الگوی چیدمان فضایی مدارس نوین مبتنی بر
اصول مدارس اسالمی
در راستای ارتقاء یادگیری افراد
حمیدرضا عظمتی ،1زینت امینی فر
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بهرهگیــری از الگوهــای معمــاری مــدارس اســالمی در راســتای ارائــه ی راهکارهایــی بــرای طراحــی کالبــد محیــط مــدارس جدیــد،
مبتنــی بــر ارتقــاء یادگیــری کاربــران ،هــدف اصلــی ایــن پژوهــش اســت .مــدارس بهعنــوان مهمتریــن فضاهــای تربیتکننــده ی
نیــروی انســانی ،نقــش بــه ســزایی در افزایــش یادگیــری افــراد جامعــه ایفــا میکنــد .ازایـنرو طراحــی محیـط هایی مناســب در راســتای
تکامــل همهجانبــه ی دانــش آمــوزان ،یــک ضــرورت اســت .مطالعــه و بررســی معمــاری مــدارس اســامی بــه شــناخت معیارهــای
کالبــدی مؤثــر بــر طراحــی مــدارس مطلــوب کمــک خواهــد کــرد .تحقیــق حاضــر بــه بررســی عوامــل تعیینکننــده ی چیدمــان فضایــی
در مــدارس دوران اســامی و نمــود و مصداقهــای آن در مــدارس جدیــد ،بــا رویکــرد بهبــود یادگیــری میپــردازد .روش تحقیــق
کمــی  -کیفــی بــوده و به¬صــورت تحلیلــی و پیمایشــی انجامشــده اســت .جامعــه ی آمــاری موردبررســی شــامل تمامــی هنرآمــوزان
و دبیرانــی اســت کــه در ســال تحصیلــی  1393-1394در شهرســتان زاهــدان مشــغول بــه فعالیــت بودهانــد .در ایــن تحقیــق از روش
نمونهگیــری خوشــه ای چندمرحلــه ای استفادهشــده ؛ و حجــم نمونــه  310نفــر بــوده اســت .پژوهشــگران بــا مطالعــات کتابخانــه
ای و بررســی نمونههــای مــدارس دوره ی اســالمی در ایــران متغیرهــای تأثیرگــذار را اســتخراج نمــوده انــد .در گام بعــدی متغیرهــای
بهدس ـتآمده در پرسشــنامههای ساختهشــده ،موردســنجش قرارگرفتهانــد و پــس از تعییــن روایــی و پایایــی پرسشــنامه از آن
بــرای ســنجش دیــدگاه حجــم نمونــه استفادهشــده اســت .دادههــای حاصــل در نرمافــزار  SPSSتحلیلشــدهاند .نتایــج حاصــل
بیانگـ ـر تاثیــر مثبــت معیارهــای چیدمــان فضایــی محیــط مدرســه بــر یادگیــری کاربــران اســت .ایــن معیارهــا شــامل نحــوه ی
گــردش در فضــا ،انعطافپذیــری ،ســرانه ی فضــای بــاز و مســقف ،ارتبــاط فضــای درون بــا بیــرون ،مبلمــان و عرصــه بنــدی اســت.
درنهایــت ؛ یافتههــای تحقیــق ب ـ ه صــورت اصــول طراحــی محیــط مــدارس جدیــد در جهــت افزایــش یادگیــری کاربــران تدویــن و
تبییــن شــده اســت.
واژههای کلیدی:مدارس اسالمی ،ارتقاء یادگیری ،چیدمان فضایی ،فضای آموزشی.فرایند طراحی ،مخاطب ،تعادل پویا.
تاریخ دریافت95/04/02 :
تاریخ پذیرش95/05/25 :

.1دانشیار گروه معماری و شهرسازی.دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.تهران.ایران( .نویسنده مسوول) Azemati@srttu.edu
.2کارشناس ارشد معماری.دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی .دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی.تهران.ایرانAminifar.1562@yahoo.com .

 .1مقدمه

در ســالهای اخیــر بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون روشهــای
آموزشــی ،محیــط مــدارس بهعنــوان یــک ابــزار آموزشــی بی ـش
از پیــش مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت .در برخــي تحقيقــات
تــازه از محيــط كالبــدي بهعنــوان «موضــوع پنهــان در برنامــه
آمــوزش» يــاد میشــود .ايــن موضــوع ازآنجهــت «پنهــان»
ً
اســت كــه الزامــا واجــد اثــرات عينــي و ملمــوس نيســت و يــا اینکه
ً
معمــوال مــورد غفلــت همــگان اســت[ .]1محيــط يادگيــري
مؤثــر ،محيطــي اســت كــه در كنــار مؤلفههــای ديگــر تأثیرگــذار در
امــر آمــوزش ماننــد برنامــه درســي ،آمــوزگاران و  ...تأثیــر مهمــي
در امــر آمــوزش داشــته باشــد .هرچنــد كــه محيــط فيزيكــي
مدرســه تنهــا يكــي از مؤلفــههــای تأثیرگــذار در يادگيــري اســت؛
امــا میتــوان گفــت مهمتریــن مؤلفــه در يــك محيــط فعــال
يادگيــري بــه شــمار م ـیرود ]2[.در طراحــی محیــط آموزشــی
توجــه بــه نیازهــای فیزیکــی و روانــی کاربــران موجــب فراهــم
آوردن فضایــی میشــود کــه افــراد در آن احســاس راحتــی
دارنــد و میــزان عوامــل محیطــی کــه موجــب حواسپرتــی
میشــوند بــه حداقــل میرســد.

از طرفــی میتــوان بــا مطالعــه و شــناخت الگوهــای معمــاری
مــدارس اســامی بــه نــکات مثبــت آن دس ـت یافــت و از
الگوهــای موفــق آن در هماهنگــی بــا نیازهــای امــروز و
شــیوههای نویــن طراحــی بهــره بــرد .در ادامــه ؛ برخــی از
ویژگیهــای ترکیــب فضایــی مــدارس اســامی بــا توجــه بــه
چهــار مــورد از مــدارس تکاملیافتــه ایرانــی موردبررســی قــرار
خواهــد گرفــت .مــدارس غیاثیــه خرگــرد ،چهاربــاغ اصفهــان،
خــان شــیراز و آقابــزرگ کاشــان نمونههایــی از مــدارس اســامی

بــا توجــه بــه بررســی نمونههــای مــدارس اســامی ایــران،
معیارهــای گــردش در فضــا ،انعطافپذیــری عملکردهــا ،ســرانه
فضــای بــاز و مســقف ،ارتبــاط فضــای درون بــا بیــرون و عرصــه
بنــدی ،شــکلگیری و نحــوه قرارگیــری فضاهــا در کنــار یکدیگــر
را تعریــف میکننــد .اســتخراج الگوهــای معمــاری مــدارس
اســامی فرصتــی بــرای انطبــاق معمــاری نویــن بــا معمــاری
ســنتی پایــدار فراهــم میســازد کــه درنهایــت منجــر بــه طراحــی
مــدارس مطلــوب امــروزی خواهــد شــد.
البتــه نظــام آموزشــی مــدارس اســامی درگذشــته اغلــب بــر
پایــه ی تدریــس «استادشــا گردی» و پیرامــون فعالیتهایــی
چــون مباحثــه و وعــظ بــوده اســت .بنابرایــن تنــوع فعالیتهــا
و رفتارهــا در مــدارس محــدود بــوده اســت .امــا امــروزه بــا
گســترش علــوم ،فنــون و شــیوههای نویــن آموزشــی ،دامنــه
گســتردهای از رفتارهــا در مــدارس شــکل میگیــرد .مــدارس
نیــاز بــه فضاهــای بــاز و بســته ی متنوعــی دارنــد تــا فرصتهــای
تجربــه و یادگیــری را افزایــش دهنــد .بنابرایــن در تدویــن اصــول
طراحــی مــدارس جدیــد ،عــاوه بــر هماهنگــی بــا اصــول پایــدار
معمــاری اســامی بایــد بــه نیازهــای آموزشــی امــروز نیــز توجــه
ویــژهای داشــت.
در دهههــای اخیــر تحقیقــات فراوانــی پیرامــون تأثیــر
محیــط بــر یادگیــری انجامشــده اســت .ایجــاد رغبــت و حــس
عالقهمنــدی بــه محیــط آموزشــی ،از عوامــل مؤثــر در برداشــت
ً
دانــش آمــوزان از محیــط مدرســه و نهایتــا پیشــرفت تحصیلــی
آنــان اســت[ .]3مدرس ـهی مطلــوب دانــش آمــوزان و معلمــان
نوعــی ســازمان یادگیرنــده اســت کــه بــا تغییــر زیرســاخت
واحدهــای آموزشــی موجــود بــه ترویــج یادگیــری زاینــده و
یادگیــری بــرای نــوآوری یــاری میرســاند ]4[.اســتراتژی نویــن
و مؤثــر آموزشــی بهمنظــور افزایــش یادگیــری بــه معلمــان اجــازه
میدهــد تــا بــا همــکاری دانــش آمــوزان و تشــکیل گروههــای
آموزشــی ،فرآینــد آمــوزش و یادگیــری را دنبــال کننــد.]5[ .
در کالسهــای ســنتی كــه صندلیهــای دانشآمــوزان در
ردیفهــای منظــم و پشــت ســرهم چیــده میشــود و میــز معلــم
در جلــوی كالس قــرار میگیــرد ،تمــام توجــه بــه معلــم متمركــز
میشــود و ارتبــاط میــان دانشآمــوزان انــدك اســت [ .]6در
برخــی از کالسهــا ،صندلیهــا دور میــز چیــده میشــود و میــز
معلــم در حاشــیه قــرار میگیــرد .در ایــن نــوع آرایــش نیــز ارتبــاط
متقابــل دانــش آمــوزان بــا معلــم ضعیــف اســت[.]7
عــاوه بــر طراحــی داخلــی مــدارس توجــه بــه طراحــی فضــای
بــاز نیــز حائــز اهمیــت اســت« .حیــاط مدرســه امتــداد طبیعــی
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نظریــه ی چیدمــان فضایــی اغلــب در طراحــی و برنامهریــزی
شــهری مطر حشــده اســت .در مباحــث طراحــی شــهری
چیدمــان فضایــی روشــی اســت بــرای درک پیکــرهبنــدی فضــا
بهنحویکــه «منطــق عوامــل اجتماعــی بــه وجــود آورنــده «ی
آنهــا نیــز قابلتشــخیص باشــد .در ایــن پژوهــش مقصــود
از چیدمــان فضایــی  ،ترتیــب و نحــوه ی قرارگیــری فضاهــا در
کنــار یکدیگــر اســت .چیدمــان فضایــی مــدارس ؛ نحــوه ی
ارتباطــات ،رخدادهــای درون فضــا و تجربــه ی فضــا را تعریــف
میکنــد .از آنجاییکــه نظــم فضایــی و نحــوه ی ارتبــاط بیــن
فضاهــا عاملــی مهــم در فراهــم آوردن آســایش فیزیکــی و روانــی
کاربــران فضــا اســت ،تــاش بــرای دســتیابی بــه اصــول چیدمــان
فضایــی مؤثــر در مــدارس ضــروری بــه نظــر میرســد .بنابرایــن
هــدف از بررســی مــدارس گذشــته رســیدن بــه اصــول معمــاری
پایــدار بــرای طراحــی فضاهــای آموزشــی امــروزی در راســتای
بهبــود یادگیــری دانــش آمــوزان اســت.

ایرانــی موجــود میباشــند کــه بــا نظــم مطلوبــی در ترکیــب بــا
فضــای معنــوی در ارتبــاط بــا محیــط اطــراف ساختهشــدهاند.

کالس درس اســت .ارتبــاط بــا طبیعــت موجــب کاهــش
فشــارهای عصبــی و بهبــود ســامت روحــی و جســمی دانــش
آمــوزان و مربیــان میشــود»[ .]8بــا بهبــود کیفیــات فضــای بــاز
و نیمـ ه بــاز مــدارس میتــوان از ایــن فضاهــا بهعنــوان یــک ابــزار
آموزشــی ســودمند اســتفاده نمــود.
در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه الگوهــای پایــدار معمــاری مــدارس
اســامی و یافتــن برخــی از مصداقهــای آن در مــدارس
جدیــد تــاش شــده اســت تــا متغیرهــای کالبــدی ترکیــب
فضایــی مــدارس اســامی اســتخراج شــود .بــا بررســی میــزان
تأثیــر متغیرهــای بهدس ـتآمده بــر یادگیــری دانــش آمــوزان،
یافتههــای تحقیــق در قالــب اصولــی بــرای طراحــی محیــط
مــدارس تبییــن شــده اســت .رعایــت ایــن اصــول فضایــی
متناســب بــا نیازهــای جســمی و روانــی دانــش آمــوزان فراهــم
آورده و بــر فرآینــد یادگیــری تأثیــر مثبتــی خواهــد گذاشــت.
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در ایــن تحقیــق بــا فــرض اینکــه توجــه بــه چیدمــان فضایــی
مناســب در مــدارس میتوانــد بــر یادگیــری کاربــران مؤثــر
باشــد ،بــه بررســی متغیرهــای مؤثــر پرداختهشــده اســت .ایــن
تحقیــق درصــدد پاســخگویی بــه ســؤاالت زیــر اســت:

ش ـمـ ــاره 6-2
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1395

الگوهــای ترکیــب فضایــی پایــدار در معمــاری مــدارساســامی کــدام هــا هســتند؟

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جهـــان

آیــا نحــوه ی چیدمــان فضایــی محیــط مدرســه بــر میــزانیادگیــری دانــش آمــوزان مؤثــر اســت؟

یمالسا سرادم لوصا رب ینتبم نیون سرادم ییاضف نامدیچ یوگلا

.3ضرورت و اهمیت پژوهش
فضــای مدرســه مهمتریــن و اصلیتریــن مکانــی اســت کــه
فرصــت تجربــه و یادگیــری را بــرای دانــش آمــوزان فراهــم
میکنــد .ازای ـنرو طراحــی محیــطهایــی مناســب در راســتای
تکامــل همهجانبــه ی کاربــران فضــا ،ضــروری بــه نظــر میرســد.
متأســفانه در اغلــب ســاختمانهای مــدارس موجــود بــه
نیازهــای کاربــران فضــا توجــه نشــده اســت .ایــن عــدم توجــه
تأثیــرات منفــی بــر کاربــران گذاشــته و پروســه ی رشــد و
یادگیــری را مختــل میکنــد .ا گــر چیدمــان فضــای مدرســه
متناســب بــا نیازهــای دانــش آمــوزان شــکل گیــرد ،زمینــه ی
مناســب بــرای یادگیــری فــردی و جمعــی فراهــم خواهــد شــد .از
طرفــی دیگــر طراحــی مــدارس مطلــوب بایــد براســاس معمــاری
پایــدار صــورت گیرد.ازآنجاییکــه رابطــه بیــن معمــاری ســنتی و
امــروز در حــال انقطــاع اســت ،ضــروری اســت تــا بــا یافتــن اصــول
معمــاری اســامی و اســتفاده از آن در طراحــی ،ســنتهای
پایــدار معمــاری گذشــته را احیــا کنیــم.

 .4هدف

هــدف اصلــی ایــن پژوهــش تبییــن اصــول پایــدار طراحــی
فضــای مدرســه و شناســایی الگوهــای تعریفکننــده چیدمــان
فضایــی معمــاری مــدارس اســامی در راســتای ارتقــای
یادگیــری کاربــران اســت .اســتفاده از محیــط بهعنــوان یــک
ابــزار آموزشــی مســتلزم شناســایی معیارهــای محیطــی مؤثــر بــر
ارتقــای یادگیــری دانــش آمــوزان اســت .نظــم و ترتیــب فضایــی
عاملــی مهــم در تعریــف روابــط بیــن کاربــران بــا یکدیگــر و تعریــف
رابطــه کاربــران و محیــط اســت .بــا شــناخت معیارهــای مؤثــر بــر
آرایــش و نظــم فضــا میتــوان اصولــی را بــرای طراحــی هــر چــه
بهتــر محیــط مدرســه تبییــن نمــود و میــزان عوامــل مزاحــم
یادگیــری را بــه حداقــل رســاند.

 .5متغیرهای موردمطالعه
بــدون شــک پدیــده ی یادگیــری ،مهمتریــن موضــوع روانــی
در انســان و موجــودات تکاملیافتــه اســت ،بــه ایــن دلیــل کــه
پایــه و اســاس بســیاری از مســائلی اســت کــه موجــب میشــود
انســان ازنظــر روانــی از ســایر موجــودات و دیگــر همنوعــان خــود
متمایــز گــردد[ .]9کیمبــل یادگیــری را اینگونــه تعریــف کــرده
ً
اســت« :تغییــر نســبتا پایــدار در تــوان رفتــاری (رفتــار بالقــوه) کــه
ت شــده ،رخ میدهــد»[.]10
درنتیجــه تمریــن تقوی ـ 
یادگیــری تغییــر رفتــاری اســت کــه از طریــق تجربــه و تأثیــر
متقابــل فــرد بــر محیــط و محیــط بــر فــرد در انســان ایجــاد
میشــود .بنابرایــن یادگیــری بهطــور نامحســوس نیــز اتفــاق
میافتــد .ا گــر محیــط سرشــار از فرصتهــای تجربــی باشــد
یادگیــری نیــز بــه همــان میــزان افزایــش مییابــد .محیــط
متناســب بــا نیازهــای کاربــران آســایش دانــش آمــوزان را فراهــم
آورده و از حواسپرتــی ناشــی از شــرایط محیطــی نامناســب
پیشــگیری میکنــد.
از آنجاییکــه اغلــب آموزشهــا در کالس درس صــورت
میپذیــرد توجــه بــه طراحــی داخلــی ایــن فضاهــا اهمیــت
خاصــی دارد .فضــای یکنواخــت کالسهــا موجــب خســتگی
یگــردد و موجــب حواسپرتــی در حیــن زمــان
دانشآمــوز م 
یادگیــری و تمایــل وی بــه تــرک کالس میشــود .انعطافپذیــر
کــردن فضــای کالسهــا امــکان چیدمانهــای مختلــف
تجهیــزات و مبلمــان را فراهــم آورده و از ایجــاد فضــای
یکنواخــت و تکــراری پیشــگیری میکنــد.
 .1-5انعطافپذیری و پالن باز
عملکــرد اولیــه و اصلــی مــدارس اســامی وعــظ و بحــث
بــوده بنابرایــن ســتونهای شبســتان ،ســکو و ایوانهــای
مــدارس عناصــر مناســبی بــرای شــکلدهی بــه محافــل

وعــظ و حلقههــای بحــث و تدریــس بــوده اســت .بــا گســترش
عملکردهــای مــدارس و نیــاز بــه فضاهــای زمســتانی،
شــکلگیری اتاقهــا و تاالرهــا در مــدارس آغــاز شــد
بهعنوانمثــال در مدرســه ی غیاثیــه ی خرگــرد تاالرهایــی
وجــود دارد کــه بهعنــوان تــاالر وعــظ و اجتماعــات و در
زمســتان بهعنــوان محــل تدریــس از آن اســتفاده میشــده
اســت" .مدرســه ی مــادر شــاه [چهاربــاغ] کــه در محیطــی زیبــا
و آرام واقعشــده و رو بــه چهاربــاغ اســت پویایــی جدیــدی
در طــرح چهــار ایــوان ســنتی پدیــد آورد.ایــن امــر از طریــق
ً
اتاقهــای بــزرگ و گنبــد دار اضافــی (کــه احتمــاال در زمســتان
از آن بهعنــوان ســالن ســخنرانی اســتفاده میشــده)بهعالوه
آنهایــی کــه پشــت ایوانهــا قرارگرفتهاند،صــورت پذیرفتــه
اســت" [ .]11عــاوه بــر اتاقهــا ،گنبــد خانــه و شبســتان نیــز در
برخــی مــدارس کاربــرد آموزشــی داشــته و در مــواردی بهعنــوان
محــل عبــادت اســتفاده میشــده اســت.ایوانها در فصــل
تابســتان محــل مناســبی بــرای بحــث و تدریــس بودهانــد.
ایــن اســتفاده چندگانــه از فضاهــا نشــان میدهــد کــه بنــای
مــدارس اســامی در ایــران ،رفتارهــا و کاربریهــای منعطفــی را
در خــود جایدادهانــد.
ازجملــه عوامــل مؤثــر بــر ارتقــاء کیفیــت آموزشــی
انعطافپذیــری و ابعــاد فضایــی اســت .انعطافپذیــری
قابلیــت تحقــق دارد:

جعبههــای ســنتی و بســته کالسهــای درس بــا میزهایــی
کــه خطــی و در چنــد ردیــف چیــده شــدهاند ،مانــع مانعــی
بــرای داشــتن گروهبندیهــای متنــوع و انعطافپذیــر
اســت [ .]5ا گــر امكانــات كالس بــه صورتــی باشــد كــه
صندلیهــای دانشآمــوزان میتواننــد بهصــورت دایــره
شــكل ســازماندهی شــود ،دانشآمــوزان بــا یكدیگــر و بــا معلــم
ارتبــاط متقابــل برقــرار كننــد .در ایــن صــورت ،معلــم جزئــی از
دانشآمــوزان محســوب شــده و میتوانــد عــاوه بــر تدریــس،
بــه راهنمایــی و هدایــت بحثهــای جمعــی دانشآمــوزان نیــز
بپــردازد.

 .2-5مبلمان
تغییــر مبلمــان کالس موجــب تغییــر میــزان خالقیــت ،نــوآوری
و مهارتهــای کالســی دانــش آمــوزان میشــود .در برخــی
مــوارد وجــود قالــی در کالس درس باعــث ســپری کــردن زمــان
بیشــتری در کالس و همچنیــن موجــب افزایــش تعامــل
مســتقیم میشــود]12[.
تحقیقــات فراوانــی انجامشــده اســت که نشــان میدهد ،نحوه
چیدمــان نیمکتهــا و رفتــار دانــش آمــوزان در حیــن انجــام
کاربــر کــمتوجهــی و موفقیــت کمتــر ایشــان تأثیرگــذار اســت.
ً
خصوصــا هنگامیکــه بهجــای نشســتن اطــراف میــز بهصــورت
ردیفــی مینشــینند .بــا توجــه بــه نتایــج بهدســتآمده
محققــان اســتدالل میکننــد کــه معلمــان بــرای ایجــاد یــک
چیدمــان صندلــی تأثیرگــذار بــه نظــرات دانشآموزانشــان نیــاز
دارنــد .ا گــر مالکیــت کالسهــای درس اختصاصــی بــه دانــش
آمــوزان داده شــود میــزان عالقــه و تعلــق دانــش آمــوزان بــه
مدرســه افزایــش مییابــد .دانــش آمــوزان تمایــل دارنــد تــا
مبلمــان و آرایــه ی محیــط را بهدلخــواه خــود و متناســب بــا
نــوع فعالیــت و تعــداد گروههــا تغییــر دهند.چیدمــان نشســتن
میتوانــد ارضــی (فضــای ســازمانیافته بهوســیله میــز فــردی
خصوصــی) یــا عملکــردی (فضــای ســازمانیافته توســط یــک
فعالیــت خــاص) باشــد .اغلــب میتوانــد بهصــورت محــل
فعالیتــی باشــد کــه در آن مشــارکت بیــن معلــم و دانــش آمــوزان
افزایــش یابــد.
بــا توجــه بــه آموزشهــای مختلــف در مدرســه طراحــی یــک
مــدل واحــد کالس بهگونـهای کــه بــا همــه عملکردهــا متناســب
باشــد امکانپذیــر نیســت و بــرای یادگیــری و آموزشهــای
متفــاوت چیدمانهــای متفاوتــی نیــاز اســت .ازآنجاییکــه
در چیدمــان نعــل اســبی میــزان توجــه دانــش آمــوزان افزایــش
مییابــد ،بــا مبلمــان و آرایــش فضایــی اغلــب میتوانــد دانــش
آمــوزان را بهصــورت خوش ـهای و در گروههــای بــا انــدازه
بهصــورت آمــوزش محــور ســازماندهی کــرد[.]13
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اســتفاده از پــان بــاز در اغلــب فضاهــای جمعــی و آموزشــی
مــدارس در جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای متفــاوت مطلــوب
اســت .فضاهایــی کــه امــکان تقســیم شــدن بــا اســتفاده از
دیوارهــای کوچــکهــای ســبک و قابلحمــل را داشــته باشــد
در برابــر عملکردهــای مخالــف انعطافپذیــر اســت .هرچنــد
انتقــال ســروصدا از مشــکالت شــایع اینگونــه فضاهــا اســت؛
امــا بــرای فعالیتهــای جمعــی کــه نیــاز بــه ســکوت کامــل
نــدارد مناســب اســت.

درهرحــال ،هنــگام بررســی طــرز چیــدن صندلیهــا در کالس،
توجــه بــه هم ـهی دانشآمــوزان ،شــایان اهمیــت اســت .یكــی
از نیازهــای اساســی دانــش آمــوزان ایــن اســت كــه موردتوجــه
دبیــران قــرار گیرنــد و چنانچــه فضــای فیزیكــی كالس مشــوق
ایجــاد ایــن احســاس در دانشآمــوزان باشــد ،بــدون تردیــد از
میــزان مســائل و مشــكالت انضباطــی نیــز بهطــور چشــمگیری
كاســته خواهــد شــد )2005:6,Moinpoor(.

 .3-5گردش و حرکت در فضا
دسترســی در مــدارس گذشــته ،بــر پایـهی نظــم سلســله مراتبی
اســت" .در غیاثیــه ی خرگرد،فضــای بیــن حیــاط و نمــای
اصلی-یعنــی مجموعــه ورودی-بــا نوآوریهــای بســیار تکامــل
پیدا کــرده و بهســرعت در مدرســه بهصــورت بخشــی بــا هویــت
خــاص خــود درآمــده اســت" ]11[.گــذر از ورودی بــه هشــتی و
پـسازآن بــه ایــوان ورودی مقدمـهای بــرای رســیدن بــه حیــاط
مرکــزی اســت .ورود بــه حجرههــای همکــف از طریــق ایــوان
هــای کوچــک رو بــه حیــاط و دسترســی بــه حجرههــای طبقــه
بــاال از طریــق پلکانهایــی کــه در گوش ـههای بنــا قــرار گرفتــه
اســت،فراهم میشــود.
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"مدرســه چهاربــاغ" دو ورودی اصلــی و فرعــی دارد.موقعیــت
ورودی اصلــی مدرســه عقبتــر از لبــه ی معبــر اســت و بــا ایجــاد
فضایــی سرپوشــیده ،فضــای حرکتــی معبــر را از مکــث ورودی
جــدا کــرده است.هشــتی مربــع شــکل غیاثیــه مســتقیم بــه
فضاهــای جانبــی راه دارد ولــی هشــتی مســتطیل شــکل
چهاربــاغ از دو ســمت بــا شکســتگی بــه فضاهــا دسترســی
دارد ]14[.عقبنشــینی طبقــه فوقانــی در "مدرســه آقابــزرگ"
عــاوه بــر اینکــه موجــب ســیالی و امتــداد فضــا از گــودال باغچــه
بــه مهتابــی بــاال شــده اســت ،مســیر حرکتــی مجزایــی را بــرای
مســجد و مدرســه فراهــم آورده اســت .ارائــه ی الگوهــای
حرکــت و گــردش در فضــا مســتلزم شناســایی ســاختار فضایــی
متناســب بــا رفتارهــای دانــش آمــوزان است.شــاخص نمــودن
ورودی و خوانایــی مســیرها از دیگــر اصــول طراحــی حرکــت در
فضــا اســت.

یمالسا سرادم لوصا رب ینتبم نیون سرادم ییاضف نامدیچ یوگلا

 .4-5عرصه بندی
در مــدارس اســامی کنــار هــم قرارگیــری عملکردهــای مختلــف
و ترکیــب فضاهــای بــاز و بســته ،عرصــه بنــدی مناســبی را در این
فضاهــا بــه وجــود آورده اســت .بــا توجــه بــه عملکــرد اســامی
مــدارس و وجــود حجرههــای اقامتــی ،وجــود فضایــی بهعنــوان
مســجد در کنــار مدرســه ضــروری اســت .در هرکــدام از مــوارد
ترکیــب مدرســه و مســجد و حجرههــا بهگون ـهای متفــاوت
ساختهشــده اســت .در دو ســمت ورودی مدرســه غیاثیــه دو
اتــاق بــزرگ دارای ســقف گنبــدی وجــود دارد.فضــای ســمت
راســت مســجد و فضــای ســمت چپ،ســالن اجتماعــات اســت.
حجرههــا نیــز پیرامــون حیــاط مرکــزی شــکلگرفتهاند .در
ایــن میــان نزدیــک بــودن ایــن مدرســه بــه مســاجد اطــراف
آن را از اختصــاص دادن فضایــی مختــص مســجد بینیــاز
نمــوده اســت .توجــه بــه ترکیبــات و تنــوع فضایــی و حجمــی
در فــرم بنــای مســجد و مدرســه آقابــزرگ کاشــان مشــخصه
م عصــر آن اســت ]15[.
ی اصلــی ایــن بنــا در بیــن بناهــای ه ـ 
در ایــن بنــا "مدرســه آن در زیــر مهتابــی جلــوی ورودی از

مســجد جداشــده و نیمطبقــه هــم از گــودال باغچــهای کــه
دورتــادور آن حجرههــا قــرار دارنــد باال تــر اســت.بدین ترتیــب
ســه بخــش اصلــی بنا،یعنــی مسجد،مدرســه و شبســتانهای
زیرزمینــی در ارتبــاط باهــم و جــدا از هــم هســتند]16[ .مجــزا
بــودن ســه بخــش عبــادی ،آموزشــی و اقامتــی در ایــن مدرســه
موجــب شــده اســت تــا هــر حــوزه ی فضــای حرکتــی خــاص
خــود را داشــته باشــد و تــردد در هــر یــک از بخشهــا مزاحمتــی
بــرای حوزههــای دیگــر ایجــاد نکنــد .قــرار دادن حوزههــای
عملکــردی مرتبــط باهــم در کنــار هــم باعــث دسترســی
آســانتر بــه کاربریهــای همســان میشــود .ایــن امــر انتقــال
آلودگــی صوتــی از قســمتهای پرتــردد را بــه کالسهــای درس
و فضاهایــی کــه نیــاز بــه ســکوت دارنــد ،کاهــش میدهــد و
عوامــل مزاحــم را بــه حداقــل میرســاند.
 .5-5سرانه فضای باز و مسقف
فضــای مدرســه و یادگیــری فقــط محــدود بــه فضــای
بســته داخــل ســاختمان نیســت .عــاوه بــر فضــای داخلــی
ســاختمان ،فضــای بــاز نیــز بســتری مناســب بــرای اســتفاده
از فرصتهــای تجربــی اســت .ایــوان و ایوانچههــای رو بــه
حیــاط در مــدارس اســامی ،حیاطهــای چندگانــه مدرســه
چهاربــاغ و رواقهــای مدرســه خــان شــیراز،بهرهگیری مطلــوب
از طبیعــت را فراهــم ســاختهاند.قرارگیری حجرههــا پیرامــون
حیــاط مرکــزی و نســبت زیــاد مســاحت حیــاط بــه فضــای
بســته ،حا کــی از اهمیــت زیــاد فضــای بــاز در معمــاری مــدارس
اســامی اســت  .مدرســه ی خــان شــیراز نیــز در میــان بــاغ بزرگــی
جــای داشــته اســت".این بــاغ پیرامــون مدرســه جــای دنجــی
بــرای مطالعــه و گــردش بــوده اســت"[]16
برنامهریــزی بــرای بهبــود کالبــد مــدارس بایــد همهجانبــه
بــوده و عــاوه بــر تمامــی فضاهــای داخلــی فضاهــای بــاز و
نیمهبــاز را نیــز در برگیــرد .همچنیــن دانــش آمــوزان پــس از یــک
جلســه رســمی آموزشــی دقایقــی را بهعنــوان زمــان اســتراحت
در فضــای بــاز یــا فضــای ســالن و راهروهــا میگذراننــد .فراهــم
آوردن بســتر مناســب بــرای افزایــش تعامــل و یادگیــری در
ایــن زمانهــای اســتراحت بــه رشــد و بهبــود یادگیــری دانــش
آمــوزان کمــک شــایانی میکنــد.
کــودک بــرای رشــد در فضــا نیــاز بــه احســاس راحتــی روانــی،
امنیــت و حرکــت آزادانــه در فضــا دارد .محققــان برنامههــا و
مطالعاتــی را در طــول چنــد ســال اتخــاذ کردهانــد تــا بفهمنــد
چگونــه بــا طراحــی فضاهــای بــاز بــازی میتــوان از انــواع و
ســطوح مختلــف فعالیــت کــودکان حمایــت کــرد]17[.

 .6-5ارتباط بین درون و بیرون

شــد .دادههــای جمعآوریشــده بــا روشهــای آمــار توصیفــی
و آمــار اســتنباطی موردبررســی قــرار گرفــت و متغیرهــای مؤثــر
و میــزان تأثیــر متغیرهــای محیطــی بــر یادگیــری بــه دســت
آمــد .یافتههــای حاصــل از پژوهــش در قالــب اصــول طراحــی
چیدمــان فضایــی مــدارس تبییــن شــد.

اغلــب مــدارس گذشــته در ایــران بــا الگــوی درونگــرای حیــاط
مرکــزی شــکلگرفتهاند  .حجرههــا در چهــار جبهــه پیرامــون
حیــاط مرکــزی مســتطیل شــکل ســاماندهی شــدهاند.
ایــن الگــو محلــی آرام بــرای تدریــس و مطالعــه فراهــم آورده و
درعینحــال بــا بهرهگیــری از فضاهــای نیمهبــاز ارتبــاط قــوی و
مؤثــری بیــن فضــای بســته و حیــاط ایجاد کرده اســت .مدرســه
چهاربــاغ بــا چهــار حیــاط هش ـتضلعی در چهارگوشــه صحــن
فضــای بــاز و طبیعــت را بــه داخــل تــوده معمــاری کشــانده
اســت و امکانــی بــرای ایجــاد حجرههــای بیشــتر فراهــم کــرده
اســت.ایجاد ارتبــاط آســان بیــن فضــای درون و بیــرون بــا
اســتفاده از رواق و جدارههــای شــفاف بهرهگیــری از طبیعــت،
نــور روز ،آفتــاب و  ...را فراهــم مـیآورد و تأثیــر مثبتــی بــر کاربــران
میگــذارد.

 .7تأثیر چیدمان فضایی بر افزایش یادگیری
بــا توجــه بــه ادبیــات موضــوع شــش عامــل نحــوه ی حرکــت و
گــردش در فضــا ،انعطافپذیــری  ،ســرانه فضــای بــاز و مســقف
 ،ارتبــاط فضــای درون بــا بیــرون ،مبلمــان و عرصــه بنــدی
بهعنــوان معیارهــای چیدمــان فضایــی شــناخته شــده و در
ادامــه بــه تأثیــر هرکــدام از عوامــل فــوق بــر یادگیــری کاربــران
پرداختهشــده اســت.
فراوانــی هرکــدام از عوامــل موردنظــر در نمــودار فــوق نشــان
میدهــد کــه اغلــب دبیــران و هنرآمــوزان مــدارس بــا تأثیــر
معیارهــای چیدمــان فضایــی بــر یادگیــری اتفاقنظــر دارنــد.

 .6روش تحقیق

روش تحقیــق کمــی  -کیفــی بــوده و به¬صــورت تحلیلــی ▪نقش چیدمان فضایی فضایی مدارس در افزایش یادگیری دانش آموزان

و پیمایشــی انجامشــده اســت .بــا توجــه بــه پیشــینه
تحقیــق و مطالعــه در حــوزه معمــاری اســامی و روانشناســی
محیطــی تعــدادی عامــل محیطــی بهعنــوان معیارهــای
چیدمــان فضایــی مؤثــر بــر یادگیــری اســتخراج شــد .بــا توجــه
بــه چارچــوب نظــری تحقیــق و متغیرهــای شناختهشــده
پرسشــنامهای بــا موضــوع "تأثیــر چیدمــان فضایــی مدرســه بــر
یادگیــری" ســاخته شــد .پــس از انتخــاب جامعــه موردمطالعــه
بــا اســتفاده از فرمــول کوکــران حجــم نمونــه بــه دســت آمــد.
بــرای نمونهگیــری از روش نمونهگیــری خوش ـهای تصادفــی
اســتفاده شــد .درمجمــوع تعــداد  24مدرســه متوســطه
انتخــاب و پرسشــنامه در بیــن دبیــران و هنرآمــوزان توزیــع

جدول:1تأثیرمعیارهایچیدمانفضابریادگیری(مأخذ:نویسندگان)
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میانگینها بر طبق  95درصد

میشود.

نشان میدهد که اغلب دبیران و هنرآموزان مدارس با تأثیر

مقدار آزمون=3
اختالف
میانگین

بر یادگیری اتفاقنظر دارند.
معیارهای چیدمان فضایی
میانگین

سطح
معنیداری

حد پایین

حد باال

1.7689

5947.

1.18182

001.

1.2002

4665.

83333.

000.

11

1.4732

0268.

75000.

043.

11

1.2233

4131.

81818.

001.

10

1.5388

0612.

80000.

037.

9

1.4205

4128.

91667.

002.
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جدول  :5تأثیرمتغیر
معیارهای چیدمان فضا بر یادگیری (مأخ

10
4.1818ی تحقیق
4.485فرضیهها
 .8بررسی

حرکت در فضا

3.8333

5.000

انعطافپذیری
یادگیری

ارتباط فضای درون  
آزمون میانگین تک
های تحقیق از
بررسی فرضیه
3.7500
جهت2.283
با بیرون

نمونه  Tاستفادهشده است .نتایج حاصل از تحلیل دادهها در
4.500

برآورد

2.449

فاصلهای

برای

4.005
11
میانگینها بر طبق %12
حد پایین
1.7689

1.2002

1.4732

3.8182
3.8000

تفاوت
حد باال
7

5

8

.594
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مقدار آزمون=9

سرانه فضای باز

اختالف میانگین

3.9167

اس

سطح

عرصه بندییداری
معن

درجه

آزادی

آمارهT

1.18182

.001

10

4.485

.466

.83333

.000

11

5.000

.026

.75000

.043

11

2.283

 .8بررسی فرضیههای تحقیق

جهــت بررســی فرضیههــای تحقیــق از آزمــون میانگیــن تــک
نمونــه  Tاستفادهشــده اســت .نتایــج حاصــل از تحلیــل
دادههــا در قالــب جــدول شــماره  2ارائ ـه شــده اســت .یــا
توجــه بــه ســطح معن ـیداری هــر عامــل محیطــی ،تأثیــر آن بــر
یادگیــری بررسیشــده اســت .مشاهدهشــده اســت کــه تمامــی
معیارهــای نحــوه ی گــردش در فضــا ،انعطافپذیــری ،ســرانه
فضــای بــاز و مســقف ،ارتبــاط فضــای درون بــا بیــرون ،مبلمــان
و عرصــه بنــدی فضاهــا بــا ســطح معنــی کمتــر از  0/05بــر
یادگیــری مؤثرنــد؛ بنابرایــن بــا تأییــد فرضیههــای فرعــی (تأثیــر
مثبــت هرکــدام از عوامــل محیطــی بــر یادگیــری) ،فرضیــه کلــی
تحقیــق تأییــد میشــود.

 .9یافتهها
معیارهــای چیدمــان فضایــی مــدارس شــامل نحــوه ی گــردش
در فضــا ،انعطافپذیــری ،ســرانه فضــای بــاز و مســقف ،ارتبــاط

فضــای درون بــا بیــرون ،مبلمــان و عرصــه بنــدی اســت.این
عوامــل تأثیــر مثبتــی بــر افزایــش یادگیــری دانــش آمــوزان دارد.
عامــل انعطافپذیــری فضاهــا بیشــترین تأثیــر را بــر یادگیــری
کاربــران دارد .پ ـسازآن حرکــت و گــردش در فضــا ،مبلمــان،
عرصــه بنــدی فضاهــا و ســایر عوامــل یادشــده بــر یادگیــری
مؤثرند.بنابرایــن توجــه بــه بهبــود طراحــی فضــا در راســتای
تأمیــن آســایش محیطــی و تــاش بــرای حــذف عوامــل مزاحــم
محیطــی ،بســتری مناســب بــرای ارتقــای یادگیــری و کســب
مهــارت فراهــم م ـیآورد.

نتیجهگیری
یافتههــای پژوهــش بیانگــر ایــن مطلــب اســت کــه ،توجــه
بــه هرکــدام از عوامــل تأثیرگــذار محیطــی در طراحــی محیــط
مــدارس بــا رویکــرد ارتقــاء یادگیــری کاربــران ضــروری اســت.
عرصــه بنــدی فضاهــا ،توجــه بــه ســرانه فضــای بــاز و ارتبــاط

جدول  :3اصول طراحی محیط مدرسه در راستای ارتقای یادگیری
معیارها
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سلسلهمراتب و حرکت 
در فضا

راهکارهای معمارانه
در کنار هم قرار دادن فضاهای با عملکرد مشابه مانند عرصههای خدماتی ،فرهنگی و آموزشی
مجزا کردن فضاهای با عملکرد متفاوت جهت جلوگیری از انتقال آلودگی صوتی
طراحی ابعاد مناسب کالسها با پیشبینی فضای حرکتی در اطراف نیمکتها

فـص ــلنـ ــامــه
علـمی-پژوهـشی

رعایت سلسلهمراتب ارتباطی بخشهای مختلف آموزشی ،اداری و ...
تبدیل مسیرهای ارتباطی و حرکتی به محیطهای یادگیری با پیشبینی محل نشستن و مطالعه بهمنظور اجتماعپذیر کردن راهروها
و پلهها

نقـــش
جهـــان

امکان تغییر فضای کالس برای انجام فعالیتهای مختلف گروهی و فردی
اختصاص دادن فضای مستقل و انعطافپذیر به فعالیتهای فرهنگی و پرورشی

یمالسا سرادم لوصا رب ینتبم نیون سرادم ییاضف نامدیچ یوگلا

طراحی فضاهای 
انعطافپذیر

طراحی فضاهای جمعی بهصورت پالن باز و امکان تقسیم فضا با دیوارکهای سبک و قابلحمل
ایجاد فضاهای چندمنظوره برای استراحت ،مطالعه و ...
توجه به وسعت فضا و پیشبینی تغییر پالن برای جمعیتهای مختلف کاربران
مشارکت دادن کاربران در تغییر آرایش مبلمان و فضا
طراحی حیاطهای یادگیری با فراهم آوردن فرصت آموزش تجربی

سرانه فضای باز و مسقف

ایجاد اختالف سطح در کف حیاط و ایجاد فضاهای استراحت جمعی برای گروههای بزرگ و کوچک
ترکیب فضاهای باز و سبز در بین فضاهای بسته بهصورت پرا کنده
طراحی فضاهای نیمهباز برای انجام فعالیتهای درسی گروهی در مجاورت کالسهای بسته

ارتباط فضای درون با بیرون

فراهم آوردن چشمانداز مناسب رو به فضای باز و طبیعت در راهروها ،سالن و کالسهای درس
امتداد دادن فضاهای بسته به سمت حیاط با استفاده از رواق ،راهروهای نیمهباز و استفاده از دیوارکهای سایهانداز و دربهای 
سرتاسری جمع شونده
طراحی فضای استراحتی نیمهباز در کنار فضای سبز

مبلمان

طراحی مبلمان با فراهم آوردن امکان جابجایی آسان و چیدمانهای مختلف میز و صندلیها در کنار هم
ترکیبپذیری مبلمان در شکلهای مختلف با  فراهم آوردن امکان ارتباط بصری و کالمی
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هرکــدام از فضاهــای داخلــی بــا بیــرون ترتیــب قرارگیــری
 معیارهــای.فضاهــا در کنــار یکدیگــر را مشــخص میکنــد
انعطافپذیــری و مبلمــان بــر شــکلدهی فضــا تأثیــر
نحــوه گــردش در فضــای بــاز و بســته نیــز بــر آســایش.میگذارد
کاربــران و کاهــش عوامــل مزاحــم ماننــد رفتوآمــد و آلودگــی
 لــذا در راســتای توجــه بــه هرکــدام از.صوتــی تأثیرگــذار اســت
ایــن معیارهــا راهکارهــای معمارانــه بــا عنــوان اصــول طراحــی
) 3 محیــط مدرســه در راســتای ارتقــای یادگیــری (در جــدول
.ارائهشــده اســت
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