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Abstract
Learning is a central part of life of each person, even 
when we don’t think that .Behavior never happen 
in vacancy, all is behaviors are related to form. 
Environmental learning composed of different elements, 
they are meaning full , when are beside each other .Each 
of these elements have a major role to form of different 
behaviors .It was necessary that I study a few plans of 
schools in country and check standards that using in 
schools. In this process, I did research in libraries and 
studied up to date essays about school designing.
  In this paper, i strived to check qualities of school in 
country and foreign countries, so getting some criteria 
to design ideal space
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چكیده 
 یادگيري، بخش مركزي زندگي هر فرد است. حتي زماني كه به آن فکر نمي كنيم نيز 
اتفاق مي افتد؛ با این تفکر كه رفتار در خأل رخ نمي دهد؛ لذا راه هاي گوناگون رفتار، مرتبط با 
محيط كالبدي است. محيط هاي یادگيري از عناصري تشکيل خواهند شد كه در كنار هم 
معنادار مي شوند. ویژگي ها و كيفيت هاي هر كدام از این عناصر در شکل گيري رفتارهاي 
مختلف مؤثر مي باشند. فيلسوف ژان پياژه، بر توانایي كودك در درك جهان به طور فعال 
تأكيد بسيار مي كند و معتقد است كه كودكان به طور انفعالي اطالعات را جذب نمي كنند، 
بلکه آنچه را كه در دنياي پيرامون خود مي بينند، مي شنوند و احساس مي كنند، سپس 

انتخاب و تفسير مي نمایند. 
معماری، هنری است كه ما را در بر گرفته است و انسان ها بيش از آنکه بر فضا تأثير بگذارند، 

از آن تأثير می پذیرند.
 آموزش و به تبع آن محيط های آموزشی بيشترین اثر و نقش را بر ذهنيت و تمدن سازی 
جوامع به عهده دارند. الزمه اصالح كالبد آموزش و پرورش، ایجاد فضاهای مرتبط با فعاليت 
دانش آموزان است؛ فضاهایی كه دارای شرایط مناسب و مطلوب برای رشد فيزیکی ذهنی، 
عاطفی و اجتماعی كودكان می باشد كه تحقق این امر از طریق طراحی جزئيات فضا ها 
با توجه به الگوهای رفتاری كودكان امکان پذیر می گردد. محققان روانشناسی محيط، با 
مطالعه الگوهای رفتاری كودكان در محيط های آموزشی به مواردی مؤثر، از قبيل اندازه 
مدرس��ه، نورپردازی و... كه نقش عمده ای در افزایش یادگيری دارند، برخورده اند كه در 
جریان مقاله، به بررسی دقيق تر آنها پرداخته خواهد شد. جهت آگاهی بيشتر از وضعيت 
عمومی مدارس كشور به مقایسه نمونه اي از آنها و مدارس مطلوب ساخته شده، خواهيم 
پرداخت كه براي اخذ اطالعات از مطالعات كتابخانه اي و از مقاله هاي منتش��ر شده در 
سایت هاي معتبر در باره دیدگاه نوین طراحی محيط های آموزشی باالخص مقطع ابتدایی 

كه از اهميت ویژه ای در آموزش برخوردارند، استفاده شده است.

واژگان كلیدي: 
عوامل محيطی، یادگيری، رفتار، محيط آموزشی، شاخصه های طراحی 

مهندس آيناز لطف عطا *
كارشناس ارشد معماري، آذربايجان غربي، ايران.

73-90

تأثير عوامل محيطي بر يادگيری و رفتار در محيط هاي
 آموزشي )ابتدايي( درشهر
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مقدمه :
  انس��ان موجودی پيچيده اس��ت ك��ه دارای انگيزش های 

مادی، روحی و معنوی گوناگون و متفاوت می باشد.
انگيزش، نيرویی هدایت كننده، سازمان دهنده ادراك و رفتار 
هدفمند آدمی اس��ت. »مازلو1« روان شناس انسان گرا، مدلی 
از نيازها و انگيزش های انسان را مطابق شکل زیر ارائه داده 

است )مطلبی، 1380: 61(.

در معماري مدارس نيز توجه به خواسته ها و نيازهای كودكان 
الزامی اس��ت؛ زیرا توجه به نيازمندی ها از پارامترهاي مؤثر 
تربيت��ي در امر آم��وزش و پرورش نوین به ش��مار مي آیند. 
همان گونه كه روان شناس��ان در بررس��ي مس��ائل آموزشي، 
همواره عوامل گوناگون چون خانواده، معلم، روش تدریس، 
كتب درس��ي، مدیریت آموزش��ي وغيره را به عنوان عوامل 
مؤث��ر در فرایند تحصيلي مورد تأكيد قرار مي دهند، معماري 
یا فضاي فيزیکي مدرسه را نيز به عنوان عاملی زنده و پویا 
در كيفيت فعاليت هاي آموزشي و تربيتي دانش آموزان مؤثر 

می دانند.
در یک نگاه سيس��تمي، چگونگي معماري مدارس، اصول و 
عناصر تش��کيل دهنده آن نظير، تناسبات اجزا، مقياس، نوع 
س��ازمان دهي فضا، رنگ، نور، صدا، فضاي باز محوطه و... 
مي توانن��د اثرات قابل توجهي بر دانش آموزان باقي بگذارند. 
مدرسه زیبا یادگيري را آسان كرده، نشاط و شادابي را براي 
كودكان و نوجوانان به ارمغان مي آورد؛ و مدرس��ه نامناسب، 

تنگ، تاریک، خشک و بي روح، كسالت و افسردگي را براي 
دانش آم��وزان به همراه خواهد داش��ت و بر ميزان یادگيري 
و حضور فعال و با نش��اط آنان در مدرس��ه تأثير منفي دارد. 
برای رس��يدن ب��ه فضای آموزش��ی مطلوب، ابت��دا باید به 
ش��ناخت نيازهای گروه های س��نی پرداخ��ت. در این ميان، 
مطالعه الگوهای رفتاری در محيط های آموزش��ی، شناخت 

نيازمندی ها را سهل خواهد نمود.
در این باب، »باركر2« روان ش��ناس اكولوژیک، عقيده دارد: 
بين ابعاد فيزیکي- معماري و رفتاري )قرارگاه هاي فيزیکي- 

تمایالتمراحل رشد
اول  1-

-2      

ازتولد تا یک سالگی

از یک سالگی تا سه سالگی

تمایالت حسی – حركتی

 تمایالت زبانی

تمایالت ذهنیاز سه سالگی تا هفت سالگیدوم

تمایالت عينیاز هفت سالگی تا دوازده سالگیسوم 

تمایالت ذهنی به ارزش هااز دوازده سالگی تا هجده سالگیچهارم 

)جدول شماره1( نيازمندی های مراحل رشد )نصيری، 1384: 94(

)تصوير شماره1( سلسله مراتب نيازهای مازلو )مقدمی پور،1384: 198(

1 -Maslow
2 -Roger Barker

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


فصـلنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
ش���ماره 21 -   پ�ائي��ز 1387

 No.21 Autumn  2008
75

رفتاري( رابطه خاصي وج��ود دارد. در این پی، نيمکت هاي 
كالس درس، ط��رز چيدن آنها بر رفتار و یادگيری كودكان 

تأثير خواهند گذاشت)غفاري، 1378: 67(.
 آم��وزش در مدارس ابتدای��ي اجباري اس��ت. در این دوره 
دانس��تني هاي مقدمات��ي ب��راي ورود كودكان ب��ه زندگي 
اجتماعي ضروري است. اصولي كه در این قبيل مدارس به 
مرحله اجرا در مي آید، بيش��تر ح��ول محورهایي چون تعليم 
مفاهيم اساس��ي)مکان، بازي، عدد و ميهن پرس��تي(، تربيت 
ذوق)نقاشي و عالقه به موسيقي( و تربيت شخصيت، استوار 
اس��ت و مهارت های مختلف زندگی در مقياس كوچک تر به 

آنان آموزش داده می شود. 

طرح مسأله و ضرورت بررسی آن:
  مدرس��ه نهادی اجتماعي است و نمایانگر فرهنگ خاص 
جوامع مختلف اس��ت ك��ه به ك��ودك جهان بيني، عادات، 
رس��وم، مهارت ها و دانش معين��ي را منتقل مي كند. وقتي 
براي اولين  بار در فضاي تازه اي قدم بر مي دارید مجموعه 
عوامل موج��ود در آن محل، تأثيراتي خواهند داش��ت كه 
ی��ا عالقه مند به مراجع��ه مجدد به آن محل مي ش��وید و 
در جس��تجوي حرف هاي تازه براي زندگي، به زوایاي آن 

دق��ت مي كنيد و یا بر عکس، داوطلب ترك س��ریع تر آنجا 
مي باش��يد. این موضوع در سنين 12-7 س��الگي به علت 
عدم اش��تغال فکری، بس��يار حائز اهميت است. چهار حوزه 
اصلي م��ورد توجه در مقوله طراحي محيط هاي آموزش��ی 

عبارتن��د  از :
 »گام��پ3« محاس��به نمود ك��ه به طور متوس��ط هر فرد 
ح��دود 14هزار س��اعت از عمر خ��ود را از دوره ابتدایي تا 
دیپلم در مدرس��ه مي گذراند. بنابر ای��ن محيط تربيتي باید 
بيانگر زیبایي هایي باشد كه انسان در ميدان جاذبه آن قرار 
مي گيرد. واقعيت در آن اس��ت كه فضاي تربيتي)فيزیکي و 
غيرفيزیکي( فضایي با ملودي عاطفه است. عناصر تشکيل 
دهن��ده آن یعني فضاي ارتباطي، فضاي باز، راهرو و غيره 
باید مجموعه اي باش��ند كه انس��ان در آن احساس معني، 
ارتب��اط و مفهوم كند. الزم به توجه اس��ت، ب��راي معمار 
ایراني، مدرسه فقط در اتاق درس خالصه نمي شد؛ زیرا او 
به هيچ مخلوقي به تجرید نمي نگریست؛ بلکه مجموعه اي 
از عناص��ر كالب��دي همگ��ون و فضاي پيرام��ون، تاروپود 
مدرس��ه اي را تش��کيل مي داد كه بر قامت تشنگان علم و 
معرف��ت برازنده بود؛ از جمله مدرس��ه چهار باغ اصفهان و 

آقا بزرگ كاش��ان. 

(URL1) تصوير شماره2( چيدمان فضاي داخل كالس(

ویژگي هاحوزه ها

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

آرامش بخش، ایمنی، لذت بخش، بازي، شبيه سازي، خالقيت، تشویق، حس اجتماعيرواني

گرما، سرما، خنکي، دنج، لذت بصري، معطرفيزیکي

مطالعه فردي، همکاري، كار گروهي، فعاليت هاي بدني، نوشتن، خواندنرفتاري

Gamp- 3)جدول شماره2( )كامل نيا،1386: 10(
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 در پی این، معماري هر ملتي نمي تواند جدا از نحوه تفکر و 
نگرشش باشد، حال چگونه است كه اكنون ساخت وساز را در 
فضاي كوچک كالس مدرسه خالصه مي كنيم؟ در كدامين 
باور مدرس��ه یعني كالس؟ چرا نمي توان مدت زمان زیادي، 
دانش آموزان را در فضاي مدرسه نگه داشت؟ كالس هاي ما 
بزرگ و زیادند؛ پس چگونه است كه مدارسمان براي بچه ها 
كوچکند؟ در نتيجه، آموزش فقط در كالس نيس��ت؛ كالس 
بخش��ي از فضاي آموزشي اس��ت كه باید ارتباط آن با دیگر 
فضا ها )چه باز و چه بس��ته ( و با اس��تفاده كننده از فضا، به 
گونه اي باش��د كه نتوان آنها را از هم جدا كرد. به چه علت 
كالس هاي هم ش��کل یعني مدرس��ه؟ مدرس��ه باید همانند 
باغي باش��د كه تمام نقاط آن تعریف ش��ده اس��ت. فضاها، 
مجموعه اي از هماهنگي هاي مختلف هستند كه اگرچه هر 
كدام یک ص��دا دارند، اما در مجم��وع مي توانند دلنواز و یا 

آزار دهنده باشند.

ب��ا این اوصاف، س��ؤاالتي در ذهن طراح پدی��د مي آید؛ چه 
تغييرات��ي بای��د در به كارگيري حجم س��اختمان بدهيم كه 
ضمن برآورده كردن نيازها، ساختمان با دنياي ذهني كودكان 
مهربان باش��د؛ یعني از نظر روان��ي حالتي را فراهم كند كه 
او را داوطل��ب دیدار مکرر خود گرداند؟ از چه رنگ هایي در 
نم��اي مدارس و دیواره��ا بهره گيریم كه ضمن حفظ تعادل 
روح��ي و رواني او ب��راي یادگيري، عالقه او را به مدرس��ه 
بيش��تر نماید؟ محل مراس��م صبحگاهي را چگونه طراحي 

كنيم كه در كودك اش��تياق براي حضور بموقع در مدرس��ه 
را ایجاد كنيم؟ درب ورودي مدرس��ه چگونه تعبيه ش��ود كه 
وقت��ي در دید دانش آموز قرار گرفت، ناخودآگاه بر س��رعت 
گام هاي خود بيفزاید؟ حياط مدرسه را چگونه محوطه سازي 
نمایي��م و از چ��ه گل ها و درختاني اس��تفاده كنيم كه منجر 
به ش��ادابی كودكان گ��ردد؟ چه تجهيزات علمي، ورزش��ي 
و تفریح��ي در مدرس��ه به كار گيریم كه مدرس��ه را براي او 

دوست داشتني كند؟
 م��دارس در مفهوم ع��ام، نظام هایي هس��تند كه از پنج 
جز ی��ا خرده نظ��ام اصلي، یعن��ي معلم��ان، كادر اداري 
و خدمات��ي، برنامه ه��اي آموزش��ي و پرورش��ي، گ��روه 
همس��االن و محيط فيزیکي تش��کيل مي شوند. هر یک 
از این اجزا در تعامل با س��ایر اجزا اس��ت و اهميت دارد 
كه ب��ه هر جز، مانن��د عامل مهم در تکوین ش��خصيت 

دانش آموزان نگاه ش��ود. 

 در ای��ن مقاله ب��ه مباحثی همچون: ش��اخصه های طراحی 
محيط آموزش��ی، عناصر ش��کل دهنده فضاهای آموزشی از 
قبيل اكوستيک، روشنایی، راهروها و غيره مدرسه به عنوان 
جامع��ه و در نهایت به بررس��ی نمونه های ای��ران و جهان 
پرداخته خواهد ش��د. همچنين در رون��د مقاله، نقاط ضعف 

مدارس كشور مطرح می گردد. 
از روش كتابخان��ه ای و ميدانی جهت گ��ردآوری اطالعات 

استفاده به عمل آمده است. 

)تصوير شماره3( از راست به چپ، پالن و ايزومتريك مدرسه چهار باغ اصفهان و پالن و ايزومتريك آقا بزرگ 
كاشان)پيرنيا، 1383: 342 و 334(

)تصوير شماره4( از راست به چپ، كالس مدرسه ابتدايی10كالسه اروميه و تيپ چيدمان كالس 
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مدرسه سازي:
  در پدیده مدرسه س��ازي همواره تصور كّمي، به مفهوم افزایش تعداد و انبوه س��ازي، حاكم بوده اس��ت؛ لذا دس��تور العمل ها و 

راه حل هاي اجرایي آن كمتر طبيعت كيفي داشته؛ بلکه بيشتر جنبه گسترش كّمي یا به تعبير مرسوم، تيپ سازي دارند. 
در مجموع به 2نکته در مدرسه سازی باید توجه نمود: 

1- مدرسه سازي در پندارهاي رایج، حركتی عجوالنه، قابل تشبيه به قطار در حال حركت است و لذا حركت شتابان آن امکان 
هرگونه اصالح كيفي را سلب مي نماید.

2- تيپ س��ازي مدارس منجر خواهد ش��د تا نواقص امروز به نسل هاي آینده منتقل ش��ود و مانعي پایدار در توسعه آموزش و 
پرورش گردد) سميع آذر، 1376: 45(.

 )تصوير شماره5( نمونه اي از تيپ پالن كه توجهي به كيفيت فضايي در آن نشده است. )مأخذ: اداره نوسازی 
مدارس آذربايجان غربی(
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شاخصه هاي طراحي محیط آموزشی:

ویژگی هاعملكرد

دسترسی
دسترسی آسان برای همه

مسيریابی آسان در اطراف مدرسه

فضا

تعداد كالس ها كافی و متناسب با برنامه های كالسی

مکان های جمعی جهت استراحت و خوردن، متناسب با تعداد دانش آموزان 

رعایت دقيق استانداردها در طراحی توالت، دستشویی و مکان یابی مناسب آنها

 آمادگی حياط مدرسه برای فعاليت های رسمی و غيررسمی )مدرسه محله(

تعبيه كاربری های انعطاف پذیر برای تغيير دكوراسيون داخلی فضاها كاربری ها

ویژگی هاكیفیت ساخت

اندودهای به كارآمده در مدارس به آسانی تخریب نشوند.اجرا

سرویس های مهندسی
طرح مدرس��ه به گونه ای باش��د كه تا حد ممکن استفاده از تهویه، خنک سازی و گرمایش مکانيکی را به 

حداقل برساند. )استفاده از انرژی های پایدار(

سازه

1-طرح، سازه و سيستم مهندسی باید یکپارچه باشند.

2- س��اختمان های آموزش��ي كه با سازه قابی مهار مي ش��وند، انعطاف پذیري بيشتري دارند و جابه جایي 

فضا ها براي كاربري هاي مختلف امکان پذیر می گردد.

طرح مدرسه به گونه ای باشد كه از سيستم ها و مصالح پایدار و تجدید پذیر جهت مصرف انرژی استفاده 

گردد.
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در ذیل به مواردی اش��اره ش��ده اس��ت كه تأثير بسزایی در 
كارایی محيط های آموزشی دارند:

1- سروصدا: 
  بيش��تر محققان بر این توافق دارند كه س��روصداي ممتد 
و غيرقابل پيش بين��ي، آزاردهنده تری��ن و مخرب ترین نوع 
سروصدا است. »اوانز و كوهن4« معتقدند كه اگرچه سروصدا 
به طور كلي ظرفيت حافظه را كاهش مي دهد، ممکن اس��ت 
پردازش اطالعاتي را كه هم اینک در حافظه اند تسریع نماید 

و انجام برخي تکاليف را تسهيل كند.
 البت��ه، كوهن و همکارانش در مطالعه بر روي دانش آموزان 
ابتدایي س��اكن در اط��راف مس��ير خطوط پ��رواز فرودگاه 
بين الملل��ي كه ش��ب و روز در معرض س��روصداي ش��دید 
هواپيما بودند، نش��ان داد، كه كودكان دچار فشار خون باال 
هستند و نس��بت به كودكاني از نژاد و زمينه هاي اجتماعي، 
اقتصادي مشابه كه در محالت ساكت تر زندگي مي كردند از 
قابليت و پشتکار كمتري جهت یادگيری برخوردار می باشند 

)باستان فر، 1379: 38(.
  الزم به ذكر اس��ت كه صوت، یک وجود فيزیکي اس��ت؛ 
س��روصدا یک مفهوم روان شناختي اس��ت. سروصدا صوتي 
اس��ت كه اگر بلن��د و ناخوش آید، موجب آش��فتگي ذهني 

مي گردد. صداي نامناس��ب، باعث خس��تگي بدن، كم شدن 
ميدان دید، تش��خيص رن��گ و در نهایت كاهش ظرفيت و 

بازده كاري دانش آموز مي شود )رحمتي، 1379: 45(.
متأس��فانه به عل��ت مکان یابي غل��ط بس��ياري از مدارس 
كش��ورمان، محيط های آموزش��ی می توانن��د عامل آلودگي 
صوتي باش��ند و یا برعکس؛ مثاًل قرارگيري مدارس در كنار 
خيابان یا در بافت مس��کوني، آزار افراد محله را در پی دارد 
و بالعک��س در بعضي از مدارس، آلودگي صوتي مانع ارتباط 
بي��ن دانش آموز و معلم مي ش��ود. در این ص��ورت كودكاِن 
ُكند و كس��اني كه مشکل ش��نوایي دارند بيشترین آسيب را 

مي بينند؛ مدرسه باید براي همگان طراحي شود.

2- راهرو ها و دیوارها:
  ابع��اد كالس ه��ا، راهروها، رن��گ دیواره��ا، جنس و نوع 
مصال��ح ب��ه كار رفته در ك��ف كالس ها، مي��ز، نيمکت، نور 
طبيعي مناس��ب از پنجره هاي راه پله ها، نصب جالباس��ي در 
مکان هاي مناس��ب)كالس و راهرو(، ساخت تابلو به عنوان 
تابلوي اعالنات و س��اخت ویترین براي قرار دادن كارهاي 
دانش آم��وزان خالق و نوآور در راهرو و در كالس ها در روح 

و روان و فعاليت ذهنی كودكان تأثير مي گذارد.
حصار حياط مدرس��ه ب��ه عنوان بخش��ي از فضاي فيزیکي 

      
ویژگی هاعوامل مؤثر در كیفیت طراحی مدرسه

مدرسه در ارتباط با جامعه باشد. مدرسه محله

كیفیت درون مدرسه
مسيرهای حركتی باید برای كودكان لذت بخش باشد. 

تا حد امکان از نور طبيعی بهره گرفته شود.

ساختمان و حياط مدرسه به گونه ای باشد كه منجر به خالقيت و نوآوری كودكان گردد.نوآوری

(URL2) جدول شماره3( شاخصه های طراحی محيط های آموزشی(

4 -Kuhn and ovans
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مدرسه نقش قابل توجهي در روحيه دانش آموزان دارد؛ زیرا 
محصوركردن فضاي آموزشي باید مطابق با مقطع تحصيلي 
و جنس��يت دانش آموز باش��د. پيشنهاد مي ش��ود، در مناطق 
سرس��بز و زیبا، مدارس پس��رانه با نرده محصور گردند تا بر 
جذابيت چش��م انداز مدرس��ه افزوده شود و در واحد آموزشي 
دختران��ه با طراحي زیباي دی��وار مي توان بر جذابيت منطقه 

و فضا افزود. 

)تصوير شماره6( از راست به چپ، نقاشی ديوار 
مدرسه، راهرو سرد و يکنواخت )عکاسی از مدرسه 

ابتدايی 15كالسه(

3- رنگ در فضا هاي آموزشي:
  رنگ ه��ای آبی روش��ن، زرد، س��بز و نارنجی ب��ر توانایی 
یادگيری كودكان می افزاید و توانایی هوش��ی را تا 12درجه 
افزایش خواهد داد. رنگ هاي س��فيد، سياه و قهوه اي، سبب 
كا هش ضریب هوش��ي می ش��وند. »والتر5« به این نتيجه 
رس��يد كه رنگ هاي سفيد، خاكس��تري یا دیوارهاي بدون 
رن��گ در محيط هایي كه افراد و گروه ه��ا گرد هم مي آیند، 
مناس��ب نمي باش��ند. در مجموع توجه به نکات زیر الزامی 

است:
	در اكث��ر م��دارس ای��ران به مي��زان زی��ادي از رنگ  •
خاكس��تري در دیواره��ا، دره��ا و اس��کلت فيزیک��ي 
نيمکت ها استفاده مي شود. این رنگ، نه تيره است نه 
روشن؛ از هر نوع تحریکي و گرایش رواني بدور است 
كه اس��تفاده بی رویه از این رنگ آمي��زی در فضاهای 

آموزشی باالخص ابتدایی توصيه نمی شود.
	اس��تفاده از رنگ سفيد در ميز مطالعه به دليل انعکاس  •

نور، منجر به خستگي چشم مي شود.
	استفاده از رنگ سبز در تخته مدارس. •

	اكث��ر دره��اي ورودي م��دارس فاق��د تن��وع رنگ با  •
رنگ هاي گرم و شاد است.

	اس��تفاده از رنگ هاي نامناس��ب م��رده و خنثي مانند  •
رنگ ه��اي قه��وه اي، س��فيد در چارچ��وب پنجره ها، 

اس��کلت فيزیکي ميز، نيمکت و... منجر به افسردگي 
مي گردد.

	رن��گ ناكاف��ي در كالس ه��ا آث��ار س��وء روان��ي در  •
دانش آموزان ایجاد كرده و باعث خستگي مي شود.

	رنگ آمي��زي دیواره��اي كالس درس ب��ه رنگ هاي  •
روش��ن، كالس را در ظاهر بزرگ تر نمایان مي س��ازد 
و اس��تفاده از رنگ هاي شدید مثل آبي تيره و قرمز در 
صورتي كه در دیوار كالس به كار رود منجر به ایجاد 

تنش مي شود.
	براي مقطع ابتدایي رنگ هاي قرمز، آبي و زرد در كنار  •
رنگ س��فيد به كار مي آید، استفاده از رنگ سفيد براي 
رنگ آميزي سطوح و كف پوش آبي منجر به سکوت و 

آرامش فضا مي شود.
	رنگ ميز و صندلي شاگردان باید مات باشد.  •

	 در س��طح ك��ف كالس مي ت��وان رنگ هاي س��فيد،  •
خاكستري و یا رنگ هاي روشن استفاده كرد.

	از رنگ ه��اي گرم و ش��اد دركالس ه��اي اول مقاطع  •
ابتدایي جهت ب��ه هيجان آوردن بچه ه��اي منزوي و 
گوشه گير اس��تفاده شود و در راهرو و پله ها بهتر است 
رنگ های سرد و آرام به كار آید كه این رنگ ها عالوه 
بر آرامش محيط در كنترل هيجانات روحي كودكان و 

نوجوانان تأثير بسزایي دارد)مرتاض، 1379: 40(.  

)تصوير شماره7( استفاده از رنگ های شاد در محيط 

 (URL3) آموزشی

4- فضاي ورودي:
  فضاي ورودي در معم��اري كهن ایران از اهميت ویژه اي 
برخوردار است. در آثار به جا مانده از مساجد، مدارس، كاخ ها، 
حمام ها، كاروانس��راها، باغ ها و حتي خانه ها آش��کار اس��ت 
ك��ه تركيب كالب��دي ورودی ها با فضاي اط��راف، تزئينات، 
نقوش، به كارگيري رنگ و تعداد ورودي ها، بر پایه اصول و  5 -Valter
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اعتقادات مردم طراحي شده اند. متأسفانه، ورودي، كم وبيش 
در معم��اري معاص��ر ایران اهمي��ت خود را از دس��ت داده 
اس��ت و ورودي مدارس از این امر مس��تثني نيست. فضاي 
ورودي فق��ط ب��ه دیوار، در و پرده ختم مي ش��ود و خاصيت 
دعوت كنندگي ندارند و رنگ آميزي و یا طرحي جهت جذب 

دانش آموزان به مدارس انجام نمی شود. 

5- كالس و مبلمان:
توج��ه به نکات زی��ر در طراحی فضا های آموزش��ی الزامی 

است:
	یک كالس كارامد، مركزي براي فعاليت هاي مختلف  •

است. 
	متناس��ب نبودن مي��ز و نيمک��ت باع��ث انح��راف و  •
ناراحتي هاي س��تون فقرات شده و خستگي زودرس را 

در دانش آموزان ایجاد مي نماید. 
	وس��ایل و تجهي��زات آموزش��ي با وضعي��ت فيزیکی  •

دانش آموزان هماهنگ نيست.
	سقف بلند و تهویه مناس��ب، فعاليت هاي هوش بدني  •

را افزایش مي دهد. 
	جدابودن فضاهاي صدادار و بي صدا.  •

	مبلمان قابل تغيير براساس نوع فعاليت. •
	درگير كردن بچه ها در رابطه با مبلمان و آرایش كالس. •
	از قفس��ه ها و مبلمان براي تعریف و مش��خص كردن  •

بخش هاي مختلف استفاده مي گردد.

6- روشنایي:
در این باب، توجه به موارد زیر الزم است:

	اس��تفاده مناسب از روش��نایي طبيعي منجر به ارتقاي  •
كيفيت یادگيري مي شود.

	مي��زان و نوع روش��نایي، بر رفتار دانش آم��وزان تأثير  •
مي گ��ذارد. مطابق ب��ا مطالعات انجام ش��ده در كانادا، 
حض��ور دانش آموزان در مدارس با نور طبيعي، بيش از 

نور مصنوعي مي باشد.
	دانش آموزان به مدارسي بيشتر ثبت نام مي كنند كه از  •

نور طبيعي به وفور استفاده شده است.
	استفاده از انرژي خورشيدي در مدارس هر ساله منجر  •

به كاهش غيبت دانش آموزان می گردد. 
	 روشنایی مناسب، منجر به افزایش تمركز در كالس،  •
كاهش سروصدا و باالرفتن راندمان آموزش در مدارس 

مي شود. 
	 روش��نایی مناسب منجر به س��المتي چشم و كاهش  •

خستگي اعصاب مي گردد.
	اگ��ر نور ماوراء بنفش به المپ هاي فلئورس��نت اضافه  •
ش��ود به طيف خورشيد نزدیک خواهد شد و كودكاني 
كه در معرض این نور مکمل قرار مي گيرند، افزایش در 
قد و وزن آنها مشاهده مي شود)باستان فر، 1382: 67(.                                       

  )تصوير شماره8( معماران، سقف را به صورتی طراحی كرده اند كه نمادی از آسمان با ابرهايش باشد و با تشبيه 
ملزومات نورپردازی و روشنايی به كتاب هايی كه در حال بال زدن می باشند حسی از كوشش و فعاليت را در فضا 

(URL3).القا كرده اند

    

)تصوير شماره9( كالس های آموزشی )عکاسی از مدرسه ابتدايی اروميه(
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7-ارتباط درون و بیرون:
ام��روزه تص��ور اینک��ه فضا هاي آموزش��ي فقط درون 
آموزشي  است. فضا هاي  ساختمان است منسوخ ش��ده 
شامل كل فضاي باز، بسته و تمامي فضا ها و عناصري 
اس��ت كه به محدوده مدرسه وابس��ته می باشد. كيفيت 
فضایي س��اختمان مدرس��ه یا فضاي پ��ر، فضا هاي باز 
یا حي��اط، فضا هاي سرپوش��يده، انتظ��ام كالبدي و را 
بطه بي��ن آنها از مهمترین وج��وه در طراحي مدارس 
اكثر م��دارس جدید، طراحي  در  محس��وب مي گردند. 
س��اختمان بدون توج��ه كافي به ویژگي هاي س��ایت، 
مح��ور اصلي اقدام طراحان بوده اس��ت و فضاي باز، 
بخ��ش باقيمان��ده زمين محس��وب می ش��ود و غالبًا با 
آس��فالت كف خاتم��ه می یابد)كامل نيا،  و  دیواركش��ي 

.)112  :1386
                  

(URL4) تصوير شماره10( ارتباط بيرون و درون(

حياط مدرسه اولين محل برخورد دانش آموز با مدرسه است. 
اگر حياط مدرس��ه با رعایت اصول فني، محوطه سازي شده 
باشد و وسایل آموزش��ي و تفریحي مناسب نيز در آن تعبيه 
گ��ردد، می تواند براي رفع خس��تگي دانش آموز كارا باش��د. 
ح��ال اگر كودك 7س��اله با ذهني سرش��ار از آمادگي براي 

كس��ب هر آنچه مي بيند وارد حياطي ش��ود كه تعدادي ميز 
و نيمکت شکس��ته در گوش��ه آن روي هم تلنبار شده اند و 
تعدادي آبخوري قدیمي كه شير آب نصف آنها خراب است 
و توالت های��ي كه به دليل عدم رعایت نظافت و رس��يدگي 
قابل نزدیک ش��دن هم نيس��تند، چه احساسي پيدا مي كند؟ 

)پورزال،1376: 170(
  

8-محوطه:
انواع محوطه هاي مدارس:
1- محوطه بازي هاي آزاد 

2- محوطه بازي هاي دسته جمعي
توجه به نکات زیر در طراحی محوطه مدارس الزامی است:

	حياط مدرس��ه ادام��ه و امتداد طبيع��ي كالس درس  •
مي باشد. درك این مطلب كه چگونه در حياط مدرسه 
مي شود به كسب تجربه و دادن آموزش هاي متنوع به 

كودكان پرداخت، بسيار با اهميت است.
	زمين هاي محوطه بازي باید نرم و ترجيحًا از ش��ن یا  •

خاك اره پوشيده شده باشند.
	س��اخت تپه هاي مصنوعي كوچک و كاش��ت گياهان  •

مناسب جهت كاهش آلودگي ها.
	اس��تفاده از تمهيداتي كه منجر ب��ه ارتقاي توانمندي  •
ذهني كودكان گردد؛ مانند مسير هاي مارپيچ كه حس 

كنجکاوي را در آنها بر مي انگيزاند.
	طراحي مسيرهاي آب روان. •

	 فضا هاي بازي طبيعي و نشاط آور.•
	بای��د به نق��اط آفتاب گير زمين و جاهایي كه توس��ط  •

ساختمان ها در آن سایه ایجاد مي شود، توجه داشت.
	یک��ي از عوامل جاذب��ه در فضاي داخل��ي و محوطه  •
آموزش��ي نصب آكواریوم و س��اخت آب نما مي باش��د. 

)تصوير شماره11( فضای باز، حياط مدرسه ابتدايی بدون توجه به نيازمندی های كودكان و وضعيت نامناسب 
آبخوری و دستشويی در حياط مدرسه 
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الزم به ذكر است كه هر چه فضاي آموزشي از كيفيت 
و جذابيت بيش��تري برخوردار باشد و مطابق با ذوق و 
ش��وق دانش آموزان طراحي و اجرا گردد زمينه را براي 
حض��ور فعال آنها در محيط تعليم و تربيت مس��اعدتر 

مي نماید.
	ارتب��اط نزدی��ک و ملم��وس ب��ا طبيعت در رش��د و  •
تعال��ي، تعادل رواني و آرامش ك��ودكان الزم و مثبت 

می باشد)حافظيان، 1385: 78(.

مدرسه به عنوان جامعه:
آموزش در مدارس فرایندی رسمي است؛ زیرا برنامه ای معين 
از دروس برای یادگيری تعریف ش��ده اس��ت. علي رغم آن، 
مدارس نقش بسزایی در آشنایی كودكان با زندگی اجتماعی 
دارند. »هرمان هرتز برگر6« معتقد است یک مدرسه به افراد 
بي ش��ماري تعلق دارد و افراد با نقش هاي اجتماعي متفاوت 
در آن س��هيم هس��تند. ارتباط مدرسه با دنياي بيرون جهت 
افزایش یادگيري مدنظر مي باش��د. به عبارتی، مدارس قلب 
جامعه هس��تند و فرصت هاي ش��غلي باید از همان اوایل با 
درگيرك��ردن دانش آموزان با حرفه هاي گوناگون آغاز گردد. 
م��دارس آینده براي انج��ام فعاليت هاي وس��يع در خدمت 
اجتماع خواهند بود. در حقيقت در آینده مدارس��ي موفق اند 
ك��ه به ميزان بيش��تري به جامعه اطراف خ��ود تعلق دارند. 
مدرس��ه به عنوان نقطه مشترك تمام نسل ها می باشد. ایده 
مدرس��ه به عنوان یک جامعه، به نحوی در معماری گذشته 

ایران نيز مطرح بوده است. در محالت، فضای مدرسه، تنها 
به درس منحصر نبوده، بلکه اهالی ش��هر در مناسبت هایی 

خاص از آن استفاده می كردند.

نمونه هاي مورد مطالعه در ایران:
مدرس��ه ام��ام عل��ي)ع( تنها مدرس��ه نوس��از اس��ت كه 
فضا هاي آموزش��ي سربس��ته آن دس��ت كمي از مدارس 
دیگ��ر با انگيزه تيپ س��ازي ن��دارد. در طراح��ی محوطه 
مدرس��ه با رنگ آميزی دی��وار، به كارگي��ري نيمکت هایی 
متناس��ب با آنتروپومتری كودكان، ش��ناخت بازی مرسوم 
كودكان)لی لی( و تعبيه آن در حياط مدرس��ه با استفاده از 
رنگ آمي��زی در كف حياط و نصب تلفن عمومی در حياط 
مدرس��ه، تاحدودی موفق به پاس��خگویی نيازمندی هاي 
كودكان گردیده اس��ت؛ ول��ی به دليل نبود فضای س��بز 
كافی، عدم سيس��تم گرمایشی سرویس های بهداشتی در 
فصل س��رد س��ال، عدم هماهنگی تعداد توال��ت با تعداد 
دانش آم��وزان و نبود مکانی جهت حضور والدین، با ایجاد 
ازدحام در جلوی در مدرسه ایمنی و امنيت كودكان را به 

هنگام تعطيلی مدرس��ه مختل می س��ازند. 
در محوطه اكثر مدارس كشور با مسائل زیر روبرو هستيم:

	عدم فضاي سبز در محوطه؛ •
	عدم فض��اي نيمه باز در محوطه؛ زیرا در مواقع ریزش  •
ب��رف و ب��اران، دانش آم��وزان مي توانن��د از این فضا 

استفاده كنند.

Hertz berger- 6)تصوير شماره12( مدرسه امام علی)ع( اروميه
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	ع��دم طراحي دیواره��اي محوطه ب��ا در نظر گرفتن  •
جنسيت افراد؛

	ع��دم توجه ب��ه س��ایه اندازي ها در محوط��ه؛ زیرا در  •
تابس��تان فضا هاي س��ایه دار براي كودكان دلچس��ب 
است، در حالی كه در زمستان از آن گریزانند. در نتيجه 
قابليت حمل و جابه جایی سایه انداز ها در مدارس حائز 

توجه است. 
	عدم تجهيز سایت با امکاناتي جهت آموزش در فضاي  •
ب��از؛ زیرا ك��ودكان، نيازمند تماس مس��تقيم با انرژي 

خورشيد هستند.
	 در م��دارس معلم ارتب��اط الزم را بين كالس درس و  •

حياط مدرسه برقرار نمي كند. 

با توجه به اینکه، یادگيری شامل مراحل زیر است:
 1- فرد به تجربه عملی می پردازد؛

 2- با مسأله ای برخورد می كند؛
 3- اطالعاتی را گرد آوری می كند؛

 4- به كمک اطالعات به دس��ت آمده، راه حلی برای 
مسأله می جوید؛

 5- راه حل را به كار می برد؛  مدارس باالخص مدارس 
غيرانتفاع��ی كه با انگيزه اس��تفاده حداكثر از حداقل 
فضا بازتابی منفی، به دليل عدم توجه به س��رانه های 
فضاهای آموزش��ی در فرایند آم��وزش دارند، چگونه 

پاس��خگوی 5مرحله ذكر ش��ده خواهند بود؟

)تصوير شماره13( نمای مدارس غيرانتفاعی، يادآور 
فضای مسکونی است كه عملکردی آموزنده در فرايند 

يادگيری ندارد.  

نمونه هاي مورد مطالعه در جهان:
مدرسه ابتدایی »ژانده7« در سنگاپور كه هدف اصلي در این 
مدرسه فراهم آوردن محيطي براي بچه هاست كه نه تنها در 
آن آم��وزش می ببينند بلکه در آن بازي و زندگي می نمایند. 
به عبارتی، محيط آموزش��ی چيزي بيش از خانه دوم است. 
توج��ه به مقياس، به عن��وان عامل مه��م در بوجود آوردن 
احس��اس تعلق به محيط از س��وي بچه ه��ا در این طرح در 
نظر گرفته شده است. باغ هاي یادگيري در این مدرسه براي 
فراهم آوردن احس��اس آرام��ش و امنيت در یادگيري بچه ها 
به وجود آمده اند. فضاها ویژگي یک كالس رسمي را ندارند. 
ارتباط ميان داخل و خارج و بس��ط یافتن در محدوده شهري 
و استفاده از باغ هاي بيروني به عنوان كالس هاي درس در 

 )تصوير شماره14( مدرسه 
Zhangde primary school (URL5)

7 -Zhangde primary 
school
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فضای آزاد از ویژگی های عمده این مدرسه می باشند.
معمار در مدرسه »مونتسوری8« تالش كرده است تا كودكان 
در آن احساس خانه داشته باشند تا خالقيت آنها را تحریک 
كند. وقتي كودكان در چنين محيطي قرار گيرند، احس��اس 
نياز به بازي، موزیک، آواز، رقص، نقاش��ي و ساختن و غيره 
مي نمایند. طراحي بنا به گونه اي اس��ت كه روشنایي اتاق ها 
حتي از سقف نيز تأمين مي شود و شبيه مکانی در بيشه زار و 
جنگل است كه نور از بين شاخه هاي درختان عبور مي كند. 
قابل توجه اس��ت كه كف پوش مدرسه شباهتی با خزه های 

كف جنگل دارد.

نتیجه گیری: 
اش��خاص، امکنه و اش��يا می توانند هم به صورت نيروی 
بازدارن��ده و ه��م به ص��ورت عام��ل تس��هيل كننده در 
مرحله یادگيری عمل كنند. مدرس��ه و فضای آموزش��ی، 
فقط دیوار، اتاق و اش��يای ب��ی روح نيس��تند؛ بلکه فضا 
عرصه ای اس��ت ك��ه هر بخش آن برای ك��ودك پيامی 
دارد و آداب و عادات��ی را ب��ر آن��ان تحمي��ل می كن��د. 
كالس درس، تخت��ه، مي��ز، نيمکت، راهرو، حياط، زمين 
و... ه��ر ك��دام دارای ی��ک فرهنگ هس��تند و توجه به 
ای��ن فرهن��گ و روح حاكم بر آن اس��ت ك��ه همراه با 
كت��اب و معل��م، مجموع��ه ای از اهداف تعلي��م و تربيت 
را ش��کل می دهد. مش��کل عمده اینجاست كه در نظام 
آموزش��ی موجود، بيش��ترین تأكيد ب��ر روی آموزش به 
عم��ل می آید تا پرورش؛ یعنی به جای مکاش��فه درونی، 
مکاش��فه علمی ب��ه ك��ودكان می آموزن��د. در حالی كه 
نظام آموزش��ی اس��تاندارد، نظامی است كه به دو بخش 
آم��وزش و پرورش توجه دارد. آموزش و پرورش انتقالی 

س��اده از گذش��ته به حال و آینده نيس��ت؛ بلک��ه تربيت 
آدمی زاد برای آینده اس��ت. پرورش برای ساختن زندگی 
اس��ت؛ لذا امری تصادفی نبوده بلکه فرایندی برنامه ای 

و اجرایی می باش��د. 
  فلس��فه س��نتی آموزش و پرورش بر ای��ن باور بود كه 
كودك ش��الوده اي تهي، منفعل و ذاتًا بي عالقه نسبت به 
یادگيري اس��ت كه دانس��تني ها باید به كودكان آموزش 
داده ش��ود؛ در غير این صورت او خود ب��راي یادگرفتن 
پيش ق��دم نخواهد ش��د. بدی��ن جهت امکان��ات محيط 
آموزشي براس��اس نقش ساكن و منفعالنه كودك تنظيم 
ش��ده بود و در برابر آن به تحرك و تسلط فيزیکي معلم 
به عنوان عامل یاددهنده تأكيد مي ش��د. در این صورت 
آموزش جریان یک سویه محس��وب مي گردید، كه معلم 

متکلم وحده اس��ت. 

)تصوير شماره16( آموزش سنتی در مدارس 
(URL6)

  

)تصوير شماره15( مدرسه
 Montessori School of Maui (URL5)

8 -Montessori School 
of Maui 
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آم��وزش و پرورش باید هنگامی ك��ه درصدد تدارك محيط 
تربيتی برای كودكان بر می آید از خود بپرسد:

1- آیا اوضاع و احوال به گونه ای است كه كودك به طور 
مستقيم و ناگهانی با مس��ائل روبرو مي شود یا آنکه در 
ضم��ن كارهای مأنوس و عادی خ��ود به تدریج متوجه 

مسائل و لزوم حل آنها مي گردد؟
2- آی��ا مس��ائل مورد نظ��ر به زندگی ك��ودك مربوط 

است؟

توجه به موارد زیر جهت طراحی فضاهای آموزشی مطلوب 
الزامی است:

1. كنجکاوی س��رمایه ك��ودك اس��ت و از آن باید به 
بهترین وجه اس��تفاده نم��ود. موضوعاتی كه در كالس 
درس مورد بحث است با آنچه در خارج از كالس با آن 

روبروست، شباهت داشته باشد.
2-ك��ودكان در این دوره بيش از ح��د فعالند و چون در 
مدرس��ه برای اولين بار مجبور می ش��وند كه بيشتر به 
صورت نشس��ته فعالي��ت كنند، انرژی خ��ود را معمواًل 
به ش��کل عادت عصب��ی چون جویدن م��داد، مکيدن 
انگشت، پيچ دادن مو و بی قراری عصبی صرف خواهند 
كرد. نشستن طوالنی بر روی صندلی در كالس درس، 
آنها را خس��ته می كن��د و تمركز اصلی آن��ان در همان 

چهار دقيقه اول كالس اس��ت و بعد از آن كاهش بازده 
یادگيری در كودكان مش��اهده می شود. برای جلوگيری 
از كاه��ش یادگي��ری، فعاليت ذهنی هم��راه با فعاليت 

عملی می تواند كارساز باشد. 
3- ب��ازی، وس��يله ای مهم ب��رای تربيت ك��ودكان در 
جنبه های جس��می، فکری و روانی است. الف(كودكان 
در این س��ن، بيش��تر به بازی هایی تمای��ل دارد كه با 
حركات زیاد توأم باش��د؛ زیرا در پي س��نجش سرعت، 
قدرت و مهارت خود هستند. ب(حافظه دیداری كودك 
از طریق فعاليت های ورزشی و بازی، قابل تقویت شدن 
اس��ت. برای مثال بازی قایم باشک و بازی های دیگر را 
می توان به گونه ای مبتکرانه توسعه داد و از فضای مورد 
عالقه زنگ ورزش به شکلی استفاده كرد كه مشکالت 
تحصيل��ی بچه ها حل ش��ود یا الاقل كاه��ش یابد. ج( 
بازی، زمينه ای برای كشف مهر و عالقه و خشم و كين 
كودك است. كودك در حين بازی به صورتی ناخودآگاه 
خود را بروز می دهد و از این راه می توان او را ش��ناخت 
ك��ه چگونه فردی اس��ت و چه روحي��ه ای دارد و آنگاه 
به اصالح و س��اختن او اقدام كرد. د(ب��ازی در تکوین 
ش��خصيت و ایجاد زمينه برای مسئوليت پذیری كودك 
بس��يار مؤثر اس��ت. ه(از طریق بازی، ك��ودك ناگذیر 
می ش��ود ضوابطی را برای زندگی اجتماعی بپذیرد. و(با 

فلسفه معاصر آموزش و پرورشفلسفه سنتی آموزش و پرورش

1- كالس از گروه های بزرگ تشکيل می شد. )كالس های چندپایه(

2-در مدارس تأكيد بر حفظ مطالب بود.

3- دانش آموزان در مقابل محتوای درسی و معلم منفعل بودند. 

4- در فلسفه سنتی به فرمول ها و نظریه ها توجه داشتند.

5- مدرسه به یادگيری دموكراسی و آزادی می پرداخت.

6-  مدارس كالس��يک صرفًا خود را مکلف به تأمين امکانات آموزشي 

می دانند و اهميت بسيار كمی به پرورش می دهند.

1- كالس از گروه های كوچک تشکيل می شود. 

2- در مدارس تأكيد بر درك روابط مطالب می شود.

3-دانش آموزان در مقابل محتوای درسی و معلم، فعال هستند. »زمر9« 

مي گوی��د: كودكاني كه حركت نمي كنند و در نهایت فقط تابعيت را فرا 

مي گيرند، همانند پروانه هایي هستند كه سنجاق شده اند.

4-در فلسفه جدید، بيشتر به آزمایش و انجام عمل تمركز دارند.

5- دانش آموزان زندگی آزاد و دموكراتيک را در مدرسه و جامعه تمرین 

می كنند.

6- در تص��ور مدرن آموزش و پرورش 2بال هم س��نگ و هماهنگ در 

راستاي رشد ذهني و تعالي روح كودك شناخته مي شوند. 

)جدول شماره4( تفاوت فلسفه سنتی و فلسفه معاصر »آموزش و پرورش«

9 -Zomer
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شركت كردن كودك در بازی، زمينه برای جمع گرایی و 
همبستگی او با جامعه فراهم می شود.

4- تدری��س در س��ال های اوليه مدرس��ه بای��د بر پایه 
محسوس��ات دانش آموز متکی باشد. یعنی معلم طوری 
تدری��س كند كه همه حواس ك��ودك در امر یادگيری 
دخيل باشند. شيوه نشستن كودك بر روی صندلی مورد 
توجه قرار گيرد. بسياری از مشکالت جسمی كودك در 
اثر رعایت نکردن روش صحيح  نشستن بر روی نيمکت 

و صندلی ایجاد می شود. 
 5- پرورش به دو نوع فضا نياز دارد: الف(فضای فيزیکی 
به عنوان س��اختمان آموزشی؛ ب(فضای غير فيزیکی به 
عن��وان فضایی كه در آن مجموع��ه روابط بين اجزای 
فيزیک��ی فضایي را ایجاد می كن��د كه در آن آموزش و 
پرورش تحقق می یابد. امروزه بهترین زمين های شهری 
از حوزه نظام پرورش��ی خارج می شود و به كاربری های 
متفاوتی تبدیل می ش��وند و یا در فضای آموزش��ی كه 
تعامل و سهولت دسترسی دانش آموز و معلم یک اصل 
اس��ت، دانش آموز از برخورد طبيع��ی و عاطفی با معلم 
در خ��ارج از محيط كالس محروم می گردد. متأس��فانه 

امروزه بيشتر مدارس كشور آناتومی اداری دارند. 
كيفيت هاي بصري و ادراكي ك��ه در طراحي مجموعه هاي 
آموزش��ي به كار مي روند: 1-وحدت و كثرت یا هماهنگي و 
تنوع؛ 2-انتظام سلس��له مراتبي بين اجزاء و كل؛ 3-مقياس 
و تناس��ب؛ 4-پيوس��تگي و تناس��ب؛ 5-توالي در فضا ها و 
عملکرده��ا؛ 6-وض��وح و خوانایي؛ 7-هویت و ش��خصيت 
فضایي؛ 8-هویت بومي و محلي؛ 9-جهت یابي و احس��اس 
مکان؛ 10-تعادل و تقارن و توازن؛ 11-تباین كالبدي؛ 12-

قابليت انعطاف 13-تداوم تاریخي.
الزم به ذكر اس��ت، برای س��ازگاری محي��ط و رفتار، نکات 
اساس��ی دیگری ني��ز باید در نظر گرفته ش��ود. یکی از این 
نکات آنتروپومتری»انسان سنجی10« و ارگونومی»مهندسی 
عوامل انس��انی11« می باش��د؛ كه آنتروپومتری علم مطالعه 
ابعاد فيزیکی، توانایی ها و محدودیت های اندام انسان است 
و ارگونوم��ی به نحوه اس��تفاده اعضای ب��دن از محيط های 
فيزیکی می پردازد. به عبارتی، از دیدگاه انسان س��نجی اگر 
محيط، قابليت تأمين فعاليتی را نداشته باشد آن فعاليت انجام 
نمی گيرد. محيط هایی وجود دارند كه انجام فعاليت ها را بهتر 

و با آس��ایش بيش��تر از محيط های دیگر ممکن می سازند. 
س��رانه 1متر مربع برای هر دانش آموز بيانگر عدم آش��نایی 
طراحان با علم آنتروپومتری و ارگونومی كودكان اس��ت؛ در 
ای��ن صورت هرگز ب��ه مطلوبيت فضایی ب��ا راندمان باالی 

یادگيری نخواهيم رسيد. 

)تصوير شماره17( كالس مدرسه ابتدايی در اروميه

10 -Anthropometric
11 -Ergonomics

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir
www.SID.ir


فصـلنامه مدیریت شهری
Modir iyat  Shahri
ش���ماره 21 -   پ�ائي��ز 1387

 No.21 Autumn  2008
88

همان طور كه ذكر ش��د، هدف معماري، شکل دادن به مکان 
زندگي انس��ان اس��ت. به عبارت��ي دیگر، معم��اري درصدد 
س��اختن ظرف براي مظروف اس��ت؛ ظرفي به نام بنا براي 
مظروف، زندگي انس��ان. توجه بي��ش از حد به هر یک از دو 

عامل ش��کل و زندگي و وانهادن دیگري و یا تلقي نادرست 
از آنها، ب��ه معماري نامطلوب و ناموفق منجر مي ش��ود. در 
معماري نامطلوب انسان ها احساس زنده بودن، حيات داشتن، 

انسجام و آرامش نمي كنند.

بررسی شاخصه های مؤثر در طراحی مدارس كشور:

عملكرد

  دسترسی و 

مكان یابی

1-عدم مطلوبيت مکان برای استقرار فعاليت مورد نظر؛ مثاًل قبرستان مکان مناسبی برای 

جانمایی مدرس��ه نمی باشد. 2- عدم مناس��ب بودن مکان مدرسه با توجه به نياز منطقه و 

دسترس��ی ها؛ 3- جانمایی نادرست ورودی مدرسه نس��بت به معابر؛ مثاًل ارتباط مستقيم 

ورودی مدرسه با معابر. 

فضا

1- در اكثر مدارس كش��ور تعداد كالس كافی متناس��ب با فعاليت های كودكان س��نين 

12-7 سال موجود نمی باشد؛ مثاًل محلی برای استراحت و غذا خوردن كودكان. 2- اجزای 

س��ازنده مدارس مانند راه��رو، با انگيزه یادگيری طراحی نش��ده اند؛ در حالی كه كودكان 

آموزش با تصاویر و ملموس بودن عناوین درسی را بيشتر پذیرا می باشند.3 – عدم رعایت 

اس��تانداردها در طراحی دستش��ویی و توالت كودكان)عدم اس��تفاده از علم آنتروپومتری و 

ارگونومی(؛ 4- در شکل دادن به فضا ها باید كوشش كنيم كودكان از واحدهای كوچکتری 

به واحدهای بزرگتر چون كالس درس و سپس به اجتماع بزرگتری همانند هال عمومی 

و فضاهای مركزی وارد شوند. در اطراف فضاهای مركزی باید بالکن هایی تعبيه گردد كه 

كودك بتواند فضای بيش��تری برای فعاليت فردی داشته باشد. بدون اینکه امکان تماس 

با گروه های بزرگتر را از دس��ت بدهد؛ 5- عدم همجواری و نزدیکی محيط های آموزشی 

با طبيعت كه در آرامش روان كودك و خالقيت های او مؤثر اس��ت؛ 6- عدم تعبيه فضای 

مناسب برای بازی كودكان در هوای نامناسب زمستان.

كاربری ها
عدم تعبي��ه فضاهای چندمنظوره جهت جابه جایی مبلمان فضاهای آموزش��ی متناس��ب با 

فعاليت كودكان؛

عوامل مؤثر در 

كیفیت مدارس

مدرسه محله

دانش آموز، نيازمند ارتباط با جامعه اس��ت. برای مثال، دانش آموزی كه به واس��طه استقرار 

محل مدرس��ه در محلی كاماًل تجاری، هر روز از طریق پيمودن راه مدرس��ه، تصویری از 

دنيای خارج می یابد كه در آن تصویر س��ود، درآمد در جامعه، ذهن آن را به خود مش��غول 

خواه��د نمود؛ ولی اگر از بازار كتاب فروش��ان و موزه رد ش��ود، تصوی��ر بهتری از زندگی 

اجتماعی خواهد داشت.  

مصالح و فرم مدرسه

مدارس در هر مقطع تحصيلی باید به ش��کل ها و حجم های ساده و متنوع طراحی شوند؛ 

به نحوی كه حجم و شکل ساختمان های آموزشی بازگو كننده سنين دانش آموزان باشند، 

در حالی كه مدارس كش��ور با الگوی ثابت و بدون توجه به روحيات دانش آموزان طراحی 

می شوند.

اجزاي مدارس كشور بدون توجه به پرورش خالقيت و نوآوری كودكان طراحی شده اند.نوآوری

)جدول شماره5(
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 با توجه به اهميت مدرس��ه در فرهنگ، تمدن سازی و رشد 
و توس��عه جامعه، توجه به نکات زیر در طراحي محيط های 

آموزشی الزامي می گردد:
 1- همکاري و مشاركت در زمينه طراحي و برنامه ریزی؛ 
زیرا آموزش و پرورش  از علوم ميان رشته ای است كه 
روان شناس��ی، جامعه شناسی، مردم شناس��ی، اقتصاد و 

فلسفه را در بر دارد. 
 2- طراحی تمام اجزای مدرس��ه با انگيزه آموزش��ی و 

پرورشی؛
 3- ن��گاه ب��ه خان��ه به عن��وان ط��رح و الگویي براي 

مدارس؛
4- پرهيز از راهروهاي مستقيم؛

5- درنظرگرفتن اندازه كالس ها متناسب با گروه سنی 
كودكان؛

6- فراه��م آوردن فضا هاي یادگي��ري ذهني و فيزیکي 
در مدارس؛

7- طراح��ي فضا ه��ا ب��ا درنظرگرفتن نياز هاي رش��د 
كودكان؛

8- زیادكردن نورپردازي طبيعي در كالس؛
9- چيدمان مناس��ب فضا ها جه��ت جلوگيری از ایجاد 

آلودگی صوتی؛
10- به كارگيری كالس هاي انعطاف پذیر جهت استفاده 

كودكان در شرایط گوناگون)ردیفي- گروهي(؛
11- به كارگيری كادر آموزشی خالق و مسئوليت پذیر؛ 
مثاًل با برنامه ریزی مناسب مدیر مدرسه سرانه آموزشی 
می تواند در جهت افزایش كارایی محيط آموزشی به كار 

آید.
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