندگان مدارس ما قرار گیرد، چه بسا روزي شاهد این باشیم 
که اگر معلمي بخواهد به روش سخنراني در زماني طوالني، کل برنامه آموزشي خود 
را پیاده کند، نتواند در فضاهاي یادگیري متداول آن زمان به چنین هدفي دست یابد، 
بلکه مجبور خواهد بود به دنبال فضایي خاص در مدرسه بگردد که به ندرت مورد 
استفاده قرار مي گیرد. در چنین رویکردی، فضاهای مدارس آینده، برای دانش آموزان 

و معلمان خالق، دوست داشتنی و جذاب تر می شوند.

شكل 6: فضا و مبلمان مناسب با انواع فعاليت هاي دانش آموزي
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  آراستگي تجهيزات آموزشي
فاطمه منفرد

دبیر راهنمایي استان فارس، شیراز

»چه راه هایی برای آراســتگی تجهیزات آموزشی مدرسه )ازجمله میز، نیمکت، 
بخاری، تابلو و...( در کالس ها، کتابخانه، نمازخانه و... پیشنهاد می کنید؟«

چند سال پیش تدریس ریاضی در یکی از مدارس منطقة 7 تهران را به عهده داشتم 
که تجربة کاری خوبی برایم بود، زیرا عالوه بر تدریس ریاضی فعالیت های جانبی 
دیگری هم در مدرســه انجام می دادم که مؤثر بود. یکی از این فعالیت ها فراخوانی 
بود با موضوع »راهبردهای آراســتگی تجهیزات آموزشــی« که آن را به معلمان و 

دانش آموزان اعالم کردم و برای بهترین پیشنهادها هدایایی در نظر گرفتم.
پس از چند روز دانش آموزان به مرور مراجعه و در مورد موضوع مطرح شــده 
ســؤاالتی کردند که من آن ها را هم در جلســات شورای دبیران و هم در جلسات 
شــورای دانش آموزی مطرح کردم. این موضوع برای شــورای دبیران فقط تازگی 
داشت، اما شورای دانش آموزی با عمل خود استقبال کردند و به زودی موضوع بین 

دانش آموزان جایگاه خاصی پیدا کرد.
پس از یک هفته نظرات و پیشــنهادها را به امید عملی شــدن آن ها در مدرسه 
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جمع کردیم. خیلی جالب بود. برای خودم هم جذابیت داشت. من ریاضی تدریس 
می کردم، اما معموالً در کالس های درس، ربع ساعت آخر را بحث آزاد می گذاشتیم. 
یک موضوع را انتخاب می کردیم و بچه ها راجع به آن گفت وگو می کردند. گاهی 
موضوع را من پیشنهاد می کردم و گاهی بچه ها. در یکی از جلسات کالسی ام چون 
فراخوان با موضوع گفته شده را در مدرسه به مسابقه گذاشته بودیم، با خود گفتم 
بهتر اســت گفت وگوی حضوری هم در این زمینه با بچه ها داشته باشم و موضوع 
تجهیزات کالس های درس را پیش کشــیدم. بچه ها استقبال کردند و صحبت های 

جالبی بیان شد! هر کس چیزی می گفت:
- خانم کاش صندلی های کالسمان را رنگ صورتی می زدند؛     

- چرا از رنگ های شاد و زیبا در مدرسه استفاده نمی کنند؛
- خوب می شد اگر تغییری در نیمکت ها می دادند؛

- به نظر من باید اول صندلی های کالسمان را تعمیر کنند؛
- خانم نماز خانه اصاًل تابلوهای خوبی ندارد.

برای ارزیابی کارم پرســش نامه ای را که تهیه کرده بودم به بچه ها دادم تا تکمیل 
کنند و به من بدهند )جدول 1(.

 جدول 1
تاحدودیخیربلیسؤالردیف

5٪93٪2٪آیا از تجهیزات آموزشی مدرسه راضی هستید؟1

11٪82٪7٪آیا از وسایل موجود در کتابخانة مدرسه خوشتان می آید؟2

25٪61٪14٪آیا تجهیزات موجود در نمازخانة مدرسه را دوست دارید؟3

9٪88٪3٪آیا وسایل موجود در حیاط مدرسه رضایت شما را جلب می کند؟4

5
به نظر شما با همین امکاناتی که در مدرسه وجود دارد می توانیم تجهیزات آموزشی 

را آراسته کنیم؟
٪81٪7٪12

2٪980٪آیا می توانیم با کمک هم مدرسه ای زیبا بسازیم؟6
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با سالم                    

1. از این که وقت خود را برای این پرسش نامه صرف می کنيد ممنونم.

2. لطفاً با دقت به سؤال ها پاسخ دهيد.

3. نوشتن نام الزامی نيست.

4. این پاسخ ها تأثيری در درس ریاضی شما نخواهد داشت.

بعد از جمع آوری پرسش نامه ها آن ها را طبقه بندی و نتایج را جمع بندی کردم.
پس از مطالعه و بررســی جواب هایی که بچه ها به پرســش نامه داده بودند، دو 
مجموعه سؤال دیگر تهیه کردم و به تفکیک از همکاران و دانش آموزان خواستم با 
مطالعة آن ها راه حل های پیشنهادی خود را در مقابل هر سؤال بنویسند تا براساس 
آن ها بتوانیم در اجرای بهبود کیفیت فضای کلی مدرســه و تجهیزات آموزشــی 
گام های عملی برداریم. متن سؤال ها و پیشنهادهای دانش آموزان و همکاران در دو 

جدول زیر و صفحة بعد خالصه شده است:
 جدول 2

راه حل پیشنهادشدهطرح موضوع

تابلوی نام مدرسه
چون نام این مدرســه حاوی پیامی باارزش اســت و هر دانش آموزی هر زمان که از دوران 
تحصیل خود یاد می کند با به یادآوردن اسم مدرسه تحت تأثیر قرار می گیرد، پیشنهاد می شود 

تابلوی مدرسه عوض شود و هم در رنگ آن و هم در خط آن تجدیدنظر شود.

- دِر مدرسه با رنگ و طرح های دلخواه دانش آموزان نقاشی شود.در ورودی مدرسه
- در ورودی مدرسه از نظر ایمنی با ویژگی سنی دانش آموزان متناسب نیست، بهتر است تعویض شود.

تابلوهاوتراکت های نصب 
شده در نمازخانه

نوشــته ها و تراکت هایی را در نمازخانه نصب کنید که حامل پیام های قرآنی آموزنده و نماز 
باشد.

درهای ورودی کالس ها 
و دفتر مدرسه

رنگ آمیزی درهای ورودی کالس ها و دفتر مدرســه باید تیره تر از زمینة راهرو باشد تا توجه 
واحترام دانش آموزان را برانگیزد. در این مدرســه این موضوع رعایت نشــده است. پیشنهاد 

می شود این کار انجام گیرد.

تابلوی اعالنات دفتر 
مدرسه

- تابلوی اعالنات معلمان به گروه های ریاضی، علوم اجتماعی، زبان، عربی و...( تقســیم و 
بخش نامه های مربوط به هر گروه در زیر آن ها نصب شود.

- تابلوی اعالنات باید از زمینة رنگی بسیار مناسب برخوردار باشد و به طرز زیبا آراسته شود 
تا توجه دبیران را به خود جلب کند.
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جدول 3

راه حل پیشنهادشدهطرح موضوع

نیمکت ها

- یک تعمیرکار به مدرسه بیاورید تا نیمکت های خراب مدرسه را تعمیر کند.
- ما می توانیم نیمکت های موجود در انبار مدرسه را رنگ بزنیم و آن ها را زیر درختان مدرسه برای نشستن 

قرار دهیم.

میز و صندلی ها

- پیشنهاد می کنیم میز و صندلی های مدرسه را با رنگی شاد و قشنگ )مثاًل صورتی( رنگ آمیزی کنید.
- صندلی افراد چپ دست را از صندلی افراد راست دست با رنگ مجزا کنید.

- صندلی کالس ها سالم و تمیز نیست. پیشنهاد می شود میز و صندلی ها از چوب هایی خوب مثل mdf تهیه 
شود تا اگر دانش آموزان هم بخواهند نتوانند روی آن ها چیزی بنویسند.

قفسه های کتابخانه
رنگ آمیزی شــاداب و جذاب قفســه های کتاب ها و خود کتابخانه و نظافت آن می تواند زمینة حضور فعال 

دانش آموزان را در کتابخانه فراهم کند. کتابخانه مدرسة ما از این جهت ضعیف است.

تابلوها و تراکت های 

نصب شده در سالن و 

راهروها

- چون ســالن ها و راهروها نقاط طالیی مدرسه اند از تراکت ها و تابلوهایی استفاده شود که حامل پیام های 
جالب و حتی هشدار دهنده باشند.

- پیام های تابلوها و تراکت های نصب شده به طور مدام تغییر کند تا برای دانش آموزان تازگی داشته باشد.

محراب نمازخانه
یک محراب مناسب و زیبا در نمازخانه نصب کنید تا عالوه بر تعیین قبله و زیبا کردن نمازخانه، مشوق خوبی 

برای جلب بچه ها به سوی نمازخانة مدرسه شود.

تجهیزات آزمایشگاه

- از شیشه های یکدست و شبیه به هم برای نگهداری مواد آزمایشگاهی استفاده شود تا از نظر ظاهری زیبایی 
خاصی به آزمایشگاه مدرسه بدهد.

- یک رایانه برای آزمایشگاه تهیه و نصب شود.
- موالژهایی که سالیان زیاد است مدرسه از آن ها استفاده می کند کهنه شده است. پیشنهاد می شود تعویض 

یا رنگ آمیزی شود، چون در تفهیم بهتر درس به دانش آموزان کمک می کند.

آب نما
با اســتفاده از وســایل بالاستفاده در انبار مدرسه یک آب نما ساخته شــود چون برای ایجاد شور و نشاط در 

دانش آموزان مؤثر است.

سرویس های 

بهداشتی

توجه بیشتر به نظافت سرویس های بهداشتی الزم است. مخصوصاً سفید بودن رنگ آن ها سبب می شود توجه 
به کنترل و نظافت مستمر آن ها بیشتر شود و برعکس، عدم توجه به این موضوع باعث امتناع دانش آموزان از 
رفتن به سرویس ها می شود که در سالمت جسمی و پرورش و تربیت اخالقی تأثیر منفی می گذارد. پیشنهاد 

می شود سرویس های مدرسه بازبینی شوند.

فضای سبز

استفاده از فضای سبز و گل و چمن در حیاط مدرسه و حتی نوشتن پیام های آموزشی و بهداشتی برای آن ها، 
در پرورش ســالمت روحی دانش آموزان تأثیر به سزایی دارد و ما دانش آموزان می توانیم در این کار همکاری 

کنیم. از این بابت مدرسة ما محیط خشک و بی طراوتی دارد.
عالوه بر حیاط مدرسه فضای سبز را در کالس های درس و در دفتر دبیران نیز می توانیم داشته باشیم.
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 گام عملی 
پس از مطالعه و بررسی پیشنهادها تصمیم گرفتم با همکاری کادر مدیریت مدرسه 
و دانش آمــوزان قدمی در بهبود این وضعیت بردارم. کار را باید از جایی شــروع 
می کردم. جا دارد که یادی داشــته باشم از مدیر خوبم خانم عابدینی که به خوبی 
اجازة این کار را در مدرســه به من داد. آن ســال اگر توانستم کاری انجام دهم از 
همکاری خوبی بود که این مدیر با معلمان داشت و الحق و االنصاف که مدیریت 
خوب چقدر توانایی کادر مدرســه و معلمان و دانش آموزان را باال می برد و قدرت 

خالقیت آن ها را برمی انگیزد.

 تجهيزات نمازخانة مدرسه 
ابتدا از نمازخانه شروع کردم، چون با امور معنوی دانش آموزان ودبیران در ارتباط 
بود.یک روز که برای کالس های جبرانی ســوم ریاضی به مدرســه آمده بودم، از 
ساعت 9 صبح که باید به منزل می رفتم، در مدرسه ماندم تا سروسامانی به تجهیزات 
مدرسه بدهیم. با بچه ها به نمازخانه رفتیم. به کمک آن ها تمام کاغذها و تراکت های 
قدیمــی را از دیوار نمازخانه جدا کردیم. پرده ها را باز کردیم. چادرهای نمازخانه 
را یک جا گذاشتیم تا شسته شوند. دو نفر از بچه ها پذیرفتند که کار شست وشوی 
پرده ها و چادرها را در منزل انجام دهند. الحمداهلل. فرش های نمازخانه هم ســالم 
و هم تمیز بودند. نمازخانه را جارو زدیم. جلوی در ورودی نمازخانه قفســه های 
کفش بود. با کمک بچه ها آن ها را به حیاط مدرسه بردیم. جاکفشی خیلی رنگ و 
رو رفته ولی سالم بود. با مدیر صحبت کردم که تمام وسایلی را که به رنگ آمیزی 
احتیاج دارد در حیاط پشت مدرسه بگذارم تا کسی را بیاورند آن ها را به سلیقة ما 
و بچه ها رنگ آمیزی کند. چند روزی طول کشید تا قفسه ها آماده شدند. باورکردنی 
نبود. از قفسه های نو بهتر شده بودند. از دو رنگ بسیار زیبا برای رنگ آمیزی آن ها 
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اســتفاده شده بود. پرده های تمیز را نصب کردیم. چادرها را تا زدیم و در جایشان 
گذاشتیم. در منزل چند پوستر جالب از نماز داشتم، آن ها را قاب کردم. با کمک چند 
نفر از بچه ها چند تراکت با موضوع نماز از مربی پرورشــی گرفتیم و آن ها را قاب 
کردیم. پدر یکی از بچه ها خطاط بود. چند متن زیبا، ذکر ایام هفته و متن چند دعا را 
برایمان خطاطی کرد. مدیر هم دستگاه خوشبوکنندة برقی تهیه کرد و به دیوار نماز 
خانه زدیم. در ورودی نمازخانه را هم با شکوفه های کوچک تزیین کردیم. تمام این 
کارها ظرف مدت پنج روز تمام شد. روز آخری که پوسترها را با فرم زیبا به دیوار 
نمازخانه می زدیم دیدنی بود. بچه ها همه می خواستند نمازخانه را ببینند. بچه های 

مدرسه وقتی دیدند کار ما جدی است، هر کس پیشنهادی داد:
- خانم اگر کمک بخواهید ما هم هستیم.

- خیلی جالب شده.
- حاال مزه می دهد نماز بخوانیم.

 بچه هــا به بهانة دیدن نمازخانه غالباً به نمازخانه می آمدند.روز بعد نمازخانه پر 
شده بود از دانش آموزانی که برای نمازخواندن به نمازخانه آمده بودند.

 تجهيزات راهروها و ورودی ها و سالن مدرسه 
با اجازة مدیر مدرسه در جلسة انجمن اولیای مدرسه شرکت کردم و از والدین 
دانش آموزان تقاضا کردم برای زیبایی مدرســه و آراستگی تجهیزات آن با مدرسه 
همکاری کنند و آن ها هم چه پیشنهادات جالبی دادند. این نقطة عطفی برای خودم 
هم بود. تازه می فهمیدم اگر از جلســات انجمن اولیا به نحو درست استفاده شود 
چقدر می تواند پربار و مؤثر واقع شــود. تعدادی از والدین پذیرفتند که گلدان های 
گل طبیعی تهیه کنند. تعدادی دیگر گفتند ما برقکاری سراغ داریم که حاضر است 
بیایــد المپ ها و مهتابی های خراب را مجانی تعویــض کند. دیگری پذیرفت که 
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تعدادی المپ کم مصرف برای مدرســه تهیه کند. چند روز بعد گلدان های گل به 
مدرســه آوردند. تعدادی از آن ها را جلوی در ورودی راهرو و ســالن قرار دادیم. 
بعضی از گلدان ها خیلی بزرگ و جالب بودند. به ســرعت تمام المپ های خراب 
راهروها و ورودی ها و سالن تعویض و المپ های پرنور کم مصرف جایگزین آن ها 
شــد. با همکاری مدیر و معاون مدرسه تراکت ها و تابلوهای قدیمی جمع آوری و 
تراکت ها و تابلوهای جدید با موضوعات جدید نصب شــد. پیشنهاد دادم که سه 
یونولیت بزرگ تهیه کنیم و روی آن ها را پارچه بکشــیم به عنوان تابلوی اعالنات؛ 
یکی برای کارهای بسیج دانش آموزی، یکی برای کارهای پرورشی و دیگری برای 
موضوع های آزاد. در فاصلة یک کالس من این کار انجام شــد و مربی پرورشی با 

همکاری مدیر و معاون مدرسه تابلوهای اعالنات را نصب کردند.

  كتابخانه 
با همکاری مسئول کتابخانه به انبار مدرسه رفتیم و تعدادی کمد کتابخانه پیدا 
کردیم و آن ها را به حیاط مدرسه آوردیم. تعدادی هم در خود کتابخانه موجود 
بود که کتاب هایش را خالی کردیم. از طرفی تمام صندلی ها و میز های کتابخانه 
را به حیاط بردیم. شــخصی که قفســه های نمازخانه را رنــگ زد این کمد ها 
وصندلی ها و میزها را نیز رنگ چوب زد. حاال دیگر تمام قفسه ها و صندلی ها و 
میزها یکرنگ و تمیز بودند. خودم هم باورم نمی شد این قدر زیبا شوند. قفسه ها 
و صندلی ها و میزهای کتابخانه که آماده شــد به کمک بابای مدرسه آن ها را به 
کتابخانــه بردیم. فرم چیدن آن ها و روش دســته بندی آن ها را نیز تغییر دادیم. 
از تعدادی گلدان گل نیز اســتفاده کردیم. حاال همه از کتابخانه لذت می بردند. 
مســئول کتابخانه چند روز بعد، از توجه بچه ها به کتابخانه و عضویت آن ها در 

کتابخانه برایم گفت.
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 نتايج به دست آمده از انجام اقدامات
به راستی تا چه حد در زیباتر کردن محیط مدرسة خویش کوشیده ایم؟ محیطی که 
هر روزه بر جسم و روانمان تأثیرگذار است و می تواند ذهن ما را به سوی آرامش 

هدایت کند و یا به عکس نگرانی و ماللت به ما القا نماید.
ملینســکی، از صاحب نظران تعلیم و تربیت روسیه و پایه گذار مدرسة معروف 
»پاولیــش«، در کتابی در زمینة تعلیم و تربیت بیان می کند: »هنگامی که کودکان در 
سال اول و برای اولین بار برای آموزش به مدرسة پاولیش فرستاده می شدند، آنان را 
به مکان های زیبا می بردیم تا زیبایی ها را با تمام وجود لمس کنند تا در نهایت افکار 

زیبا از ذهن آن ها تراوش کند.
سه هفته بعد از سرو سامان دادن مدرسه، یک بار دیگر پرسش نامه ای تهیه کردم 

و  به بچه ها دادم؛ نتیجة آن چنین بود:
جدول 4

تاحدودیخیربلیسؤالردیف

1
با توجه به تغییرات به وجود آمده در مدرســه آیا از تجهیزات آموزشــی مدرسه راضی 

هستید؟
٪820٪18

10000٪آیا تغییرات به وجود آمده در کتابخانة مدرسه را دوست دارید؟2

10000٪آیا تجهیزات موجود در نمازخانة مدرسه را می پسندید؟3

19٪810٪آیا اکنون وسایل موجود در حیاط مدرسه رضایت شما را جلب می کند؟4

10000٪به نظر شما هنوز هم می توانیم تجهیزات آموزشی را آراسته تر کنیم؟5

10000٪آیا به نظر شما اکنون مدرسه زیباتر به نظر می رسد؟6

با دریافت این پاسخ ها به وضوح دانستم که این آراستگی چقدر مؤثر بوده است. 
طی مراسمی از بچه ها تقدیر و هدایای فراخوان به آن ها اهدا شد.

گهگاه بهتر است دربارة مدرسة خویش با دقت بیشتری بیندیشیم. صندلی ها، 
نیمکت هــا، تابلوها، هماهنگی رنگ ها در طراحی تجهیزات مدرســه، تزیین و 
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نمای کالس های درس، طراوت و سرســبزی درختان و گیاهان حیاط مدرسه، 
نحوة تزیین مدرسه و... تمامی این عوامل به طور ناخواسته بر ذهن دانش آموزان 
ما تأثیر  می گذارند. هنگامی که محیط مدرســة ما زیبا، تمیز و شــاداب است، 
دانش آموزان سرزنده ترند و برای شاداب تر کردن محیط مدرسة خویش خواهند 

کوشید.
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 چيدمان يادگيري 
 كارآمدي دفتر معلمان با معماري و مبلمان اثربخش

محمد تابش

در این مقاله به دنبال شاخص های کالبدی و ویژگی های معمارانه ای هستیم که 
چرخ دفتر معلمان مدرسه را با کارآمدی بیشتری به گردش درآورد. واضح است 
کارآمدی دفتر معلمان هم مشــروط به آن است که در جهت کارآمدی کالن در 
مدرســه قرار گیرد و همان گونه که مدرسة کارآمد، مدرسة تسهیل کنندة یادگیری 

است، دفتر معلمان این مدرسه هم باید زمینة یادگیری را توسعه دهد.
اما اگر بخواهیم به سرعت از مقدمات عبور کنیم و به نقطة کلیدی روشنی دست 
یابیم، پرداختن به این پرســش که »دفتر معلمان مدرسه، با ویژگی اولویت دادن به 
یادگیری، برای چه هدفی احداث و مبلمان می شــود«، ما را یاری می دهد و راه را 

برای ما روشن تر می کند.
پاســخ به این سؤال در متن آن قابل مشاهده است. مدرسه ای که برای یادگیری 
هدف گذاری می گردد، دفتر معلمانش هم باید برای یادگیری سازمان و سامان یابد. 
به عبارت دیگر، دفتر معلمان با هدف توسعة یادگیری برای خود معلمان، می تواند 
نقش بسیار کارآمدی پیدا کند. این دفتر به مکانی تبدیل می شود که به صورت های 
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گوناگون رشد معلمان را در پی دارد. اما چگونه؟
اینجا باید مراقب باشــیم پاسخ هایی که در ابتدا به ذهنمان خطور می کنند، ما را 
به خود مشــغول و در نهایت متوقف نکنند. یعنی مواردی هستند که برای رشد و 
توســعة معلمان الزم اند، ولی کافی نیستند. مثل اینکه بگوییم لوازم التحریر و چند 
کتاب مناســب معلمان، به همراه چند رایانه برای استفاده از کتاب ها و محتواهای 
علمی مجازی در سطح ها و شکل های گوناگون آن، دفتر معلمانی کارآمد در جهت 

یادگیری را فراهم می آورد.
این پاسخ همان قدر بدیهی و اولیه است که وجود میز، صندلی، کمد، رخت آویز، 
نــور و تهویة طبیعی و حتی یک آبدارخانه که در شــکل امــروزی آن به صورت 
آشپزخانه ای کوچک و باز در گوشه ای از دفتر قرار می گیرد، بدیهی هستند و فوری 

به ذهن می آیند.
اینجا ما باید به الیه های عمیق تری از موضوع هم فکر کنیم. برای این منظور به 
نظر می رســد باید به دنبال یادگیری معلمان در شکل گسترده تری باشیم؛ به دنبال 
اینکه دفتر معلمان به جز فضایی برای اســتراحتی کوتاه و برطرف کردن نیازهای 
اولیه، مانند قرار دادن وسایل و لوازم صرف چای و غذا، مطالعه، تکمیل و ویرایش 
طرح درس، جست وجوی اینترنتی در راســتای محتواهای درسی، طرح سؤال یا 
تصحیح برگه های امتحانی و بســیاری از فعالیت های مشــابه، چه کارکرد اساسی 

دیگری می تواند پیدا کند؟
همة مواردی را که اشاره شد، در موقعیت های دیگری هم می توان انجام داد. حتی 
برای بعضی از آن ها موقعیت های بهتری نیز نســبت به دفتر معلمان قابل فرض و 

دستیابی هستند.
کارکردی اساســی که به یادگیری برای خود معلمان می انجامد، به این واقعیت 
وابسته است که ما باید این دفتر را یک »محیط یادگیری اجتماعی« بدانیم. مکانی که 
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به شکلی طبیعی محل جمع شدن معلمان در ساعت هایی از طول روز است، بهترین 
فرصت مکانی است که به عنوان محیطی اجتماعی به گونه ای طراحی شود که امکان 

یادگیری از یکدیگر در این فضا فراهم باشد.
بنابراین، محیط یادگیری اجتماعی با عنوان دفتر معلمان، با ویژگی های یادگیری 
از هم به کمک گپ و گفت با هم، یادگیری از همدیگر به کمک فعالیت گروهی با 
همدیگر، تکمیل کار همدیگر، هماهنگی با یکدیگر، تقسیم کار با یکدیگر، یادگیری 
از تجربه و دانش دیگرانی که حتی خارج از جمع معلمان حاضرند و در این محیط 
اجتماعی از آن ها یاد می شود، یادگیری از دانش آموزان تجربه ساز برای معلمان که 
در دفتر از آن ها سخن به میان می آید و حتی به شکل رسمی آن، یادگیری به کمک 
شرکت گروهی در یک کارگاه آموزشی، محیطی است که کارکرد اساسی یادگیری 

اجتماعی را تسهیل و از آن حمایت می کند.
بدیهی است تبدیل شدن دفتر معلمان به محیط یادگیری اجتماعی نیازمند ارادة 
گردانندگان مدرسه و همسویی آنان با چنین رویکردی است. اکنون فرض کنیم در 
یک مدرسه این هدف در اولویت قرار گیرد. در اینجا سؤال جدیدی مطرح می شود 
کــه طراحی معماری و مبلمان دفتر معلمان به مثابة محیط یادگیری اجتماعی، چه 

اولویت های نیازمند به توجهی دارد؟
به طور معمول، چیدمان مبلمان بیشــتر مدرسه های ما به شکلی کاماًل دورچین 
صــورت می پذیرد. این روش چه شــکلی از روابط اجتماعی در دفتر را تســهیل 
می کند؟ واضح است که در این نوع چیدمان، معموالً در هر لحظه یک نفر صحبت 
می کند و دیگران شــنونده اند. در برخی موارد هم گفت وگوی دو نفری در گوشه 
و کنار این فضا شکل می گیرد. این نوع چیدمان و گفت وگوها به محتواهایی ختم 
می شوند که بین همة معلمان درس های گوناگون ماهیتی مشترک پیدا می کنند. پس 
احتماالً از ذکر لطیفه، خاطرات و حتی بحث سیاســی پیشتر نمی روند و در سطح 
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نازلی باقی می مانند که با شأن و جایگاه یادگیری اجتماعی فاصله دارد.
اما پیشنهاد جایگزین چیدمان دورچین، چیدمانی است که فضا را تا حدی تفکیک 
کند و مثاًل امکان تشــکیل گروه های چهار پنج نفره را نیز فراهم سازد. اندازة اتاق 
معلمان، تعداد کالس ها و به دنبال آن تعداد معلمانی که در یک زمان در دفتر معلمان 
حاضرند، تأثیر بسیار زیادی در موضوع دارد. بنابراین، متناسب با این شرایط، به طور 
کلی می توان گفت، بهتر است بخشی از دفتر و اتاق معلمان در نقش سابق خود باقی 
بماند. در این شرایط می توان حلقة به نسبت بزرگتری برای جمع های بزرگ تر در 
نظر گرفت و عالوه بر تجهیز فضا با کمدها، رخت آویز، رایانه، قالیچه ای کوچک و 
یک آبدارخانة کوچک حتی در ابعاد یک کابینت 60 در 120 یا 180 سانتی متری در 
گوشه ای از دفتر، با قرار دادن میزهای گرد کوچک با قطر 70 سانتی متر و قرار دادن 

چهار صندلی دور هر میز، فضاهای تشکیل گروه های کوچک را فراهم ساخت.
در صورتی که فضای دفتر به اندازة کافی وسیع باشد، می توان بخشی را به یک 
میز کارگاهی و آزمایشگاهی نیز مجهز کرد تا تولید محتواهای علمی با رویکردهای 
عملی کارگاهی و آزمایشگاهی در نظر قرار گیرد. خیلی خوب است که این بخش 
از دفتر در کنار دری باشد که به فضای نیمه باز مجاور دفتر راه پیدا می کند و کمک 
می کند برخی از این فعالیت های کارگاهی که بو یا صدای نامطلوبی تولید می کنند، 
از آن فضای نیمه باز تجربه شــوند. اگر همچنان فضای دفتر وســعت کافی داشته 
باشد، می توان با قرار دادن نیم ست مبل راحتی کوچک و قفسة کتاب در مجاورت 
آن، فضایی دنج برای تشکیل یک جمع سه چهار نفره از معلمان در کنار کتابخانة 
کوچک دفتر معلمان تشکیل داد تا بتواند بخش دیگری از محیط یادگیری اجتماعی 

را سازمان دهد.
با این اوصاف، مدرسه هایی که دفتر معلمان بزرگی در اختیار دارند، شرایط بهتری 
نیز دارند. اما دربارة دفترهای کوچکتر که امکانی برای توسعه ندارند نباید این گونه 
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فــرض کنیم که فرصتی برای به پا کردن تمهیدات الزم برای یادگیری اجتماعی و 
مشارکتی در اندازه های حداقلی خود ندارند.

برنامه ها و سیاســت های آموزشــی مدرســه و گردانندگان آن، و تمرکز روی 
اولویت های کارکردهای با محوریت یادگیری در همة فضاها، در ترکیب با معماری 
همسو و تسهیلگر انواع یادگیری، کارآمدی محیط مدرسه را ارتقا می بخشند. حتی 
اگر این رشــد کارآمدی مدرسة ما را به سطح باالیی از کارآمدی نرساند، می تواند 
به طور نســبی به آن نزدیک شود. بنابراین، دفتر کوچک هم می تواند به طور نسبی 

برخی از ویژگی های الزم را داشته باشد. 
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 رنگ مدرسه 
 بررسي عوامل مؤثر بر حس دلبستگي دانش آموزان و معلمين نسبت به 

مدرسه
محمد تابش

 جاذبه رنگ ها 
یکي از عوامل تعیین کننده در ایجاد حس تعلق به مدرســه استفاده از رنگ هاي 

مناسب در فضاهاي مدرسه است.
رنگ هاي مختلف، بســته به روحیه و احســاس افراد، تأثیرات متفاوتي بر آن ها 
مي گذارند. بنابراین استفاده از رنگ هایي که متناسب با نیازهاي روحي و روان شناختي 
دانش آموزان باشد در فضاها و مبلمان مدرسه بسیار ضروري است. چه بسا انتخاب 
رنگ هاي نامناسب باعث کسالت و خمودگي از یک سو و از سوي دیگر زمینه ساز 
اضطراب و هیجان بیش از اندازه و یا سایر اختالالت دانش آموزان و معلمان گردد.

براســاس تحقیقات یک مؤسســه بین المللي در زمینة رنگ در مدارس، تأثیر 
رنگ در نشــاط افزایي، محبوبیت مدرسه و ســالمت روحي دانش آموزان، در 
ردیف تأثیر عوامل بسیار مهمي مثل برنامه ریزي، نحوه اداره مدرسه و روشنایي 

در مدرسه است.
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 همه جاكرم استخواني يا مدرسه رنگين كماني؟! 
 انتخاب رنگ هاي متفاوت و مناسب در رنگ آمیزي مدرسه، در شرایطي که ظاهراً 
رسم شده است که همه جا باید به رنگ کرم استخواني باشد، نیاز به اندکي شجاعت 
و ساختارشــکني توأم با شناخت و دانش  دارد. البته باید مراقب بود که تنوع بیش 
از حد رنگ ها آزاردهنده و زننده نباشد. برخي مواقع ترکیب رنگ ها در ابتدا بسیار 
شاد و دوست داشتني است ولي در درازمدت آزاردهنده و خسته کننده مي شود. چند 
سالي است که دیده مي شود در بعضي از مدارس براي مقابله با یکنواختي بصري و 
براي بانشاط کردن فضاها، از رنگ هاي شاد، تند و درخشان به وفور استفاده مي شود 
در حالي که تحقیقات اخیر مي گوید که در بسیاري از موارد تنوع رنگ بیش از حد و 
یا استفادة گسترده از رنگ هاي خیره کننده، مي تواند به تحریک بیش از اندازه و ایجاد 
هرج ومرج بصري منجر شود. لذا شایسته است براي پیدا کردن رنگ هاي مطلوب، 

تعادل را مبنا قرار دهیم.
البته مي دانیم که ارائه یک الگوي مشــخص براي این موضوع غیرممکن است 
اما شاید بتوان گفت که استفاده از لکه هاي رنگ هاي خاص و هدفمند در زمینه اي 
متعادل یکي از راهکارهاي اثربخش اســت. براي مثال استفادة محدود از لکه هاي 
رنگ هاي گرمي مانند زرد در زمینه رنگ کرم روشن، سبز یا آبي بسیار روشن و یا 
رنگ استخواني، در فضاهایي که از نور خورشید بهره نمي برند، مي تواند احساس 
خوشــایند حضور آفتــاب در داخل فضا را تداعي کنــد و تأثیر خوبي بر روحیه 

دانش آموزان در آن فضا بگذارد.
الزم است اشاره کنیم که منظور از حضور رنگ ها در محیط، تنها به رنگ دیوارها 
یا سایر سطوح داخلي فضاي آن محدود نمي شود، بلکه استفاده از مبلمان با رنگ هاي 
مناسب نیز مورد نظر است. همچنین باید رنگ هاي مجموعه مبلمان و سطوح داخلي 

با یکدیگر هماهنگي داشته باشند.
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 چه تركيبي از رنگ ها فضاهاي مدرسه را دوست داشتني تر مي كنند؟ 
براي رسیدن به پاسخ این سؤال، نخست سعي کنید حس و حال الزم و مطلوب 
براي دوست داشــتني تر شــدن هر فضا را تعریف کنید. پس از آن بررسي کنید که 
چگونه مي توانید به کمک رنگ ها به وقوع این حس و حال در آن فضا کمک کنید. 
البته فراموش نکنید که سایر عناصر موجود در یک فضا، هر یک سهم خود را دارند 
و قطعاً در انتخاب رنگ هاي موردنظر شــما تأثیر مي گذارند. عناصري مانند ابعاد 
فضاها، موقعیت بازشوهاي آن ها، مبلمان موجود، میزان روشنایي و نور و عملکرد 
تعریف شــدة آن، مقطع تحصیلي، شرایط سني و جنسیتي دانش آموزان، موقعیت 
جغرافیایي و فرهنگي مدرســه و بسیاري عوامل دیگر. اما به هرحال شما مي توانید 
حس و حال کلي آنچه را که مطلوب شماســت تعریف کنید و پس از آن به دنبال 
عملي کردن آن تعریف بگردید. بهترین منبع الهام براي شما مي تواند تصاویر زیباي 
طبیعت، آثار معماري هنرمندانه و یا هر تصویر واقعي که ترکیب رنگ هاي موجود 
در آن، نزدیک به حس و حال موردنظر شماست باشد. پس از آن سه یا چهار رنگ 
محوري موجود در آن تصویر را بیرون بکشید و با این کار پالت رنگ خود را ایجاد 
کنید و با در نظــر گرفتن عوامل دیگر، تصمیم گیري و پالت رنگ خود را اصالح 

کنید. به مثال زیر توجه کنید:

 رنگ و يادگيري 
موضوع رنگ در معماري مدارس موضوع بسیار گسترده اي است که در این مجال 

کوتاه نمي توانیم به همه آن ها بپردازیم. 
اما از مهم ترین مواردي که باید به آن اشــاره کنیم، توجه به اصلي ترین فعالیت 

مرتبط با مدرسه و ارتباط آن با رنگ ها است.
بدیهي است که یادگیري مهم ترین رویداد مرتبط با دانش آموزان در مدرسه است. 
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استفاده خوب و مناسب از رنگ ها در فرایند یادگیري مي تواند، عالوه بر تسهیل در 
این کار، این فرایند را بانشاط بیشتري همراه کند که نتیجه آن ایجاد عالقه بیشتر به 

مدرسه و فعالیت هاي آن در دانش آموزان خواهد بود.
عــالوه  بر اینکه انتخاب رنگ ها در یادگیري مؤثر اســت، مي توان در برخي 
از موضوع ها براي کمک به یادگیري از رنگ ها اســتفاده کرد. مثاًل آشــنایي با 
رنگ هاي طیف نور مرئي یکي از آن هاســت. در یک فضاي عمومي و مشترک، 
استفاده از شیشــه هاي رنگي در ترتیب رنگ هاي بنفش، نیلي، آبي، سبز، زرد، 
نارنجي و قرمز و عبور نور آفتاب از آن ها و رنگارنگ نمودن فضاي داخل، در 
بعضي از ساعات روز، عالوه بر دوست داشتني تر کردن فضا، در زمینه یادگیري 

نیز از آن ها بهره برداري شده است.
همچنین شــما مي توانید مثاًل در فضاي بچه هاي دوم دبســتان با چیدمان 
مقواهــاي رنگي در یک خــط بر روي دیوار، با تعــداد و تکرار رنگ ها به 
شــکل یک ســري یا دنباله، بچه ها را در کشف الگوي موجود در این دنباله 
ترغیب کنید. یا قطعات رنگي چوبي که در کنار هم شــکلي را در دل دیوار 
کامــل مي کننــد پیش بیني و جانمایــي کنید. با این کار هم فضا را شــاد و 

دوست داشتني کرده اید و هم به یادگیري بچه ها کمک نموده اید.

 فرهنگ نوشتن 
1. الگویي که در شكل هاي زیر مي بينيد. توصيف کنيد. توصيف خود را بنویسيد.

الگوي این شكل ها عبارت است از:
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با 5 مربع مي توان 12 قطعة مختلف درست کرد. این 12 شکل را با کاغذ درست 
کنید. قطعه ها را با رنگ هاي مختلف رنگ آمیزي کنید.

این تصاویر برگرفته از کتاب ریاضي دوم دبستان است. براي کشف و تولید انواع 
ایده ها در این موضوع، کافي است کتاب هاي درسي را با این نگاه ورق بزنید.

به هر صورت، رنگ ها قدرت زیادي در دوست داشتني تر کردن مدرسه شما دارند. 
مهم آن اســت که بتوانید آن ها را کشف کنید و به شکلي هدفمند در کنار هم قرار 

دهید.
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 چيدمان كالس برای يادگيری
محمد تابش

میزان کارآمدی محیط های مدرسه ها مبتنی است بر میزان تسهیل گری آن فضاها 
برای رویدادهایی که عالقه مند رخ دادن آن ها هستیم. در اینجا به یک پرسش اساسی 
می پردازیم: کالس درس محل رخ دادن چه رویدادی اســت؟ دوســت داریم چه 
اتفاقــی در کالس های درس ما رخ دهد؟ چه تصویــری از کالس درس در ذهن 

ماست؟

 كالسی برای تدريس معلم 
معلم پوشه ای در دست دارد. از دفتر معلمان خارج می شود. مسیر راهرو را طی 
می کند تا به در کالس برسد. در آستانة در کالس درنگی می کند و پس از آن وارد 
کالس می شود. بچه های کالس که روی نیمکت یا صندلی هایی نشسته اند که همگی 
به سمت تختة کالس چیده شده اند، به احترام او می ایستند. معلم با اشارة دست از 

آن ها می خواهد در جای خود بنشینند.
روی ســکویی می رود. از کنار تخته رد می شــود و پوشــة خود را روی میز 
می گذارد و روی صندلی پشــت آن میز می نشیند. او به همة کالس اشراف دارد. 
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نگاهــی به پنجره و بیرون از آن می اندازد. همان طور که به بیرون نگاه می کند، از 
بچه ها می خواهد کتاب های خود را باز کنند. او معلم مقتدری است. بچه ها از او 
حساب می برند. کتاب های خود را باز می کنند. معلم می خواهد بخش مشخصی 
از کتاب خوانده شود. یکی از بچه ها به انتخاب معلم آن بخش را می خواند. پس 
از خواندن چند ســطر، معلم کالس از آن دانش آموز می خواهد دیگر به خواندن 
ادامه ندهد و خودش شــروع به توضیحاتی دربــارة آن مطلب می کند. توضیح 
می دهد. ریز به ریز مطالب را بررســی می کند و شرح می دهد. هیچ نکته ای نباید 
از قلم بیفتد. کالس درس باید مطابق سرفصل های مشخص شده توسط مدرسه 
و آموزش وپرورش به پیش برود و همة این سرفصل ها را باید مو به مو و مرحله 

به مرحله تبیین و تشریح کند.
البته کالس نیاز به تنــوع دارد. این را قبول دارد. به همین دلیل تصمیم می گیرد 
مطالــب درس را به وســیلة پاورپوینت ارائه دهد. به بچه هــا می گوید چراغ ها را 
خاموش کنند و پرده ها را بکشند تا نور کم شود و تصویرهای مرتبط با ارائة او بهتر 
دیده شوند. کالس تاریک می شود؛ تاریک تر از همیشه. بچه ها با چشمان خسته ای 
که در این تاریکی باید پذیرای نور بازتاب یافته از پردة نمایش باشند، سعی می کنند 
برچشــم زدگی ناشی از این بازتاب نور و بر خواب آلودگی و کسالت ناشی از این 

تاریکی محیط غلبه کنند.
اما او خیلی خوشحال است. تصور می کند با فناوری های جدید درس خود را کلمه 
بــه کلمه ارائه می کند و از نظر او بچه ها هم از ایــن درس و از این نحوة ارائه لذت 
می برند. خوشحال است که با این روش همة مطالب و سرفصل ها در همة کالس ها 
به شکل کاماًل هماهنگ پیش می روند و نکته ای از قلم نمی افتد. خوشحال است که 

دستش کمتر با گچ در تماس است و پوست دستش کمتر دچار حساسیت می شود.
کالس هــا هفته به هفته به پیش می روند. این کالس ها برای حمایت از تدریس 
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معلــم به خوبی کار می کننــد. کالس هایی که برای ورود و خــروج افراد یک در 
ورودی دارند، میز و صندلی معلم و ســکویی که معلم بتواند به همة دانش آموزان 
اشراف کامل داشته باشد و تختة کالس و مجموعه ای از نیمکت ها یا صندلی هایی 
که همگی به سمت معلم و تخته چیده شده اند. گاهی اوقات دانش آموزان به سمت 
تخته کالس می آیند تا تمرینات محوله را حل کنند و معلم بر این فعالیت ها آن ها 
نظارت کند، اما مابقی رویدادهای کالس کاماًل توســط معلم اجرا می شود. محور 
کالس اوست و اوست که لحظه به لحظة کالس را با حرکات و کالم خود وادار به 
توجه و شنیدن می کند. در و دیوارهای این کالس ها باید به گونه ای باشند که حواس 
بچه ها پرت نشود. ساده، غیرشفاف و کاماًل صدابندی شده. نباید این امکان فراهم 
باشد که بچه ها بتوانند بیرون از کالس و ترددهای پیرامون را ببینند، تا حواس آن ها 

کاماًل جمع باشد و تمرکزشان در هنگام ارائة معلم مختل نشود.
اگر این تصویر دقیقی از کالس های مدرسة شماست، باید گفت محیط کالبدی 
این کالس و این معلم کاماًل با هم هماهنگ هستند. شکل معماری و مبلمان کالس 
دارد به خوبی رویداد مورد انتظار را تســهیل و حمایت می کند. اگر تصمیمی برای 
بازســازی و تغییر در این کالس دارید، دست نگه دارید. نیازی به هزینة چندانی 
ندارد. چه بســا اصاًل مهم نیســت که حتی رنگ کالس چگونه است. چون همة 
نگاه ها به سمت یک نفر است و مهم ترین سطح کالس همان تختة کالس است که 
معموالً یا سبز است یا سیاه و یا سفید! در سال های اخیر هم در این نوع کالس ها 
ظاهراً بیشتر توجه به پردة نمایش است و نبود نور محیطی اجازة توجه به رنگ ها 
و سایر عناصر موجود در محیط کالبدی کالس را به شما نمی دهد. پس برای تغییر 
و بازسازی این کالس کار خاصی الزم نیست. بهتر است هیچ وقت فکر و هزینه ای 
صرف نگردد. همین کالس با همین آرایش که شاید نزدیک به صد سال است، به 
جز نصب ویدیو پروژکتور، تغییری نکرده است. برای تدریس رسمی درس توسط 
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معلم مناسب است. معلم سخن می گوید و ما گمان می بریم که دانش آموزان سراپا 
گوش اند. نزدیک به یکصد سال است که ما و پیشینیان ما این گونه گمان می کنیم و 

می کردند. اما ...

 كالسی برای يادگيری دانش آموزان 
معلم وارد کالس درس می شــود. نه! بهتر اســت به جای کالس درس بگوییم 
محیط یادگیری. بچه ها به احترام او برمی خیزند و او با لبخند از آن ها تشکر می کند و 
درخواست می کند در بخشی از محیط روی زمین بنشینند. کل سطح آن فضا فرش 
یا موکت شــده است و می توان در هر جایی از آن روی زمین نشست. بعد از یک 
احوال پرسی مختصر از بچه های کالس، حداکثر در مدت ده دقیقه، در حلقة آن ها 
می نشیند. با آن ها گفت وگو می کند و موضوعاتی را برای آن ها طرح می کند. در این 
ده دقیقه فقط طرح مسئله کرده است. سؤاالتی در ذهن بچه ها ایجاد کرده است که 
آن ها مشتاق به کشف پاسخ های آن هستند. شاید هم سخنی نگفته و سؤالی مطرح 
نکرده اســت، بلکه مثاًل یک آزمایش عملی انجام داده و با مشاهدة آن موقعیت و 
تجربه ای که زمینة آن را ایجاد کرده اســت، خودبه خود سؤاالت زیادی بدون هیچ 
کالمی، خلق شده اند. در نهایت، چه بسا او تنها یک کلمه بگوید. شاید بگوید: چرا؟ 
یا چگونه؟ یا حتی این کلمات را هم از او نشنویم. در این زمان بچه ها مشتاق کشف 

یا یافتن پاسخ های سؤاالتی هستند که در آن ده دقیقه با آن ها روبه رو شده اند.
پس از آن از روی زمین برمی خیزند و در محیط آن فضا پخش می شوند. عده ای 
به سراغ کتاب ها یا کتابخانة کوچک گوشة اتاق می روند که معموالً معلم محتوای آن 
را متناسب با هر درس تنظیم می کند. کتابی را انتخاب می کنند و با استفاده از میزهای 
کوچک مطالعه مشغول به خواندن آن می شوند و یادداشت برمی دارند. عده ای کتاب 
را برمی دارند و روی زمین می نشــینند و جســت وجو می کنند. بعضی از بچه ها در 
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گوشه ای از اتاق که میز و صندلی ها به صورت رودررو و گرد چیده شده اند، می نشینند 
و دربارة موضوع با هم بحث می کنند. چند رایانه در نزدیک این کالس یا این محیط 
یادگیری و در فضای مشترک بین محیط های دیگر وجود دارد و محل مناسبی برای 
جست وجو در اینترنت، برای یافتن پاسخ یا پاسخ هاست. این رایانه ها از داخل این 
اتاق محیط یادگیری هم دیده می شــوند. زیرا بعضی از دیوارهای این اتاق شفاف 
هستند تا هم نور و روشنایی و هم عمق دید و چشم اندازهای داخلی گسترده تر شود.
چند نفر از بچه ها در گروه هایی ســه تا چهار نفره بــه کمک میزهایی که به 
راحتــی در کنار هم قرار می گیرند و کار گروهی را تســهیل می کنند، با نظارت 
معلم خود مشــغول فعالیت هایی عملی در ارتباط با موضوع می شوند و از این 
فعالیتی که مشــغول آن هســتند، از یکدیگر می آموزنــد و یافته های خود را به 

نگارش درمی آورند.
بعد از گذشت یک ربع تا بیست دقیقه، معلم بچه ها را فرا می خواند. آن ها را قباًل 
به مثاًل هشت گروه تقسیم کرده است. از طرف دیگر، کل محتوای اصلی درس را به 
هشت پرسش تقسیم کرده است. به بچه ها می گوید حاال در گروه های خود روی این 
مسئله ها متمرکز شوید. بچه ها در هشت محل مختلف در این اتاق مشغول به فعالیت 
و بحث گروهی روی آن پرســش ها می شوند. یکی دو تا از گروه ها نشستن روی 
فرش ها را انتخاب می کنند. افراد یک گروه هم در کنجی از اتاق که تا ماه قبل یک 
کرسی در آنجا بود و االن یک میز کوتاه مربعی شکل شبیه همان کرسی با ارتفاعی 
کوتاه تر قرار دارد، روی بالشتک های کوچک اطراف میز می نشینند. چند گروه دیگر 
هم از میزهای ســاده ولی متنوع موجود در محیط استفاده می کنند. در نهایت، هم 
معلم به بچه ها می گوید که هر گروه یکی از هشت سؤال را انتخاب کنند. از آن ها 
می خواهد یافته های خود را با گروه های دیگر، در شکل هر نوع ارائه ای، به اشتراک 
بگذارنــد. در این زمان یک تابلوی چــرخ دار و متحرک در فضا وجود دارد. نوبت 
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ارائة هر گروه که می شود، در صورت نیاز از آن تخته در هر نقطه دلخواه در محیط، 
استفاده می کنند. دیوارهای این کالس تابلوهای گوناگون دیگر هم دارد که بعضی از 
گروه ها از آن ها استفاده می کنند. یکی از گروه ها هم یک مقوای بزرگ با رنگی شاد 
و روشن به پشت دیوارة شیشه ای می چسباند و مانند نوشتن روی وایت برد، مطالب 

را روی آن شیشه می نویسند و پاک می کنند.
ایــن محیط یادگیری از همــان دقیقه های ابتدایی تا پایان آن، سرشــار از انواع 
فعالیت های گوناگونی است که محور آن ها خود دانش آموزان هستند. برای همین 
اســت که شیشــه ای بودن برخی دیوارهای این محیط، مشکلی در ادارة کالس به 
وجود نمی آورد و حواس بچه ها پرت نمی شود. آن ها سخت مشغول فعالیت هستند 
و هر چیزی حواس آن ها را پرت نمی کند. از طرف دیگر، معلم خالق این بچه ها هم 
به کمک مفروش بودن کالس و همچنین تنوع موجود در مبلمان کالس، می تواند 

از خالقیتش بهره ببرد و انواع و اقسام روش های یادگیری در محیط را پیاده کند.
کالس تدریس معلم را نمی توان به شکل دیگری تصور کرد، اما کالس یادگیری 
را می توان به انواع و اقسام رویدادها توصیف کرد. این مبلمان ساده ولی متنوع، نقش 

تسهیل کننده برای این تنوع را به خوبی ایفا می کنند. 

 كالس دوست داشتنی، پويا و اجتماعی 
کالس کارآمد، به عنوان تسهیلگر فرایندهای یادگیری در آن محیط، ویژگی های 
اولیه ای دارد که همة فضاهای یادگیری باید واجد آن ها باشــند تا دوست داشتنی 
شــوند و این جذابیت های محیطی به کارآمدی آن ها کمک کند؛ ویژگی هایی از 
قبیل نور و روشنایی طبیعی، تهویة طبیعی مناسب، چشم اندازهای زیبای داخلی و 
بیرونی، استفاده از رنگ به شکل هدفمند و مؤثر، احساس تعلق و مالکیت نسبت 
به محیط کالس، احساس همسان با حس موجود در محیط خانه، ایجاد  محیطی 
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با قابلیت های اجتماعی و مواردی از این دســت. اما این کالس کارآمد، به طور 
ویژه باید در زمینة انعطاف پذیری در محیط ظرفیت بسیار زیادی داشته باشد. شاید 
بتوان گفت یکی از مهم ترین ویژگی هــای هر کالس درس که آن را به محیطی 

کارآمد تبدیل می کند، پویایی و انعطاف پذیری آن است.

 كالس پويا و منعطف؛ كالس كارآمد 
انعطاف پذیری در محیط کالس درس ثمرات و نتایج بســیار کارآ و مؤثری در 
پی دارد. در ادامه به برخی از آن ها به اختصار اشاره می کنیم. این اشارات، مقدماتی 
نظری هستند که طی آن ها برخی از اهداف و نتایج انعطاف و پویایی محیط شناخته 
می شود. البته راهکارهای عملی و کاربردی مرتبط، به کمک تصویرهایی از نمونه های 

موردی برخی مدرسه ها قابل دستیابی هستند:

الف( انعطاف برای تغيير روش
محیط یادگیری منعطف امکان پشتیبانی از شیوه های گوناگون یادگیری را دارد 
و معلم می تواند در زمان های متفاوت کالس، به راحتی ســبک و ســیاق راهبری 
فراگیرندگان را در جهت مبلمان و فرش محیط مي تواند به گونه اي باشد که نیل به 
یادگیری تغییر دهد. انعطاف پذیری برای استفاده از روش های گوناگون یادگیری، 
مانند یادگیری انفرادی، یادگیری در گفت وگوی دوســتانه، و یادگیری در تدریس 

معلم را تسهیل نماید.

ب( انعطاف  برای تغيير در ترکيب های فردی و جمعی
کالس پویا و منعطف امکان چیدمان منعطف با حداقل زمان را فراهم می کند. 
این امکان به ســهولت شــکل گیری ترکیب های گوناگون جمعی و انفرادی در 
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کالس کمک می کند و از نحوة تعامل بین دانش آموزان به شــکل های گوناگون 
حمایت می کند. نوع و شــکل هندســی میزها مي تواند به گونه ای باشد که  بتوان 
آن ها را به شــکل های متفاوت در کنار هم چید و ترکیب های گوناگون  فردی و 
گروهی را فراهم ســاخت. در ضمن  فرش کف و سکوی مجاور پنجره ها هم به 

این موضوع کمک می کنند.

ج( انعطاف  برای افزایش ظرفيت کالس!
تمهیدات معمارانة منجر به انعطاف پذیری در کالس، زمینه هایی را فراهم می کند 
که حتی بتوان ظرفیت کالس را تا حدودی افزایش داد. این افزایش ظرفیت گاهی 
به کمک جداره های جمع شــو و امکان ادغام یا تفکیک آســان دو فضای مجاور 
یکدیگر، با تغییر در مساحت کالس هم توأم است. البته تمهیدات این چنینی، ضمن 
اهمیت و تأثیر فراوانی که در انعطاف پذیری محیط دارند، معموالً بســیار پرهزینه 
هستند و ما در این مقاله به آ ن ها نمی پردازیم. اما روش های دیگری هم وجود دارند 
که با هزینه  ای بسیار مناسب، انعطاف پذیری محیط را منجر می شوند. این روش ها 
می توانند ظرفیت کالس را به کمک افزایش سرانة مفید در یک کالس با مساحت 

ثابت و معین باال ببرد. 

د( انعطاف  برای چند عملکردی شدن
منعطف نمودن کالس درس و محیط یادگیری باعث می شوند آن محیط قابلیت 
چندعملکردی شــدن را پیدا کند. یعنی بتواند عالوه بر اینکه کالس درس باشد و 
از عملکرد تدریس معلم پشتیبانی کند، از عملکردهای دیگر هم حمایت کند. هر 
کالس درس مي تواند این ظرفیت را پیدا  کند که به یک کارگاه، غذاخوری یا سایت 
رایانه تبدیل شود، بدون اینکه تابلوی آن محیط بخواهد این عنوان ها را به خود ببیند.
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ه( انعطاف  برای استقبال از تغييرات آینده
مدرســه ها محیط هایی انسان محور و اجتماعی هســتند. فعالیت های  انسانی و 
اجتماعی هم در گذر زمان تغییر می کند. برای اینکه محیطی بتواند همواره بســتر 
فعالیت های اجتماعی و انسانی باشد، باید بتواند به سرعت خود را با تغییرات آینده 
تطبیق دهد. به خصوص زمانی که این تغییرات در تحوالت مرتبط با دگرگونی های 
نظریات، ســبک ها و سامانه های جدید یادگیری که هنوز شناخته نشده اند، ترکیب 

شود. محیط منعطف به شکل بهتری خود را برای تطبیق با تغییرات آماده می کند.

 سخن آخر 
نتایج مفید و ارتقادهندة کارآمدی محیــط کالس درس در پی انعطاف پذیری و 
پویایی محیط آن کالس، بسیارند. شاید هر یک از آن ها  بتواند موضوع مختص به یک 
گفتار جداگانه باشد. البته کارآمدی هر کالس به انعطاف  و پویایی آن محدود نمی شود 
و اینجا باید گفت، کالس درس کارآمد موضوع بسیار چندبعدی و پردامنه ای است 
که هر یک از ابعاد آن ارزش باالیی دارد و از این جهت شایستة توجه و کنکاش در 

هر یک از این ابعاد است.
امید آن است که این مقاله بتواند حساسیت معلمان خالق و کارآمد را نسبت 
به باال بردن ظرفیت کارآمدی محیط های یادگیری، به کمک معماری آن محیط ها، 
افزایش دهد و احســاس نیاز به انواع زمینه های ارتقا در کارآمدی مدرسه ها به 
کمک این معلمان خالق به دست اندرکاران و متولیان آن مدرسه ها سرایت کند تا 

روز به روز شاهد افزایش کارآیی در محیط های یادگیری باشیم. 
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 كالس پيدا؛ كالس ناپيدا 
 دو راهي هاي اثرگذار در معماري مدارس

محمد تابش

موضوع ایجادشــدن یا نشــدن شــفافیت در جداره های کالس در سال های 
اخیــر به یکی از دوراهی ها و به عنوان یک چالش در تصمیم گیری در برخی از 
مدرسه ها تبدیل شده است. در این مقاله به صورت کامل به موضوع این دوراهی 

و جزئیات مربوط به آن اختصاص می پردازم. 

باال:فضایپرنورراهرویيكمدرسهدرتهران-پايین:فضایتاريكراهرویيكمدرسهدرتهران
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عبورنورازفضاهایپیرامونبهفضاهایمرکزیدرپیوجودديوارهایشفافداخلی

نور در الیه اولنور در الیه اول

عبور نور از دیواره های شفاف 
به الیه دوم

 چرا برخی ديوارها بايد شفاف شوند؟! 
شــفافیت دیوارهای کالس یا دفتر مدرسه چه مزایایی دارد؟ چرا باید به این 
موضوع بپردازیم؟ با توجه کردن به شفاف سازی جداره های داخلی بین کالس ها 
و محیط های دیگری همچون راهروها، چه دستاوردی نصیب مدرسه می شود؟ 
اصاًل در محیط های مدرســه هایی با دیوارهای کاماًل غیرشفاف، چه مشکالتی 
وجود دارد که با ایجاد این شفافیت می توان آن ها را برطرف کرد یا کاهش داد؟

 روشنايی الية بعدی 
در حالی که آفتاب می تابد، از حیاط مدرســه عبور می کنیم و وارد ساختمان 
آن می شــویم. وقتی چند قدمی به داخل فضای مدرسه حرکت می کنیم، متوجه 
می شــویم همة چراغ های راهروها روشن اند. روز است و انتظار ما اینکه تابش 
آفتاب می تواند همه  جا را روشــن کند! برای صرفه جویی در مصرف برق، باید 
این چراغ ها را خاموش کــرد. چراغ ها را خاموش می کنیم. چه می بینیم؟ هیچ!  
چشم چشم را نمی بیند. چراغ ها باید روشن باشند. بدتر از آن اینکه حتی وقتی 
 همة چراغ ها هم روشن اند، کیفیت محیط از نظر روشنایی بسیار پایین است. بله. 

هیچ چیزی جای نور طبیعی را نمی گیرد!
حاال چه باید کرد؟ اگر دیوارة هر کالس و دفترها در مرز مشــترک بین آن ها 
و این راهروی تاریک، شفاف بود، نور با عبور از آن ها، به الیة بعدی که همان 
راهروی تاریک است، نفوذ می کرد. بدون تردید ورود نور طبیعی دست دوم از 
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الیة اول به الیة بعدی هم کیفیت روشنایی محیط را باالتر می برد! حتی اگر الزم 
باشــد برای تأمین روشنایی مطلوب باز هم از نور مصنوعی کمک گرفت، این 

وضعیت به مراتب از وضعیت تاریکی مطلق بهتر و قابل قبول تر است.

شفافیتوگسترشعمقديد

 توسعة عمق ديد  
دانش آموزان در کالس درس خود نشســته اند و مشــغول مطالعه یا فعالیت 
آموزشــی دیگری هســتند. یکی از دیوارهای کالس آن ها دو پنجرة کوچک به 
سمت بیرون دارد. مدیران مدرسه معتقدند، دیده شدن بیرون کالس توسط بچه ها 
باعث حواس پرتی آن ها می شــود. به همین دلیل بخش های پایین پنجره ها را با 
برچسب مات کننده پوشانده اند. سه دیوار دیگر هم هیچ منفذی به بیرون ندارند. 
هر دانش آموز، وقتی ســر از کتاب و دفتر خود برمی دارد، در چهار طرف خود 
چهار دیوار بســته می بیند. در چنین شــرایطی، چه احساسی باید داشته باشند؟ 
احســاس قرارداشــتن درون یک جعبه یا ســلول یک زندان؛ آن هم نه در بند 

عمومی! 
نقطة مقابل این وضعیت چگونه است؟ کالس درسی که پنجره های بیرون آن 
چشم انداز طبیعی زیبایی دارد و وقتی دانش آموز بیرون را می بیند، منظرة درختان 
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یا حتی یک درخت، او را ســرزنده می کند! اما اصل صحبت ما روی جداره های 
داخلی اســت. سر را بلند می کند و به جای اینکه آخرین نقطة قابل  رؤیت او، در 
فاصلة 5 متری با چشم هایش باشد، به واسطة این شفافیت، تا فاصلة بیش از 15 

متری خود را می بینند.
 شــاید بگوییم خب این چه خاصیتی دارد؟ نخســتین اثر ارزندة این ویژگی، 
دلگشــا بودن محیط و باز بودن چشم اندازهای داخلی اســت. این دل باز بودن، 
نشاط بصری و روحی دانش آموزان را به همراه دارد. شاید مهم ترین اثر را همین 
ایجاد چشم انداز وسیع بدانیم. ویژگی دیگر را رفع خستگی فوری از چشمان باید 
دانست. در حالی که شما به فاصله ای نزدیک، صفحة کتاب یا رایانه را برای مدتی 
به نســبت طوالنی نگاه می کنید و در پی آن سر بلند می کنید، اگر دورترین سطح 
قابل دیدتان در حدود فاصله های نزدیک 4 یا 5 متری باشد، چشمان خستة شما 
همچنان خســته باقی خواهد ماند، اما اگر این فاصله در حدود 15 متر یا بیش از 
آن باشد، در پی تطبیق طبیعی عضالت چشم شما با فاصلة جدیِد در حال مشاهده 

در دوردست، خستگی به سرعت از چشمانتان  برطرف می شود. 

 سرايت شور و نشاط  
دیوارهای مستحکم و نفوذناپذیر و درهای بسته و ناشفاف نشانه های حیات 
را در مدرســه پنهان کرده اند. در کالس ها چه می گذرد؟ شاید دانش آموزی که 
کســل و کم نشاط است، با دیدن فعالیت و سرزندگی دانش آموزان کالس دیگر 
به شــکلی غیرمستقیم نشاط خود را بازیابد. شور و سرزندگی مسری است. اما 
دیوارهای کالس ها جعبه هایی درست می کنند که نمی گذارند این شور و نشاط 
در محیط های اطراف جاری شــود. در حالی که وجود شفافیت در یک مدرسه 
کمک می کند تا دانش آموزان به شکلی کم هزینه با مشاهدة فعالیت های دیگران، 
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به فعالیت بیشــتر تشویق شوند. این موضوع برای ســایر ناظران هم اثربخش 
است. معلم هم می تواند از تصویری عمومی که دورتادور کالس می بیند، برای 

فعالیت ها و طرح درس خود ایده  بگیرد. 

 تعطيلِی سرك كشيدن 
ناظم یک مدرســه با نگرانی از چگونگی پیاده شدن نظم و رعایت انتظارهای 
مدیران مدرسه از دانش آموزان، همواره مجبور است به فضاهای گوناگون مدرسه 
ســرک بکشد. اسم سرکشی را در ذهن خود تصویرسازی کنید. شاید اگر خود 
را به جای دانش آموزان بگذارید، به جای »سرکشی« بگویید »سرک کشیدن« و از 
این کار ناظم یا هر یک از مسئوالن مدرسه خوشتان نیاید. سرک کشیدن احساس 
خوشایندی در دانش آموزان ایجاد نمی کند. به عالوه اینکه همواره امکان نظارت بر 
 همه فضاهای مدرسه وجود ندارد. هرچند این کار ضروری هم به نظر نمی رسد. اما 
به هر حال مسئوالن یک مدرســه خود را پاسخگو می دانند و باید رویدادهای 
مدرسه را تا حد معقول و مناسبی زیر نظر داشته باشند؛ بدون اینکه حاشیه های 

نامطلوبی ایجاد شود.
شفافیت در جداره های مدرســه، بهترین راهکار برای رسیدن به این نوع از 
نظارت بر فعالیت ها، فرایندها و رویدادها در مدرســه است، بدون اینکه جلب 
توجه کند و بخواهد عنوان هایی با بار منفی همچون ســرک کشیدن را با خود 
یدک بکشد. به طور کلی،  در چنین محیط هایی که تا حدود مناسبی در دیوارهای 
داخلی از شــفافیت بهره  می برند، همة افراد احساس نوعی از نظارت اجتماعی 
می کنند و این حس بار مســئؤلیت نظارت بر رویدادهای مدرسه را به کل افراد 

مدرسه تقسیم می کند.
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جداره های شفاف و امكان مشاهدة فعاليت دانش آموزان

شــفافیت دیوارهای کالس تهدیدها و در پی آن مخالفان بســیاری هم دارد. 
از این روســت که این موضوع یک دوراهی چالشــی در معماری مدرسه است 
و تصمیم گیــری دربارة آن به بررســی های چندبعدی نیاز دارد. گاهی طرح این 
موضوع برخی از معلمان را به دلیل های گوناگون نگران می کند؛ نگرانی هایی که 
بیشتر از همه دربارة حواس پرتی و تمرکز نداشتن دانش آموزان در کالس شفاف 
است. همچنین، این نگاه که کالس درس در قلمرو ویژة یک معلم است، آگاهانه 
یا ناخودآگاه در ذهن برخی از معلمان وجود دارد و باعث می شــود آنان کالس 

درس شفاف را نافی و محدودکنندة قلمرو خود تلقی کنند!
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 ديوار همكار 
 نگاهي به نقش معماري مدرسه در يادگيري

محمد تابش

 وقتی كه ساختمان مدرسه، همكار معلمان می شود 
ســاختمان مدرسه می تواندـ  پس از معلم به معنای مصطلح آن و همساالن و 

همکالسی ها ـ به عنوان معلم سوم، نقش آفرین باشد.
به عبارت دیگر محیط مدرسه، می تواند عناصر، اجزا، تزئینات و آرایش متنوع 
و گوناگونی داشته باشد و با کارکردهای چندگانه ای که دارد در جهت یادگیری 
نیز پاسخ گو باشد. ایده پردازان اصلی در این ارتباط، معلم های خالقی هستند که 
ذهن توانمند آن ها از اجزای مختلف ســاختمان مدرسه، ظرفیت های یادگیری 
جدیــدی تولید می کند. آن ها به کمک معماران، می توانند ایده های ناب خود را 
به شــکلی عینی و واقعی خلق کنند تا ساختمان مدرسه را با نقشی آموزنده، به 

یکی از همکاران خود در محیط مدرسه تبدیل نمایند.
این معلمین خالق، از خود می پرســند که آیا از ســاختمان مدرسه و اجزای 
آن می توان انتظار داشــت تا برای فراهم کردن محیط مشوق یادگیری به کمک 
آن ها بیاید؟ ســاده ترین عناصر محیطی را با چنین رویکردی مورد مشاهده قرار 
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می دهند و به کمــک خالقیت خود، آن ها را به ابزاری بــرای یادگیری تبدیل 
می کنند.

 كالبد مدرسه، عضوی از اعضای گروه معلمين رياضی 
در یک مدرسه، به منظور ایجاد تغییر در فضاها با رویکرد توسعة شفاف سازی 
در فضاها و ایجاد یکپارچگی بیشتر و فراهم کردن عمق دید گسترده تر، تصمیم به 
برداشتن برخی از دیوارهای مدرسه گرفته می شود. این مدرسه با اسکلت فلزی بنا 

شده است و لذا دیوارهای آن نقش باربر یا حمل بار ساختمان را ندارند.
اما در حین اجرای این تصمیم در تخریب یکی از این دیوارها، با یک موضوع 
پیش بینی نشده روبه رو می شوند و متوجه می شوند که این دیوار، دارای یک بادبند 

همگرا بوده است که به هر دلیلی، پیش از تخریب از آن بی خبر بوده اند.
در این وضعیت، مجموعه دست اندرکاران مدرسه 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 اســت از این باربند 
صرف نظر کنیم. ان شــاءاهلل که هیچ وقت زلزله ای نیایــد که به آن نیاز پیدا کنیم! 
شــخص دیگری پیشنهاد می دهد تا در شــکل باربند تغییر ایجاد کنیم و آن را به 
یک باربند واگرا تبدیل کنیم. هرکدام از نظرات، موافقین و مخالفینی پیدا می کند.

 

بادبند همگرا - اجرای 3D:  الهام محبوب
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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 هندسه، با دقت زیاد، به باربند بیچاره و نگون بخت نگاه می کند. باربندی 
که همه برای خالص شدن از شر آن به دنبال راه چاره می گردند. اما نگاه این معلم 
با نــگاه دیگران تفاوت 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 است 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 شــد. 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. 
ایــن معلم خالق ریاضیات و هندســه به کمک دانش آموزان مدرســه، با برش 
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تخته های چوبی و نصب آن ها روی این باربند، سطح فلزی نازیبای آن را می پوشاند. 
پــس از آن، قطعات مختلف اصلی در اجزای این باربند را نام گذاری می کند. محل 
تالقی دو تیر مورب را، که به مانند قطرهای یک مســتطیل هســتند، O  می نامد و 
چهار رأس این مســتطیل را با حروف C ،B ،A و D مشخص می کند. زاویه های 
O1 تا O4 را هم به کمان هایی از جنس چوب و یا پلکسی، مشخص 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 نداشته  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

 

اینکه کدام اضالع یا زوایا با هم و یا جداگانه و به چه ترتیبی روشن شوند، یا اینکه 
برای بیان هر موضوعی از چه نوع دســتورالعملی در روشن کردن چراغ ها استفاده 
شود، جزئیاتی دارد که از هدف درج این مقاله خارج است. مهم آن است که با یک 
نگاه جدید به اجزای ســاختمان مدرسه نگریسته شود و طرح هایی در آن ها پیاده 
شــود که  امکان تعامل دانش آموزان در هنگام استفاده از چنین سامانه های آموزنده 
ساختمانی فراهم باشد و صرفاً یک نمایش آموزنده یک طرفه، طراحی و اجرا نگردد. 
از سوی دیگر پرسش آفرینی و الیه الیه بودن عناصر محیطی باعث نوعی از پیچیدگی 
می شود که جذابیتی به مراتب بیشتر از ارائه خالص و مستقیم دارد و با تحریک حس 



121

کنجکاوانه دانش آموزان، آن ها را به تالش بیشتر برای یادگیری تشویق می کند. مثاًل 
در این نمونه، می توان از چند دستورالعمل مختلف برای روشن کردن چراغ ها استفاده 
کرد که ترتیب روشن 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، سعی در کشف مفهوم مورد نظر می کنند. چنین روشی، 
به مراتب مناســب تر از شیوه ای است که در آن، با دستورالعمل های کاماًل روشن و 

مستقیم به بیان موضوعات مشخص بپردازند.

 روشن شدن اجزاء گوناگون به صورت عاملی و هدفمند 
- اجرای 3D:  الهام محبوب

در اینجا مثال های زیادي مي توان زد  که در آن از برخورد با ســاختمان مدرسه و 
اجزای آن برای تبدیل آن ها به ابزار یادگیری، پرداخته می شود. هدف اصلی از بیان 

این نمونه ها، تبیین اصول این رویکرد و بیان این نکات است.
 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 بپوشــانید؟ بگذارید بچه ها آن را ببینند و 
برایشان این پرسش مطرح شــود که این ها برای چه اجرا شده اند و چه ویژگی و 

کارایی دارند؟
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 با یک نگاه خالقانه در جهت توسعه ظرفیت های یادگیری، می توان تهدید ها را 
تبدیل به فرصت کرد.

 ورود معلمیــن و نیروهای متفکر مدرســه در تغییرات کالبدی مدرســه، مانند 
بازسازی، دکوراسیون و مبلمان مدرسه، می تواند امکان تحقق تبدیل اجزای مدرسه 

به ابزار یادگیری را فراهم  کند.
 امکان تعامل دانش آموزان با اجزای محیط 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.
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 نگاهي به نقش معماري مدرسه در يادگيري
 ديوار آموزشي 

محمد تابش

ســاختمان مدرســه می تواند پس از معلم، به معنای مصطلح آن و همساالن و 
همکالســی ها )به عنوان معلم سوم( در جهت یادگیری نقش ایفا کند و معلم سوم 

باشد.
این موضوع را در پایه های تحصیلی دبستان و حتی دوره اول متوسطه، می توان 
به تبدیل مدرسه 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 کنیم که دانش آموزان با مداخله در آن ها، به شکلی خودآغاز، بتوانند در 
حالی که سرگرم می شوند، به دانش و مهارت های خود بیفزایند، شاهد همان اتفاقی 
خواهیم بود که کودکان در ارتباط با اسباب بازی های واجد ارزش در زمینه یادگیری 
و یا همبازی های خود با آن روبرو می شوند. با این حساب، اتفاقی که در برخورد با 
بازی های فکری رخ می دهد می تواند در اندازه هایی بزرگ تر و در مقیاس معماری، 

درون محیط های یادگیری نیز محقق شود.
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 مدرسه، اسباب بازی آموزنده 
بازی از یک سو، باید سرگرم کننده، فعال، خود به خود، خود آغاز و چالش برانگیز 
باشد و از ســوی دیگر با یادگیری ارتباط داشته تا موجب توسعه شناخت گردد. 
ســازندگان اسباب بازی های آموزشی به طور معمول در تالش هستند تا یک ابزار 
نسبتاً کوچک با ویژگی های جذاب و گیرا تولید کنند که هدف یا اهداف مورد نظر 
در یادگیــری 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 
که دارد بتواند کودک را مختارانه به ســمت خود بکشاند. این موضوع می تواند در 
مدرسه هم دیده  شود. کالبد مدرسه، به مثابه یک اسباب بازی جذاب، تبدیل به یک 
وسیله یا ابزار بزرگی می شود که در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا با این وسیله 
به وسعت شناخت خود از جهان بیافزایند و در پی آن دانش خود را گسترش دهند.

 معمای كتاب رياضی يا يک بازی فكری 
در دبســتانی، یکی از فضاهای خود را به درس ریاضی  اختصاص داده بودند تا 
معلمین از آن برای یادگیری بچه ها در درس ریاضی استفاده  کنند. این فضا معموالً، 
محل جمع شــدن و گپ وگفت بین معلم ها برای برنامه ریزی های مرتبط با درس 



125

ریاضی دبستان شده  بود. روزی در ساعات پایانی مدرسه، در حالی که چند نفر از 
بچه های کالس دوم در گوشــه ای از این فضا مشغول بازی و گفت وگو بودند، در 
گوشه ای دیگر، چند نفر از معلمین مدرسه دربارة این صحبت می کردند که چگونه 
می توانیم این فضا را قدری شــاداب تر و با نشاط تر کنیم، چون احساس همه آن ها 
این بود که این فضا قدری بی روح و کسالت آور است. نظرات مختلفی مطرح شد. 
استفاده از گلدان، تغییر در مبلمان، تعویض پرده ها، رنگ آمیزی جدید دیوارها و... . 
در این میان پیشنهاد رنگ آمیزی کالس به شکلی متنوع و شاداب  با رنگ های نسبتًا 

شادتر، بیشتر از بقیه پیشنهادها مورد توجه قرار گرفت. 
در ایــن حال توجه یکی از ایــن معلمین، به فعالیتی که بچه ها در گوشــه 
دیگر کالس مشــغول آن بودند جلب شــد. بچه ها روی فرش نشسته بودند و 
با تعدادی مربع کوچک که خودشــان با مقواهای رنگی درســت کرده بودند 
مشــغول حل یکی از معماهــای کتاب ریاضی بودند. بچه ها می خواســتند با 
مربع های رنگی 5 در5 ســانتی متری، 12 قطعه مختلف درست کنند به طوری 
که هر قطعه، با 5 مربع هم رنگ و هم اندازه درســت شــده  باشد، و سپس یک 
جدول را، که خانه های آن از 5 ردیف و 12 ســتون مربع شــکل و هم اندازه 
با مربع های کوچک تشکیل شــده باشد، 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 محيط به كمک بازی رياضی 
معلم مورد نظر، با دیدن این صحنه، پیشــنهاد جدیدی برای شاداب کردن محیط 
یادگیری ریاضی ارائه کرد. او به همکاران خود گفت: »من فکری به نظرم رسید«. پس 
از آن بدون مکث به بچه ها اشاره کرد و گفت: »نگاه کنید که این بچه ها چه می کنند!«. 
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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 ذهن آن معلم با توجه به فعالیت بچه ها شــکل گرفته بود، تبدیل 
بازی فکری آن ها در مقیاسی بزرگ تر بر روی یکی از دیوارهای آن فضا بود. البته 
مربع های رنگی بزرگ تر با فوم های رنگی نســبتاً ضخیم که بتواند مثل یک پازل، 
سطح یک قاب بزرگ روی دیوار را با رنگ های شاد و متنوع بپوشاند. این قطعات 
به کمک چسب های پارچه ای، روی موکت با طرح شبکه ترسیم شده روی آن، به 

راحتی می چسبند و یا از آن جدا می شوند.
باید گفت که قانون و ابعاد این بازی می تواند متغیر باشــد. می شود فعالیت ها و 
معماهای مختلف دیگری را هم مطرح کرد و با تغییر ابعاد این قاب بر روی دیوار، 
عالوه بر رنگین کردن فضای کالس، دیواره آن کالس را تبدیل به یک اسباب بازی 

فکری بزرگ نمود. 

با قطعه های زیر هر شکل سطح آن را به طور کامل بپوشانید. از رنگ های مختلف استفاده کنید تا قطعات را 
نشان دهید.
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الگوهای زیر را ادامه دهید. هر بار الگو را توصیف کنید.

بچه هــا با آن در تعامل خواهند بود و معماهــای مختلف را حل می کنند. 
شــکل و ترکیب رنگ ها به جهت تغییرات مــداوم در چینش قطعات رنگی 
و هــم تغییر در شــکل و ابعاد آن ها، طرح و نقش روی دیــوار، دائمًا تغییر 

نمی شود.  یکنواخت  می کند و هیچ گاه 
هر هفته یک فعالیت یا یک معما مطرح می شود و بچه ها را به شکل آموزنده ای 
ســرگرم می کند. موضوعات مختلفی مانند الگویابی، تقارن و... در کالس دوم 
دبســتان و بسیاری موارد دیگر در کتب درســی دیگر می تواند تولیدکننده ایده 
طرح باشد. این تغییر در موضوع و شکل  ها، دیواره کالس را به شکل متنوعی، 

رنگارنگ و همچنین رنگ به رنگ می نماید.

با توجه به خط تقارن، نیم دیگر شکل را مانند نمونه بکشید.
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از شابلون و خط کش کمک بگیرید. نیمه دیگر فرش و دیواری را که کاشی کاری شده است کامل کنید.

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
۳. 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 شــکل های گوناگون دیگری 
در مدرسه شــما رخ بدهد؟ اتفاقاتی که بخش هایی از محیط کالبدی مدرسه را به 
اســباب بازی های بزرگ آموزنده و تعاملی تبدیل کند و نتیجه آن تبدیل ساختمان 

مدرسه به یک وسیله برای یادگیری در دانش آموزان گردد.



129

 فضاي تركيبي آموزشي 
محمد تابش

بســیاری از ظرفیت های آموزنده بودن فضاها و محیط کالبدی، زمانی شــناخته 
می شــوند و به وجود می آیند که مجموعه ای از معلمین با تخصص های گوناگون 
با یکدیگر همفکری و همکاری داشته باشند. یک محیط کالبدی آموزنده، جوانب 
علمی و فنی متنوع و متعددی را در هم می آمیزد و همگرا می نماید و در این صورت 
است که قابلیت یادگیری پیدا می کند. دستیابی به این تنوع و تعدد، به پشتوانه علمی 
و هنری قابل توجهی در مرحله طراحی و اجرا نیاز دارد. به این منظور، برای ایجاد 
محیط فیزیکی مدرسه به عنوان یک کالس درس یا ابزار  و منبع آموزشی، الزم است 
که گروه طراحی از معلمان و متخصصان گوناگون در رشته های مختلف، به طراحان 

معمار و یا معلمان صاحب هنر در هر مدرسه یاری رسانند.

 مقايسه مقادير با تزئينات منعطف ديواری 
مثاًل در یک دبســتان برای بیان مفهوم بزرگ تر یا کوچک تر و به عبارت دیگر 
مقایســه مقادیر و اعداد با هم، می تــوان از تزئیناتی اســتفاده کرد که عالوه بر 
اینکه منجر به زیبایی در محیط می شــوند، نقشــی آموزنــده نیز ایجاد می کنند. 
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تخصص های معلمان درس های ریاضی، علوم و هنر با یکدیگر ترکیب می شوند 
و منجر به خلق طرح های آموزنده می شوند. 

معلم ریاضی طراحی محتوا را به عهده می گیرد. معلم علوم مســئول بررســی 
چگونگــی تبدیل محتوا به یک واقعیت فیزیکی و کالبدی می شــود و معلم هنر 
به کمک دانش آموزان، طــرح را تکمیل و اجرایی می کند. معلم ریاضی به دنبال 
شناساندن عالئمی مانند بزرگ تر،کوچک تر و مساوی و مفاهیم وابسته به آن است. 
او در این رابطه ایده های مفهومی و روش های یادگیری آن را طرح می کند. پس از 
آن معلم هنر و علوم با همکاری یکدیگر، یک تابلوی حجمی زیبا و انعطاف پذیر 
را، کــه قابلیت تعامل دانش آموزان با آن پیش بینی شــده  اســت، طراحی و اجرا 
می کنند. آن ها با نصب دو المان طولی روی دیوار که وسط هر کدام از آن ها یک 
محور گردان وجود دارد، عالمت مساوی را به گونه ای بزرگ و برجسته، به صورت 
نقشی بر دیوار قرار داده اند و با چرخاندن این دو قطعه حول محورهایشان، امکان 
نمایش عالمت های بزرگ تر و کوچک تر را هم فراهم می آورند. در دو طرف این 
عالمت به شــکل های گوناگون حجمی، متنی و یا تصویری می توانند مسئله را 
طرح کنند و از دانش آموزان انتظار داشــته باشد، که عالمت را به شکل صحیحی 
تغییر دهند)شــکل 1(. کار معلم هنر یا یک معمار، آن اســت که این ایده ها را به 

شکل عناصر تزئینی ارزشمندی در محیط مدرسه تبدیل کند.

شکل 1
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 ديوار در نقش ترازو برای آموزش جمع و تفريق 
ترکیــب همین افراد با همین تخصص ها می تواند با ســاخت یک ترازوی 
بــزرگ دیواری و وزنه های مخصوص آن، به نوعــی دیگر، دیوار را به یک 
جــداره آموزنده تبدیل کند. باز هم یک تخته مثاًل دو متری به پهنای 5 تا 10 
ســانتی متر تهیه و وسط آن را ســوراخ می کنند، سپس با یک محورکه از این 
ســوراخ عبور می دهند و به دیوار متصل می کنند و دو آویزی که در دو ســر 
آن تختــه وصل می کنند، یک تــرازوی متصل به دیوار ایجاد می کنند. پس از 
آن با تولید اعدادی که هر کدام قابلیت آویخته شــدن به آویزهای این ترازو 
را دارند و هر یک در وزن متناسب با عدد خود ساخته شده اند ابزار ساده ای 
درســت می کنند که با آن مفاهیم بزرگ تر، کوچک تر، مساوی، جمع و تفریق 
را آموزش می دهند. در اینجا تولید اعداد با وزن متناســب اهمیت دارد. معلم 
علوم از دانش خود اســتفاده می کند و این ایده معلــم ریاضی را با طراحی 
اعداد به ابعاد و وزن های مناســب کامل تر می کند. مثاًل، عدد یک را با چوب 
یا ام دی اف به گونه ای طراحی می کند که 100 گرم وزن داشــته باشد. عدد 
2 را 200 گرمی و عــدد ۳ را ۳00 گرمی طراحی می کند. و به همین ترتیب 
تا عدد 9 که 900 گرم وزن دارد پیش می رود. ســاخت این ترازو و اعداد و 
همچنین زیباســازی و رنگ آمیزی آن ها بــه کمک ذوق و خالقیت معلم هنر 
و همکاری دانش آموزانش امکان پذیر می شود. دانش آموزان نیز همچون یک 
بــازی البته در ابعادی بزرگ، با آویزان کــردن اعداد و کم و زیاد کردن آن، 
مفاهیــم مورد نظر را می آموزند. ایده و مفهوم کلــی، از معلم ریاضی صادر 
شد، نکات فنی و نحوه ساخت توسط معلم علوم پایه گذاری شد و معلم هنر 

به شــکلی زیبا و معمارانه، ساخت آن را به عهده گرفت)شکل 2(. 
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شکل 2

 نمايش ساختار مولكولی با تزئينات معماری 
نمونه های دیگــری نیز درباره همکاری معلمین بــرای خلق محیط های زیبا 
و در عین حــال آموزنده قابل تصور اســت. مثاًل اینکه تخصص های شــیمی و 
هنر با هم در ترکیبی ســاده به آموزش برخی محتواهای درس شــیمی با تولید 
قطعات شش ضلعی و امکان نصب انعطاف پذیر آن بر روی دیوارها، ضمن ایجاد 
زیبایی در نماهای داخلی، امکان یادگیری را از فضاها توسعه می بخشند. قطعات 
شش ضلعی یا پنج ضلعی در کنار هم، ساختار مولکولی برخی مواد آلی را نمایش 
می دهد. امکان تغییر در این قطعات، عالوه  بر اینکه امکان یادگیری را با نمایش 
ســاختار مولکولی مواد گوناگون، توســعه می دهد، تنــوع در تزئینات معماری 

نماهای داخلی را نیز فراهم می آورد)شکل۳(.

شکل 3
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 همكاری معلم فيزيک و هندسه برای خلق معماری آموزنده 
مثال دیگر، تصور همکاری معلم هندســه و فیزیک است. بازی با آینه ها و یا 
عدســی ها و یا بازی با نور لیزری و آینه از یک ســو و از سویی دیگر موضوع 
زاویه تابش و بازتابش، عالوه  بر مرور مفاهیم فیزیکی مرتبط، موضوعات زوایه ها، 
همچنین موضوع خطوط موازی و مورب و مقایســه زوایــای برابر و نابرابر و 
بسیاری از موارد را می توان به شکلی زیبا و تعاملی، در مقیاس معماری به نمایش 
گذاشــت. تزئینات معماری در فضاهای داخلی مدرسه با ترکیب ایده های معلم 
فیزیک و هندسه و همکاری معلم هنر و یا مهندس معمار با آن ها، ایجاد می شود.

تصــور کنید که چگونه می توان با یک تابلوی بــزرگ دیواری از جنس فوم یا 
یونولیت که روی آن پارچه زیبایی کشیده و چسبانده شده است، یک دکور زیبا و 
در عین حال یک اسباب بازی تعاملی آموزنده ایجاد کرد؟ منبع نور لیزر و تعدادی آینه 
با قابلیت نصب، جابه جایی و چرخش آسان روی این تابلو و هدایت نور به سمت 
دروازه مقابل با طرح سؤاالت مختلف، یک بازی جذاب را برای دانش آموزان ایجاد 
می کند. مثاًل پرسشی طرح شود که چگونه می توانید با 7 آینه و با ایجاد زوایه های 
مشــخص با حداقل یک بار قطع شدن مسیر نور توسط خودش و موازی بودن دو 
عدد از پرتوها، نور را وارد دروازه مقابل نمایید )شکل 4(. این نوع بازی ها در مقیاس 
بزرگ که به بخشی از تزئینات محیط تبدیل شده اند، ابزار مناسبی برای یادگیری نیز 
می گردند. محتوای علمی آن محصول همفکری معلم هندســه و فیزیک است و با 

همکاری معلم هنر، ابزاری می گردد که به زیبایی محیط نیز کمک می کند.

شکل ٤
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به همین ترتیب می توان مثال های گوناگونی را فرض کرد که در آن ها همکاری 
معلمین دروس مختلف منجر به تولید ایده ها و طرح هایی گردد که با اجرای آن ها 
به کمک دانش آموزان بتوان محیط های کالبدی آموزنده ای در فضاهای مدرســه 
خلق نمود تا ساختمان مدرسه و اجزای آن به عنوان معلم سوم، در کنار معلمین و 

همساالن، نقش آموزنده خود را ایفا نماید. 
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 كتابخانة كارآمد 
محمد تابش

یادگیری با فرایندی پویا، مستمر و منعطف که در آن فراگیرندگان با انگیزة روشن 
و نقشی فعال حضور دارند، باید در طراحی مدرسه کانون توجه قرار گیرد. به این 
صورت که محیــط کارآمد برای یادگیری نیز با ظرفیتی پویا و منعطف، همواره و 
در همه  جای محیط، حامی و تسهیلگر فراگیرندگان و فعالیت های آنان باشد. وقتی 
فضاهای مدرسه با اولویت تســهیل امر یادگیری طراحی شوند، معماری مدرسه 
کارآمدی بیشتری به محیط می بخشــد و این طراحی کارآمد می تواند هر کدام از 

فضاهای اصلی مدرسه را به قلب تپندة مدرسه تبدیل کند.

 قلب تپندۀ مدرسه كجاست؟ 
در ابتدا شاید به نظر بیاید پیش از هر فضایی باید کالس های درس را قلب تپندة 
مدرسه بنامیم. این پیش فرض برای این به ذهن متبادر می شود که در نگاه اول، بیشتر 
افراد، کالس های درس هر مدرســه را مهم ترین فضا به عنوان بستر یادگیری در هر 
مدرسه می دانند. این در حالی است که فضایی لیاقت بیشتری دارد تا لقب قلب تپنده 
را به خود اختصاص دهد که ظرفیت بیشــتری برای پویا بودن و پویایی بخشی به 
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ســایر فضاهای مدرسه )به منظور تسهیل فرایند یادگیری( داشته باشد و بتواند متن 
مدرسه را تحت تأثیر خود قرار دهد. هرچند همة فضاهای اصلی مدرسه کم وبیش 
این ظرفیت را دارند، اما اینکه این ظرفیت در چه فضاهایی بیشتر است، به کنکاش و 
توجه بیشتری نیاز دارد. یکی از این فضاها، کتابخانه و ظرفیت های آن برای یادگیری 

در مدرسه است.

 كتابخانة مدرسه با معماری كارآمد 
اگر بتوان فرض کرد کتابخانة مدرســه تنها یک ســالن یا اتاقی مجهز به مخزن 
کتاب و احتماالً یک قرائت خانه در گوشه ای از مدرسه نیست، بلکه ظرفیت بیشتری 
از فعالیت هــا و فضاهای گوناگون دیگر را در بــر دارد، می توان تصویر بهتری از 
کتابخانه ای به دست آورد که نه تنها کارآمدی بیشتری پیدا می کند، بلکه کارآمدی 
مدرســه را نیز به شکلی محسوس ارتقا می بخشد. اما چگونه این تصویر جدید را 
خلق کنیم؟ شاید ابتدا باید به دنبال مکان و موقعیت فیزیکی کتابخانه باشیم. یکی از 

مهم ترین موضوعات در معماری، یافتن مکان مناسب برای فضاهاست.

 كتابخانه كجاست و كجا بايد باشد؟ 
پیدا کردن موقعیت کتابخانه در مدرسه قدری دشوار است. به طورکلی، سه نوع 
مکان یابی قابل فرض اســت. کتابخانة متمرکز در فضایی مستقل، کتابخانة منتشر 
در فضاهای متفاوت مدرســه و کتابخانة مرکب از دو نوع متمرکز در یک فضا و 

منتشر در متن مدرسه.
معموالً اگر مدرســه ها فضاهای بزرگ و متعددی داشــته باشند، یکی از این 
فضاها را که ســالنی مستقل با در ورودی کنترل شــده است، در اختیار کتابخانه 
قــرار می دهند. این اتفاق از این نظر که در حفاظت از کتاب ها موفق خواهند بود 
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و همچنین قرائت خانة آرام و ســاکتی در دسترس قرار می گیرد، مفید و مثمر ثمر 
اســت، اما نمی توان مطمئن بود چنین موقعیتی قدرت جذب دانش آموزانی را که 
چندان به کتاب و کتاب خوانی گرایش ندارند، داشته باشد. البته بدیهی است، این 

نوع موقعیت کتابخانه برای عالقه مندان به کتاب جذاب است. 
نوع دیگر مکان یابی برای کتابخانه، کتابخانة باز و منتشــر در فضاهای متفاوت 
مانند راهرو، سالن و سایر فضاهای مدرسه است. معموالً عامل این نوع مکان یابی 
به دو شــکل کلی دیده می شــود. در برخی مدرسه ها، برای اینکه فضای مستقل 
مناسبی برای کتابخانه ندارند یا اینکه ترجیح این بوده است که فضای کتابخانه را 
برای فعالیت دیگری، به اصطالح »آزاد«، کنند، موقعیت خاصی را برای کتابخانه 
در نظر نمی گیرند و کتابخانه را در ســطح مدرســه منتشــر می کنند. اگر در این 
مدرسه ها، اساساً موضوع کتابخانه در اولویت نباشد، معموالً کتاب ها در گوشه و 
کنار مدرســه با بی مهری این طرف و آن طرف می شوند و به تدریج کتابخانه رو 
به زوال مادی و معنوی می گذارد. اما ممکن است مدرسه هایی باشند که به شکلی 
هدفمند کتابخانه را به جای حبس در کنجی از مدرسه، با تمهیداتی هوشمندانه، به 
متن مدرسه بکشانند. هم کتاب ها را در معرض و دسترس همة دانش آموزان قرار 
می دهند و هم به گونه ای عمل می کنند که شــأن و جایگاه کتابخانه لکه دار نشود. 

توجه به موارد زیر می تواند زمینه های متناسب با این هدف را فراهم سازد.
همين جا بنشينم و بخوانمش: شاید مهم ترین اولویت، انتخاب محل باکیفیت 
و ظرفیت مناســب است. مثاًل اگر قرار اســت کتابخانه در مدرسه منتشر باشد، 
فضاهایی انتخاب شــود که عالوه بر قرار دادن قفســة کتاب، ظرفیت قرار دادن 
مبلمانی را که در همان محل امکان مطالعة کتاب ها فراهم شــود نیز داشته باشد. 
حتی یک نیمکت کوتاه چســبیده به قفســة کتاب ها یا یک قالیچة کوچک هم 

می تواند این زمینه را فراهم کند.
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این کتاب ها با این محيط جور است: انتشار هدفمند کتاب ها در متن مدرسه 
کمک می کند ترغیب به مطالعه، به جهت کاربرد و تناســب بیشتری که آن کتاب 
برای آن محیط دارد، شــکل گیرد. مثاًل جای یــک کتاب علمی قطور مربوط به 
درس های فیزیک و شیمی و مانند آن در کنار سالن یا راهرو نیست. این کتاب باید 
در بخشی از آزمایشگاه یا در مجاورت آن قرار گیرد تا کتاب در خدمت عملکرد 
مرتبط با آن فضا، بیشــتر مورد توجه و مراجعه باشد. در عوض، کتاب های رمان 
یا کتاب هایی که داستان های کوتاه یا مطالب گزیده شدة کوتاه دارند می توانند در 
فضاهایی مثل گوشــه و کنار سالن یا راهرو به خوبی مورد استقبال قرار بگیرند. 
کتاب هــای مرجع علمی در کالس های موضوعی مرتبط و کتاب های مذهبی در 

نمازخانة مدرسه قابلیت قرارگیری پیدا می کنند.
هر کتابی که بخواهم راحت می یابم: یکی از دالیلی که باعث می شود کتابخانة 
منتشر در مدرسه ناموفق باشد، این است که پیدا کردن کتاب ها، به لحاظ نبود نظم 
نســبی، در مقایسه با کتابخانة متمرکز در یک فضا، دشوار می شود. انتشار هدفمند 
کتاب ها در محیط های متناسب، عالوه بر کاربردی تر کردن کتاب ها، باعث می شود 
جست وجوی کتاب هم متناسب با کاربرد و نوع محیط و فضای قرارگیری کتا ب ها 
ســاده تر شود. عالوه بر این، الزم اســت با تمهیدات گوناگون دیگر، مانند نصب 
تابلوهای معین کنندة عنوان ها و موقعیت کل کتاب های مدرسه در هر محل، امکان 
پیدا کردن موقعیت کتاب دلخواه، با مراجعه به یکی از محل های قرارگیری کتاب ها، 
فراهم شود. قرارگیری رایانه یا تبلت و... می تواند ابزار دیگری برای جست وجو و 

حمایت از این رویداد باشد.
وصلة ناجور نيســت: چیدمان کتابخانه ها در گوشه و کنار فضاهای گوناگون 
مدرســه نباید به شکلی باشد که به نظر بیاید کتاب ها، قفسه ها و مبلمان پیرامونی 
آن هــا در دســت و پا قرار گرفته اند و وصلة ناجور بــا محیط و منجر به کاهش 
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زیبایی آن شــده اند. بر عکس، چیدمان کتابخانه باید به گونه ای باشد که به زیبایی  
محیط بیفزاید. این موضوع بیش از هر چیزی با انتخاب درســت قفسه ها و سایر 
امکانــات مرتبط و همچنین انتخاب موقعیت قرارگیری آن قفســه ها و امکانات 
وابســتة آن ها در پیوند است. مثاًل می توان قفسه هایی را که در کناره ها و چسبیده 
به دیوارها قرار می گیرند، با ارتفاع بلندتر فرض کرد، اما قفســه های کتابی که در 
وســط فضاها و هرجایی به جز دیواره ها قرار می گیرند، باید به گونه ای باشند که 
وقتی دانش آموزان روی یک صندلی در کنار آن ها نشسته اند هم بتوانند بدون اینکه 
آن ها مانع دیدشــان باشند، محیط و چشم انداز پیرامونی خود را به راحتی ببینند. 
هرچند به چند دلیل توصیه می شود حتی قفسه های پیرامونی هم کم ارتفاع باشند. 
هم به خاطر دسترسی به کتاب برای افراد کوتاه قد و هم برای استفاده از باالترین 

سطح آن ها برای قرار دادن اشیای گوناگون دیگر، متناسب با محیط.
معلم ما هم کتاب می خواند: بهتر اســت عالوه بــر کتابخانة  تخصصی که 
معلمان در دفتر مدرسه در اختیار دارند، کتاب هایی که منعی ندارد دانش آموزان 
هم با آ ن ها روبه رو شــوند، در فضاهای مدرسه دیده شوند تا مراجعه و مطالعة 
معلمــان در بین خود دانش آموزان، به تشــویق غیرمســتقیم آن ها به کتاب و 

کتاب خوانی منجر شود.
ممکن است در اینجا این پرسش مطرح شود که باالخره برای مدرسه کتابخانة 

متمرکز مناسب تر است یا کتابخانة منتشر در متن مدرسه یا نوع مرکب آن ؟
پاسخ به این ســؤال، بدون بررسی ویژگی های محیط هر مدرسه و همچنین 
بررســی وضعیت و جایــگاه کتاب و کتاب خوانی در بهره برداران آن مدرســه 
ممکن نیســت. اما تا حدی می توان به شکل کلی به آن پرداخت. بدیهی است، 
در مدرســه ای که به خاطر محدودیت شدید فضاها، نمی تواند فضای مختص 
کتابخانة متمرکز داشته باشد، معموالً با این سؤال روبه رو نمی شوند. چون چنین 
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مدرسه ای یا اساسًا کتابخانه ندارد و یا موقعیت انتخاب وجود ندارد و به ناچار 
باید به کتابخانة منتشــر در محیط رو آورد. اما این پرســش در مدرسه هایی که 
فضای بزرگ و مناســب برای کتابخانة مستقل متمرکز دارند، بیشتر قابل طرح 
است. ایده آل در این مدرســه ها این است که به روش مرکب روی آورند. هم 
کتابخانة متمرکز و قرائت خانة آن وجود داشــته باشد و هم متن مدرسه سرشار 
از موقعیت های مطلوب برای کتاب و کتاب خوانی باشــد. در یک سالن که به 
کتابخانه اختصاص دارد، فعالیت های زیادی می شود تعریف کرد. اما این سالن 
که عنوان کتابخانه را یدک می کشــد، نباید از متن مدرســه فاصله داشته  باشد. 
موضوع مشــخص این اســت که کتابخانة متمرکز و کاماًل مستقل که فقط در 
ساعاتی از روز قفل در آن باز می شود، نمی تواند قلب تپندة مدرسه باشد. وجود 
سالن ویژة کتاب و کتاب خوانی و هر فعالیت مرتبط با کتاب های آن، که همیشه 
زنده و در دسترس باشد و به روش های گوناگون در ارتباط با متن مدرسه قرار 

گیرد، برای مدرسه بسیار ارزشمند است و به کارآمدی آن می افزاید.
بررســی طراحی و سامان دهی کتابخانة کارآمد برای مدرسه ای کارآمد در یک 
مقاله نمی گنجد. در این رابطه، موضوعات گوناگون دیگری از جمله مطالب زیر 

می تواند بیشتر بررسی شود:
 اساساً با توجه به امکان ایجاد کتابخانة مجازی، آیا مدرسه های امروز به کتابخانه 

به شکل واقعی و کالبدی نیاز دارند؟
 چه کنیم که حتی یک کتابخانه، واقعی تر از کتابخانة واقعی باشد؟ یعنی چگونه 
دانش آموزان مطالعــات کتابخانه ای خود را به جهان واقعی متصل و آن ها را 

لمس و تجربه کنند؟
 آیا روح کتابخانه در کالس درس معنا می یابد یا هویت کالس درس در بستر 

کتابخانه شکل می گیرد؟
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 جذاب تر کردن کتابخانه با رویکردهای بصری و کارکردی چگونه بهتر شکل 
می گیرد؟

 دانش آموزان کتاب خوان به چه شکلی می توانند در خود کتابخانه تجربة خود 
را از مطالعاتشان با دیگران به اشتراک بگذارند؟

 چگونه در کتابخانه تجربة خلق و ساختن قابل تحقق است؟
 نقش معلمان مدرســه در کارآمدی کتابخانــه و کتابخانة کارآمد چه می تواند 

باشد؟
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 كتابخانة زندگي 
محمد تابش

وجود یک کتابخانه به عنوان فضای ویژة کتاب و کتاب خوانی و هر فعالیت مرتبط 
با کتاب های آن، که همیشــه زنده و در دسترس باشــد و به روش های گوناگون 
در ارتباط با متن مدرســه قرار گیرد، برای هر مدرســه ای بسیار ارزشمند است و 
به کارآمدی آن می افزاید. در این مقاله، ســخن را با این پرســش آغاز می کنیم که 
کارآمدی کتابخانة مدرسه تا چه اندازه ای به کتابخانه ای با کتاب های کاغذی واقعی 
یا کتاب های الکترونیکی مجازی وابسته است؟ کتابخانه ای با قفسه های پر از کتاب 
کاغذی که بتوان کتاب های آن را در دست گرفت و با دست ورق زد و مطالعه کرد، 
یا کتابخانه ای که به روش هــای گوناگون کتاب های الکترونیکی را در اختیار قرار 
می دهد و می توان با مشــاهدة مطالب کتاب روی صفحة نمایش رایانه یا هر نوع 

صفحه نمایش دیگر، به بررسی و مطالعه پرداخت. 
در اینجا اینکه کدام گزینه بهتر است، موضوع اصلی ما نیست. همه می دانیم که 
به دالیل گوناگون، در ترجیح بین کتاب کاغذی و کتاب الکترونیکی اختالف نظر 
وجــود دارد. بعضی با کتاب کاغذی ارتباط بهتــری برقرار می کنند و عالقه مندند 
ضمن ورق زدن صفحات آن با دســت، صفحه به صفحة کتاب را لمس و مطالعه 
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کنند. بیشتر این افراد تجربة خوبی از مطالعة کتاب در انواع صفحة نمایش ندارند و 
مطالعة کتاب الکترونیکی را با خستگی چشم یا گم کردن سطرهای متن کتاب در 
حین مطالعه یا مشکالت دیگر آن قرین می دانند. اما عدة دیگری هم هستند که به 
خالف دستة نخست، کتاب الکترونیکی را ترجیح می دهند. این افراد، جلوگیری از 
قطع درختان بیشتر برای تولید کاغذ تا سهولت در دستیابی به کتاب الکترونیکی و 
همچنین حمل و نقل آسان را از دالیل اقبال به این نوع کتاب ها می شمارند. بنابراین، 
همان گونه که همه می دانیم، بدیهی است در این زمینه اختالف نظر وجود دارد. اما 
آیا کارآمدی یک کتابخانه به این دو نوع نگاه و اختالف نظر بستگی دارد یا مستقل 

از آن هاست؟ 
کاماًل روشن اســت که معماری کتابخانة مدرسه باید این اختالف را به بهترین 
شکل پاسخگو باشد و دسترسی و مطالعة هر دو نوع از کتاب ها را امکان پذیر گرداند. 
اما به نظر نمی رسد کتابخانة کارآمد با الکترونیک شدن کتاب ها یا برعکس  آن شکل 
پذیرد. تعریف ما از کارآمدی فضاها در مدرسه این بود که فضاهای حمایت کننده 
و تسهیلگر یادگیری دانش آموزان کارآمدند. با این حساب، چه کتاب کاغذی باشد 
و چه الکترونیکی، چه واقعی و چه مجازی، باید در خدمت یادگیری باشــد و در 
نهایت به واقعیت هایی از جنس مشاهده، تجربه، به اشتراک گذاری  یافته ها و چه بسا 
خلق و ساختی منجر شود که واقعی تر از واقعی هستند؛ حتی اگر این تولید واقعی 
از یک کتاب الکترونیکی و کتابخانة مجازی آغاز شــده باشد. به بیان دیگر، مهم تر 
از این توجه به تنوع دیدگاه ها در انتخاب و مطالعة کتاب الکترونیکی یا کاغذی، به 
عینیت کشاندن محتوای مطالعة کتاب ها در محیط کتابخانه به شکل های گوناگون 
آن و تأثیر آن در معماری محیط کتابخانه است که به کارآمدی بیشتر کتابخانة یک 
مدرســه می انجامد. حال می توان گفت، این ســخن که در دنیای امروز با توجه به 
تسلط روزافزون دیجیتالیزم بر همة اجزای زندگی بشری، دیگر کتابخانه با کتاب های 
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کاغذی معنا و مفهوم دارد یا ندارد، تأثیر چندانی بر کارآمدی کتابخانة مدرســه، با 
نگاه واقع گرایانه، ندارد و تالش برای پاســخ به این سؤال، ما را از نیازهای واقعی 
کتابخانه های مدرسه ای دور می سازد و ما را به پیچیدن در فرعیات محکوم می کند. 
موضوع اصلی این اســت که دانش آموزان استفاده  کننده از کتابخانه، چه کتاب 
مجازی بخوانند و چه کتاب واقعی، به چه نحوی شرایطی را در همان محیط مطالعه 
پیدا کنند که بتوانند به ســوی یادگیری رشد کنند و محتوای کتاب را درک و حتی 
تجربه کنند یا محتواهای واقعی برای ارائه و نشــر آن به دیگر دانش آموزان داشته 
باشند، به صورتی که با تجربة خلق و ساختن یا نمایش محتواهای کتاب ها، ضمن 
درک عمیق تــر و ملموس تر، یافته های مطالعات خــود را با دیگر دانش آموزان به 
اشتراک بگذارند. در اینجا نقش معلمان مدرسه در انتخاب کتاب ها و طراحی مراحل 
و روش های گوناگون استفاده از آن ها بسیار اهمیت پیدا می کند و معماران تنها به 
کمک نظرات تخصصی معلمان است که می توانند کتابخانة تجربه محور مبتنی بر 
مشاهده، ســاختن و نمایش دادن محتواهای کتاب ها را طراحی کنند. با این نگاه، 
طراحی محیط کتابخانه به  گونه ای صورت می پذیرد که زمینة بهتری برای دوخت و 

دوز محتوای کتاب ها با دنیای واقعی فراهم شود. اما چگونه؟ 

 می خواند و می سازد 
امید در کتابخانة مدرســه اش مشغول مطالعة کتابی اســت. این کتاب در دستة 
کتاب های کارگاهی کتابخانه است که معلم فیزیک امید آن را معرفی کرده است. در 
این کتاب، به ســازه ای اشاره و چگونگی ساخت و آزمایش تحمل بار آن بیان شده 
است. امید در حین مطالعه متوجه می شود برگه ای پشت جلد این کتاب چسبانده 
شده که رویش نوشته است: »دانش آموز گرامی و تالشگر، مطالب فصل های سوم 
تا پنجم این کتاب را می توانی درکارگاه کوچک متعلق به این کتابخانه، به شــکلی 
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واقعی، تجربه و لمس کنی.« پس از قدری مطالعه، امید کتاب را برمی دارد و درگوشة 
کتابخانة مدرسه، وارد کارگاه کوچک کتابخانه می شود. او با ابزاری که پیش از این 
در محل کارگاه موجود بوده اســت. مشغول ساخت یکی از آن سازه ها می شود. به 

این ترتیب، محتوایی که امید می خواند، به عالم واقعی راه می یابد. 

 تجربه كردن مطالعات 
سجاد با خود می گوید، بهتر است برای مطالعة کتابی که هفتة قبل معلم شیمی ام 
آن را معرفی کرده است، به کتابخانه بروم. بعد از اینکه مقداری از کتاب را مطالعه 
می کند یاد صحبت های معلمش می افتد که گفته بود شــما می توانید در آزمایشگاه 
کوچــک متعلق به کتابخانه، محتوای مطالب کتاب را تجربه و آزمایش کنید. او به 
کناری از کتابخانه که کف آن برخالف ســایر فضاهای موکت یا فرش شــده، با 
سرامیک کف سازی شده و کفش های مخصوص دارد، وارد می شود. سجاد با این 
امکان، بین آنچه می خواند و آنچه می بیند و تجربه می کنند، ارتباطی واقعی مشاهده 

می کند. 

  باغچة كتابخانه 
مریــم به گل و گیاه عالقه دارد. معلم علومش کــه از عالقة او به گیاهان مطلع 
است، به او و دوستانش کتابی معرفی می کنــد. در آن کتاب کـــه می تواند »گیاهان 
چهارهفته ای« نام داشــته باشد، برخی گیاهان معرفی شده اند که در شرایط تعریف 
شده در کتاب، روند رشد آن ها در چهار هفته تبیین و تشریح شده است. به ابتکار 
معلم علوم مدرسه، در فضای نیمه بازی که به کتابخانه تعلق دارد، گلدان چهارخانه ای 
وجود دارد که درواقع مثل یک گلدان چهارقســمتی عمل می کند. مریم با ســایر 
امکانات موجود در آن فضا، در چهار هفته و هر هفته در یکی از خانه های موجود در 
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گلدان، بذر آن گیاه را می کارد و پس از پنج  هفته، نتیجة رشد گیاه در چهار هفتة  پیش 
از آن را به صورت مستند تولید می کند. مریم اکنون خیلی بهتر از مشاهدة تصویرهای 

کتاب به واقعیت های اشاره شده در کتاب نزدیک شده است.

 مطالعة شعر و موسيقی 
مصطفی در اوقات فراغت خود به شــنیدن موسیقی سنتی و خواندن اشعار ناب 
فارســی عالقه دارد. معلم ادبیات مصطفی، با همــکاری معلم رایانه، نرم افزاری را 
تولید کرده و در کتابخانه قرارداده اســت که اشعار و بعضی از محتواهای هر یک 
از کتاب های درســی ادبیات فارسی و حتی بعضی از کتاب های شعر غیر درسی را 
با استفاده از موسیقی سنتی ایرانی، به شکلی هنرمندانه، بازخوانی کرده است. او با 
این روش از مطالعة کتاب لذت بیشــتری می برد و نحوة صحیح خواندن اشعار را 

می آموزد.

  قصه گويی در كتابخانه 
امان از آقا مسعود که هر وقت داستانی تعریف می کند، آن قدر جذاب و به اصطالح 
»رنگی« این کار را می کند که همه را به خود جذب می کند. اما او چندان اهل مطالعه 
نیست. معلم آقا مسعود به فکر می افتد با همین عالقه ای که در مسعود می بیند، او 
را به کتاب و کتاب خوانی عالقه مند کند. با همکاری مسئوالن کتابخانه، بخشی از 
کتابخانه را به ســکوی نمایش که شاید محلی برای شاهنامه خوانی یا بیان هر نوع 
داســتان دیگری باشد، تبدیل می کند. مسعود را تشویق می کند کتاب های داستانی 
اصیل فارسی را مطالعه کند و آن ها را در محل مخصوص و ساعات مخصوص خود 
در کتابخانه ارائه دهد؛ به گونه ای که این برنامه هفته ای دو یا سه بار، با اعالم قبلی، در 
زمان محدود برقرار می شود تا مزاحمتی برای مطالعة کتاب در محیط کتابخانه شکل 
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نگیرد. مسعود با این کار موفق می شود هفته ای یک یا دو کتاب بخواند و محتوای 
آن ها را برای دیگران بازگو کند. چه بسا این روش به ترغیب به کتاب خوانی در بقیة 

دوستان او هم منجر  شود. 

 كتابی كه فيلم می شود! 
زینب عادت جالبی پیدا کرده است. او دوست دارد هر موضوعی را که در نظرش 
جالب توجه است، به   صورت فیلم کوتاه به نمایش درآورد. روزی این عالقة زینب 
اید ه ای را در ذهن معلم او می پروراند. معلم زینب پیشنهاد می دهد که در گوشه ای از 
کتابخانه، فضایی مجهز به رایانه، هدفون و سایر امکانات سخت افزاری و نرم افزاری 
ســاخت فیلم کوتاه قرار گیرد. او از دانش آموزانش می خواهد روح پیام و چکیدة 
محتوای هر کتابی را که از کتابخانة مدرســه مطالعــه می کنند، در یک فیلم کوتاه 
حداکثر پنج  دقیقه ای ارائه کنند. زینب و دوستانش اولین افرادی هستند که تعدادی 
از کتاب های کتابخانه را در میزهای مخصوص فیلم ســازی در آن کتابخانه، به این 

روش هنرمندانه، به دیگران معرفی می کنند. 

  ورزشگاه در قفسه های كتابخانه 
مجید مشــغول خواندن کتابی دربارة آموزش تنیس و معرفی مشاهیر این رشتة 
ورزشی است که ناصر وارد کتابخانه شد و متوجه این موضوع شد. ناصر از معلم 
ورزش خود شنیده بود در فضایی در مجاورت کتابخانه، امکانات شبیه ساز ورزشی 
که بســیاری از نوجوانان امروز از آن هــا باخبرند وجود دارد. این هفته هم ورزش 
تنیس به صورت شبیه سازی اجرا می  شود. به این صورت تجربة تحرک و ورزش 
تقریباً واقعی درمقابل مشاهیر این ورزش، البته به شکلی مجازی، برای مجید و ناصر 

امکان پذیر می شود. 
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 بازی با رياضيات در كتابخانه 
فاطمه وقتی بــا کتاب های ریاضی  ارتباط بهتری برقــرار می کند که بازی های 
ریاضی مرتبط با آن ها را تجربه کند. در کتابخانة مدرسة فاطمه، در اطراف قفسه های 
کتاب هــای ریاضی، چندین میز وجود دارد که بازی های متنوع ریاضی روی آن ها 
قرار دارند و هر از چندی نو می شوند. فاطمه با این امکانات تجربة بهتری از ارتباط 

با واقعیت هایی در ریاضیات به دست می آورد. 

 كتابخانه و حفظ و قرائت قرآن 
حســنا به حفظ قرآن عالقــه دارد. او بهترین جا برای حفظ قــرآن را کتابخانة 
مدرسه می داند. نه برای اینکه سکوت دارد، بلکه چون در کتابخانه محلی مجهز به 
دستگاه های کوچکی وجود دارد که امکان تصحیح تالوت و حفظ او یا تکرار آیات 
را به میزانی که کاربر تعریف می کند، مهیا می سازد. او در کتابخانة مدرسه در حفظ 

آیات قرآن احساس پیشرفت می کند. 
   

شاید بتوان ایده ها و تصویرهای دیگری هم در این باره خلق کرد؛ هر چند ممکن 
اســت جمع همة این ایده ها در یک کتابخانه مشکل باشد، اما با ذکر همین موارد 
می توان پذیرفت که این نگاه و رویکرد، کاماًل شــدنی اســت. حتی در مدرسه ای 
درمنطقــة محروم هم می توان بعضی از ایده ها را پیــاده کرد. بیش از همة عناصر 
آفریننده در چنین کتابخانه هایی، این معلمان خالق هستند که نقش دارند. معماران و 
طراحان مدرسه ها، آفرینندة محیط های روی دهندة ایده های ارزشمند معلمان مبتکر 
هســتند. انتخاب کتاب، تأمین تجهیزات، لــوازم و برنامه های مرتبط با محتواهای 
کتاب ها و در نهایت هم فکری و مشــورت با معمارانی که باید در گوشــه و کنار 
کتابخانه فضاهایی را خلق کنند تا زمینة خلق، ساختن یا مشاهدة محتوای کتاب ها 
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توسط دانش آموزان شکل گیرد، همگی حاصل خالقیت و اندیشه های ناب معلمان 
هوشمند و خالق است. در چنین شرایطی، کتابخانه به اوج کارآمدی خود می رسد 
و به واقع می تواند بیش از هر فضایی در مدرســه شایســتة آن شود که قلب تپندة 

مدرسه نامیده شود.
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 راهروهاي زندگي 
محمد تابش

در فضاهای سرپوشــیدة بیشتر مدرسه های ما، به جز ســالن های نمازخانه،  
کتابخانه، اجتماعات و مانند آن ها، فضای مشــترک جمعی مناســبی نمی یابیم. 
یعنی وقتی از در ورودی ســاختمان وارد می شویم، چشم انداز کلی مناسبی از 
مجموعة فضاهای داخل ساختمان مدرسه نداریم، محلی که وقتی دانش آموزان 
از کالس های درس خارج می شــوند، بتوانند در آن دور هم بنشــینند و با هم 
گفت وگو کنند. یا اینکه بعضی اوقات محیطی باشــد برای یادگیری های جمعی 
یا انفرادی به شکل های گوناگون. معموالً  در بیشتر مدرسه های امروز ما، پس از 
عبور از حیاط و داخل شدن از در ورودی ساختمان، با پاگردی کوچک روبه رو 
می شویم که غالباً  تنها برای مکث و احتماالً  نشستن جمع بسیار محدودی است 
و پس از آن راهروهایی معموالً باریک و تاریک داریم. چون دو طرف آن ها را 
کالس ها و دفترها احاطه کرده اند و نور طبیعی اجازة ورود به راهرو را ندارد.

پاگردهای کوچک، راهروهــای باریک و معموالً  تاریک و کالس های دلگیر 
چیده شــدة اطراف راهرو، تعریفی کلی اســت که برای بســیاری از مدرسه ها 
مشترک است و همه آن را می شناسند. در کمتر مدرسه ای ممکن است با چیزی 
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غیر از این مواجه شویم.
در چنین مدرســه هایی، بچه ها به جز گوشه های محدودی از حیاط و بعضی از 
پاگردهــا، محلی برای با یکدیگر بودن و تجربه کردن فضاهای شــاد جمعی پیدا 
نمی کننــد. این موضوع عوارض گوناگونی در پی دارد. مثالً  ممکن اســت باعث 
شود خیلی اوقات دانش آموزان در زنگ های تفریح از کالس خود خارج نشوند و 
با کم تحرکی و رخوت ناشــی از آن روبه رو شوند. یا اینکه محدود شدن فضاهای 
مشترک جمعی، به محدودیت در یادگیری مهارت های اجتماعی و همچنین نقصان 
در فرصت های یادگیری گروهی منجر شود. از همه بدتر اینکه تصویری کلی که از 
فضاهای داخلی مدرسه در ذهن دانش  آموزان جای می گیرد، تصویری نامطلوب و 
تاریک با چشم اندازهای کم عمق و ناخوشایند است که همه روزه آن را می بینند و 

در نهایت محیطی تیره و تار از محیط کالبدی مدرسه در ذهن آن ها ثبت می شود.
از سویی دیگر، راهروها تنها و تنها نقش معبر را پیدا می کنند و چون جاهایی 
تاریک، دلگیر و ناراحت کننده اند، پس محل خوبی برای مکث کردن، نشســتن، 
گپ زدن و اســتفاده های دیگر نخواهند بــود. فقط باید از آن ها عبور کرد و از 
حیاط به محل کالس درس رســید. جز چنــد تابلوی اعالنات پر از اطالعیه و 
تصویر، فرصت مناســبی برای یادگیری، که توجه به آن شاخص مطلوبی برای 

کارآمدی مدرسه است، پیدا نمی کنیم. 
این گونه است که مساحت قابل توجهی از مدرسه، فقط و فقط به محلی برای 
عبور و مرور اختصاص پیدا کرده اســت، بدون اینکه قابلیت اســتفادة دیگری 
داشته باشد. این یعنی ناکارآمدی فضاهایی که تنها چشم انداز کلی در فضاهای 
داخلی مدرســه هستند، به عبارت دیگر، ناکارآمدی تنها فضای مشترک جمعی 

که در مجاورت کالس ها و در متن مدرسه قرار دارد.
البته در بعضی مدرســه ها راهرو در مجاورت فضــای باز قرار دارد و چون 
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تنها در یک طرف آن کالس ها چیده شــده اند، از ســمت دیگر راهرو به نور و 
هوای آزاد دسترســی هست. در چنین راهروهایی، وضعیت بسیار مناسب تر از 
حالتی است که راهرو از هر دو طرف با کالس ها احاطه شده باشد. با این حال، 
اگر این راهروها هم باریک باشــند، به آن سطح از کارآمدی که بتوان پذیرفت 
نمی رســند و از آن فاصله دارند. چون تنها یک راهرو هســتند و نمی توان بهرة 

دیگری از آن ها برد.
مدرسه هایی که کالس ها و دفترهای آن ها به جای اینکه با راهروی باریک به 
هم پیوند داده شــوند، با فضایی به نسبت  وسیع و دلگشا مرتبط می شوند که به 
نحوی به نور طبیعی و هوای آزاد دسترسی دارد و ابعاد و تناسب آن به گونه ای 
اســت که نمی توان نام راهرو روی آن گذاشت و بیشتر به سالن شباهت دارد، 
می توانند بــا تمهیداتی این فضا را به قلب تپندة مدرســه خود تبدیل کنند، به 
خصوص مدرســه هایی که باید در فضاهای به نسبت محدود طراحی و ساخته 
شــوند، می توانند از این سالن به عنوان ســالنی چند منظوره بهره ببرند و در آن 
کاربری های گوناگونی مانند نمازخانه، غذاخوری، اجتماعات، مخزن باز کتاب،  
ســایت رایانه و بســیاری کارکردهای دیگر را به یکباره تعریف کنند. همة این 
کاربری ها را می توان در این ســالن که به  عبارتی هســتة مرکزی مدرسه است، 

گنجاند.
اما همان گونه که تاکنون تجربه کرده ایم، بیشــتر مدرسه های ما از ناکارآمدی 
راهروهای تاریک و باریک خــود رنج می برند. باید برای بهبود وضعیت آن ها 

تمهیداتی اندیشید.

 با اين راهروهای ناكارآمد چه كنيم؟ 
پاســخ به این پرسش برای هر مدرســه متفاوت است. به  عوامل بسیار متعدد و 
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متنوعی بستگی دارد. در یک مدرسه با پاسخ های بسیار راهگشایی روبه رو می شویم 
و در مدرسة دیگر ممکن است نتوانیم پاسخ چندان مناسبی پیدا کنیم. در اینجا، با 
ذکر مقدمات مرتبط با این موضوع و در ادامه با ذکر برخی راهکارهای عملی، سعی 
می کنیم ایده های گوناگون در سطح های اثرگذاری متفاوت ارائه کنیم تا بتوانیم برای 
کارآمد کردن راهروهای مدرسه،  این امکان را فراهم کنیم، تا حتی اگر شده یک قدم 
به پیش رویم. شاید برخی از این پیشنهادها برای بعضی مدرسه ها بتواند این نقش 

را ایفا کند.
قبــل از ارائة هر راهکاری باید ویژگی های الزم یا نیاز های یک راهرو یا فضای 
پیونددهندة بین کالس ها و سایر فضاهای مدرسه را به خوبی بشناسیم. شناخت این 
ویژگی ها کمک می کند ابتدا با امکان ســنجی حدود تغییرات در فضاهای نه چندان 
کار آمد راهروها، ســطح توقع خود را از میزان تغییرات تنظیم کنیم و به کمک آن 
ویژگی، به اندازة ممکن کارآمدی راهرو یا فضاهای پیونددهندة مدرســه را ارتقا 
بخشیم. با این حساب ممکن است برخی از این ویژگی ها به خاطر محدودیت های 
فضایی و مالی، قابلیت دستیابی در حداکثر وضعیت خود را نداشته باشند، اما بتوان 

تا حدی به آن ها نزدیک شد.

 ويژگی های راهرو يا فضای پيونددهندۀ كارآمد 
ویژگی های زیر از جمله خصوصیاتی هستند که فضایی پیوند دهنده مانند راهرو 

را به کارآمدی نزدیک می کنند:
 برخورداری از نور و روشنایی مناسب و با اولویت نور طبیعی

 بهره مندی از تهویة مناسب، به خصوص تهویة طبیعی
 وجود عمق دید زیاد و چشم اندازهای وسیع

 جذابیت های دلپذیر محیطی، با انتخاب رنگ و بافت مناسب در فضاها
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 وجود فضاهایی با وسعت مناسب و همچنین جذاب برای مکث، استقرار و توقف
 برخورداری از فضاهای مناسب برای یادگیری

 بهره مندی از موقعیت هایی برای تحرک و نشاط
 امکان شکل گیری فضاهای جمعی کوچک و بزرگ

شــناخت این ویژگی ها می تواند محیط راهروها و سایر فضاهای پیونددهنده 
را به کمک خالقیت معلمان و اراده و همت مدیران مدرســه ها کامالً  متحول و 
کار آمد کند. برخی از این تغییرات مســتلزم هزینه های به نسبت سنگین هستند، 
اما برخی از ایده های خالقانه می توانند با هزینه هایی به نسبت محدود،  تغییرات 
گسترده ای در پی  داشته باشند. در شمارة بعدی به برخی از راهکارها در سطوح 

گوناگون عملیاتی اشاره خواهیم کرد. 

 راهكارهاي عملي 
برخی از این پیشــنهادها تنها در برخی از مدرســه ها قابل اجرا هستند، ولی 

ذکر آن ها می تواند ذهن ها را نســبت به این رویکرد بیشتر آگاه و آشنا سازد.

  حذف راهرو! 
بهترین راه حل، حذف راهروســت. اگر در مدرسه ای این امکان وجود دارد 
که راهروها حذف یا از طول آن ها کاسته شود، بدون تردید این بهترین راهکار 
برای توســعة کارآمدی  فضاها در آن مدرســه اســت. اما در اینجا یک پرسش 

مطرح می شود: »چگونه ممکن است راهرو حذف شود؟!«
این موضوع هم در هر مدرسه ای به بررسی جداگانه نیاز دارد؛ بررسی بسیار 
دقیق و همه جانبه ای که براساس نتایج آن بتوانیم بخش هایی از فضاهای مدرسه 
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را در بخش های دیگر ادغام کنیم. در مدرســه ای در تهران، این موضوع به این 
شــکل قابلیت و امکان اجرایی شــدن پیدا می کند که با تخریب دو کالس از 
شــش کالس مجاور راهرو و انتقال آن دو کالس به فضای دیگری از مدرسه 
و ادغام و انتقال برخــی از دفترها به فضاهای دیگر، فضای دو کالس تخریب 
شــده با راهروی مجاور فضای آن دو ادغام و به بخشــی از یک سالن بزرگ 
تبدیل  شــود که می تواند با توجه به ابعاد جدید و بزرگ تری که پیدا می کند، از 
عملکرد صرفًا معبرِی خود، محلی باشد با انواع کارکردهایی که محیطی جذاب 

و مناسب برای یادگیری می تواند فراهم سازد.
اما این اتفاق به ندرت در مدرســه قابل دستیابی است و توصیة آن به شکل 

کلی، امکان پذیر نیست.

  كشاندن نور طبيعی به داخل راهرو 
پیش از این گفته شــد، آنچه راهروهای مدرســه ها از آن بیشترین آسیب را 
می بینند و بســیار دلگیر می شوند، نبود نور طبیعی و عمق کم چشم اندازهای آن 
اســت. یکی از بهترین راهکارها برای دعوت از نور طبیعی به داخل راهروها و 
همچنین افزایش عمق دید و چشم انداز، شفاف کردن جداره های راهروست. با 
این کار، نور طبیعی که به کالس ها و دفترهای مجاور راهرو وارد شــده است، 
به داخل راهرو هم نفوذ می کند و فضای به نســبت دلپذیرتری شکل می گیرد. 
ضمن اینکه چشــم انداز داخلی راهرو قدری وسیع تر می شود و کیفیت فضایی 

راهرو ارتقا پیدا می کند.

  استفاده از روشنايی نزديک به نور طبيعی 
راهــکار دیگر برای افزایش کیفیت محیطی در فضای یک راهرو، اســتفاده از 
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چراغ های روشنایی با دمای نور مناسب است. صفحه)پنل ( های اس ام دی با دمای 
نــور حدود 4000 کلوین در بازار موجودنــد که می توانند تأثیر هرچند کمی در 

کیفیت فضا داشته باشد. این نوع نور به نور طبیعی و نور روز نزدیک تر است.

  استفاده از رنگ های مناسب 
ترکیــب رنگ های مناســب در تزئینــات و مبلمان هر محیط، تأثیر بســیار 
چشم گیری بر آن محیط می گذارد. این ترکیب در هر فضایی متفاوت و نیازمند 
بررسی اســت. مثاًل در یک مدرسه در تهران، با اســتفاده از ترکیب رنگ آبی 
فیروزه ای و اندکی رنگ گرمابخش زرد، فضایی کم نور و به نســبت بی روح، به 
فضایی کاماًل زنده و جذاب تبدیل شــد. انتخاب ترکیب های درست در رنگ ها 
سریع ترین و ارزان ترین راه دسترسی به احساس تغییر در فضاست. هرچند که 
هیچ موضوعی مانند نور و تهویة طبیعی در مدرسه اهمیت ندارد، اما رنگ ها در 

ذات خود ویژگی هایی دارند که بسیار اثرگذارند.

  استفاده از تابلوهای رنگی شيشه ای برای نوشتن 
ایــن روزها تابلوهای رنگی با شیشــه های مقاوم )ســکوریت( و رنگ های 
متنوع، در بازار مبلمان آموزشی دیده می شوند. این تابلوهای شیشه ای در نقش 
همــان وایت بردهای رایج عمــل می کنند، با این تفاوت که تنوع رنگ بســیار 
باالیی دارند. به همین دلیل، تأثیر بســیار خوبی بــر محیط می گذارند. اگر در 
محیط یک فضای جمعی، مثل راهرو از این تابلوها استفاده شود، در سطح این 
فضاها، فرصت هایی برای گفت وگوهایی با محوریت یادگیری بین دانش آموزان 
و یــا دانش آموزان و معلمان آن ها قابلیت شــکل گیری پیــدا می کند. فضاهای 
پیوند دهنده یا راهرویی که با چندین تابلوی مشابه وایت برد، البته در رنگ های 
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گوناگون، زیبا شــده اند و محل های مکث و توقف در مجاور تابلوها، آن راهرو 
را از معبری ساده به محلی برای یادگیری تبدیل کرده است.

  قرارگيری ميز و صندلی های كوچک 
این موضوع به عرض راهرو بستگی دارد. راهروهای به نسبت عریض که در 
حدود سه متر یا بیشــتر عرض دارند، می توانند با این روش کارآمدی بیشتری 
پیدا کنند. راهرو را به هر نحو ممکن روشــن می کنیم و محیط آن را با ترکیب 
رنگ های مطلوب و متناسب دلپذیر می کنیم، اما وقتی هیچ امکانی برای نشستن 
دانش آموزان نباشد، برخی از کارکردها در محیط پاسخ داده نمی شوند. میزهای 
چهارنفرة گرد با قطر حدود 70 سانتی متر در مجاورت قفسه های کوچک کتاب 
یا حتی صندلی های کوچک مانند چهارپایه های رنگی، در مجاورت قفسه های 
کوچک دو طبقة کتاب، روزنامه و مجله های علمی، فرصت هایی ایجاد می کنند 

که گوشه و کنار راهرو را از عوامل کارآمدی بیشتری برخوردار می کنند.

  ايجاد فضاهای دنج برای مطالعه 
آیــا حتی راهرو هم می توانــد فضاهای دنجی برای مطالعــه پیدا کند؟ این 
موضوع هم از مواردی اســت که با نگاه های خالقانه که بتواند فضاهای باریک 
راهرو را کارآمدتر کند، امکان پذیر می شــود. البته در ســاعاتی که زنگ تفریح 
اســت و رفت و آمد زیادی در محیط راهرو جریــان دارد، نباید چنین انتظاری 
داشــته باشیم. اما در زمان های دیگر می توان فضاهای دنجی برای مطالعه در آن 
پیدا کرد. شاید تصویری که از دبستانی در »آرلینگتون آمریکا« در اختیار داریم، 
بتواند در این باره الهام بخش باشــد. یــک دیوارة راهرو با ایجاد عمق و بعد به 

شکلی خالقانه، این راهرو را زنده و کارآمد کرده است.
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  راهرو به  عنوان فضايی ورزشی 
شــاید کمتر به ذهن برســد که بتوان یک راهروی ســاده را به فرصتی برای 
ورزش و تحرک جســمی، و در نتیجه، نشاط روحی تبدیل کرد. این اتفاق در 
راهروهای مدرسة »فردریک اســپرگ« دانمارک، با امکاناتی نسبتًا ساده محقق 
شده اســت. این نوع تصمیم ها باید با نظارت و بررســی همه جانبة معلمان و 

کارشناسان ورزشی و با رعایت همة تمهیدات ایمنی بخش صورت پذیرند.

  ديواره های تداعی كنندۀ طبيعت 
تعبیة آکواریوم و انواع باغ شیشه ای)تراریوم(، استفاده از چوب یا شاخه های 
بامبو، استفاده از گل و گیاه و حتی استفاده از پنجره های مجازی، می تواند عالوه 
بر توســعة زیبایی محیطی و پیوند با طبیعت، به شــکل هایی هرچند محدود، 
نوعی فرصت یادگیری را فراهم ســازد. معلمان هنر یا زیست شناسی می توانند 

ایده پردازان خوبی برای این نوع تغییرات باشند.

  ديواره های آموزنده 
به جای استفاده از تابلو و اطالعیه یا پوسترهای گوناگون، می توان در برخی از 
دیواره های راهروها از امکانات کارگاهی کوچک یا بازی های علمی که دیوارها 
و کنج های محیط را در نقش معلم قرار می دهند، استفاده کرد. محتواهای علمی 
می توانند در عناصر معماری در یک راهرو به شــکل خودآغاز و تعاملی نمایان 

شوند.
در مجموع، وقتی راهرو می تواند عالوه بر کارکرد معبری خود، محل مناسبی 
برای کارکردهای دیگری مانند نشســت های صمیمانه، مطالعه یا حتی ورزش 
باشد، این نتیجه گیری چندان بیراه نیست که بگوییم زنده کردن فضاهای دلگیر 
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و ناکارآمد راهروها و ســایر فضاهای پیوند دهنده، بــا نگاهی جدید، می تواند 
ظرفیــت کارکردهــای گوناگون دیگر را ایجاد کند. فقط کافی اســت معلمان، 
کارکنان و مدیران مدرسه بپذیرند که راهرو صرفًا یک معبر نیست و باید توقع 
بیشــتری از راهروی مدرسة خود به خصوص در فرایند یادگیری، داشته باشند. 
همین موضوع سرآغاز کارآمدتر شدن این فضاها در مدرسة آن ها خواهد شد. 
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 مدرسه هميشه ماندگار 
کاوه تيموري

در پانزدهم شهریورماه 1۳97، در زادگاه فرزانگان،  یعنی شهر زیبای بروجرد، یکی 
از مراکز آموزشی تاریخی با تالش خیرین مدرسه ساز، دوباره به چرخة تعلیم وتربیت 
بازگشت و در زمرة فضاهای آموزشی قرار گرفت. این دبیرستان در ردیف بناهای به 
ثبت رسیده در میراث فرهنگی است. در این نوشتار، به چند و چون ماهیت فرهنگی 

این تالش خیرخواهانه می پردازیم.


ساختمان دبیرستان »امام خمینی )ره(« بروجرد، به خاطر قدمت و چشم نوازی بنا، 
در بین مدرسه های قدیمی از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. بنا و معماری آن 
را می توان با مدرسه های بزرگی چون: »دارالفنون، البرز تهران و امام خمینی همدان« 
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مقایسه کرد. از منظر زیباشناختی و چیدمان، اجزای بنای این دبیرستان از فضاهایی 
تربیتی و آموزشی به شمار می رود که به رابطه و تعامل بنا و دانش آموز به عنوان یک 
تأثیر تربیتی می انجامد. ســاخت بنای دبیرستان در سال 1۳14 شمسی با طراحی و 
تلفیق معماری اروپایی، ایرانی و اســالمی،  به وسیلة ماکسیم سیرو، استاد معماری 

دانشگاه تهران، آغاز شد و درمدت دو سال به اتمام رسید.
پی ریزی بنا با عمق 9 متر و کاربرد سنگ و آهک در آن، استحکام الزم را به بنا داد. 
ساختمان دبیرستان دو طبقه دارد که زیربنای 1550 متر را شکل داده است. ساختمان 
اصلی 92 متر طول و عرض متوســط 15 متر دارد. در دو طرف ابتدایی و انتهایی 

ساختمان یال های اصلی دیده می شود که به شکل نیم دایره اند.
این دو یال بر مزیت زیباشناســانة بنا افزوده اند. طبقه های باال و پایین، دو ایوان 

سراسری با دوازده ستون آجری چشم نواز دارند.
در هر طبقه شش کالس، همراه با اتاق آزمایشگاه، تدارک دیده شده است.

در حاشــیة غربی ســاختمان اصلی نیز تاالری بزرگ با ورودی گنبدی شکل و 
گچبری زیبا دیده می شود. از ویژگی های بنا، وجود چند کتیبة منحصربه فرد از نظر 

محتوایی و زیبایی خوش نویسانه و مواد و ساختار به کار رفته در آن است.
در بلندای دیوار مشرف به در اصلی دبیرستان، نشان تهران ایران زمین، تک مصرع 

زیبای فردوسی، معمار زبان پارسی،  نقش بسته است:
»توانا بود هر که دانا بود«. این جمله به خودی خود سرلوحة منشور علم و دانش است.
در پاگرد طبقة اول نیز کتیبه ای زیبا از اشعار استاد زنده یاد جالل همایی نقش بسته 

است که یکی از ابیات زیبای آن چنین است:
شكر یزدان که آب رفته باز آمد به جو            آتش اندوه نشست و خاك و غم بر باد شد

یادآور می شــود، خطوط این کتیبه ها با قلم یکی از طالیه داران خوش نویســی 
معاصر، زنده یاد میرزاحســن زرین خط، قوام یافته که از آثار درخشان و فوق العادة 
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ایشان به شمار می رود.
حیاط وسیع و چشم انداز مسحورکننده، ویژگی  دیگر این بنای آموزشی است. تمام 
این عوامل و معلمان برجستة آن چون عبدالحسین زرین کوب یا شاگرد فرهیخته ای 
چون عبدالحمید آیتی نشان از آن دارند که بنای مدرسه به جای اینکه صرفاً عنصری 

فیزیکی باشد، یکی از اجزای فرهنگی و مهم در ساختار تعلیم وتربیت است.
تأثیر فرهنگی مدرسه به گونه ای است که دانش آموز در آن احساس شعف، نشاط، 
آسایش و آرامش می کند. معروف است، در ژاپن خانه ها 60 متری و مدرسه ها 5000 
متری و بیشترند و تمام امکانات از استخر تا آزمایشگاه سالن ورزش و زمین  فوتبال 
در آن ها تدارک دیده شــده اند. به همین دلیل، دانش آموز ژاپنی دل تنگ حضور در 

مدرسه می شود.
دبیرستان امام خمینی)ره( که پیش از این به خاطر قدمت غیرقابل استفاده شده بود، 
با همت خیر نیک اندیش دکتر محمدرضا حافظی و صرف هزینة دو میلیارد تومان، 
ترمیم و مرمت شد. این دبیرستان احیا شد تا یاد معلمان و دانش آموزان خود را برای 
دوره ای تازه تداعی کند. بی تردید اگر همت مســتدام این خیر و مساعدت یاران 
آموزش وپرورش نبود، این مدرسه را فقط باید در غبار تاریخ ردیابی می کردیم. اما 
درسی که این حرکت به مخاطب آشنا و دلدادگان راه عاشقانة معلمی می دهد، این 
است که ماندگاری کانون مدرسه، قید زمان نمی شناسد. هم چنان که پرچم فرهنگ 
به عنوان مبارک ترین پدیدة اجتماعی، همیشه بر ورای سایر پدیده ها در اهتراز است.
درس دیگر این اســت که معلمان خیراندیش می توانند از این نمونه ها به عنوان 
الگویــی عملی و راهنما بــرای ترغیب دانش آموزان به کارهای نیک اندیشــانه و 
خیرخواهانه در آینده اســتفاده کنند، زیرا آباد کردن خانه های علم و رونق بخشی و 
دلنشین کردن فضاهای آموزشی، از سرمایه گذاری هایی هستند که نام نیکو را برای 

تالشگران این حرکت به ارمغان می آورند.



163

به همین ســان، دانش آموزان در تعامل با محیط آموزشی مشق واقعی شکفتن را 
تجربه می کنند.

مدرســه ای با حیاط وسیع و کالس های فراخ، چشم انداز و افق ذهنی دانش آموز 
را به آسمان پیوند می دهد و او را نه از نظر فیزیکی، بلکه به لحاظ روانی و روحی، 

بزرگ و متعال می کند.
احیا و بازسازی دبیرستان تاریخی امام  خمینی بروجرد حرکت شایسته ای است 
که پیوند بین حال و گذشته را به لحاظ حفظ مواریث فرهنگی عملی کرد. زیرا هر 
کس در آینة ساختمان زیبا و به روز شدة این دبیرستان خاطرات خوش ایام تحصیل 
را مرور می کند. شاید زیباترین حس خوشایند برای تحصیل کردة دیروز این مدرسه، 
گام زدن عاشقانة امروز در آن باشد، زیرا در و دیوار آن جان دارند و هر آجر به کار 
رفته در آن، برای او به زبان می آید! چه قدر زیباســت که در هر کدام از کالس های 
آن نیز چهره ها و تصویرهای فرهیختگان شهر بروجرد نصب شود تا دانش آموزان 
با چگونگی طی طریق این بزرگان آشــنا شوند و به تأسی از آن ها،  راه این بزرگان 

را پیشه کنند.
به همت واالی خیر مدرسه ساز جناب دکتر حافظی درود می فرستیم و امیدواریم 
درس عینی و عملی ایشان در احیای مدرسه هایی مانند این، توسط رهروان شریف 
و افراد فهیم و فرهنگی، حرکتی ماندگار شود. زیرا حکیمان نام نیکو و نیک نامی را 

عمر ثانی عنوان کرده اند. 
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بیشتر مدرسه های صدساله اخیر ایران، چه بسا در بهترین 

می كنند.  ایفا  آن  افراد  برای  را  سرپناه  نقش  وضعیت، 

مدرسه هایی كه دانش آموزان و معلمین را در مقابل آفتاب، 

باد و باران محافظت می كنند. این در حالی است كه معماری 

مدرسه ها با نظام تعلیم وتربیت كارآمد، ویژگی های كالبدی 

متفاوتی دارد. اگر یادگیری در مدرسه ها به آموزش رسمی 

به  باید  مدرسه ها  این  محیط  معماری  شود،  داده  ترجیح 

فراگیرندگان  یادگیری  تسهیلگر  كه  گیرد  شكل  گونه ای 

شود. در چنین مدرسه هایی، به جای یك محیط آموزشی 

صلب و غیرمنعطف و فضای دلگیر و یكنواخت، با محیطی 

تغییرپذیر، اجتماعی، پرنشاط و دوست داشتنی با فضا ها و 

چشم اندازهای جذاب و همچنین سرشار از نور طبیعی مواجه 

كارآمد،  شكلی  به  آن ها،  بیشتر  كه  فضاهایی  می شویم. 

ظرفیت بسترسازی مناسب برای یادگیری را پیدا می كنند.

فضاهاي آموزشي
اين فضا با فرهنگ ما بيگانه است

مدرسه سبز

چيدمان يادگيری

راهروهای زندگی

رنگ مدرسه

مدرسه هميشه ماندگار


