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الگوی چیدمان فضایی مدارس نوین مبتنی بر 
 اصول مدارس اسالمی
 در راستای ارتقاء یادگیری افراد

چكیده 
ــد،  ــدارس جدی ــط م ــد محی ــی كالب ــرای طراح ـی ب بهره
كاربــران، هــدف اصلــی ایــن پژوهــش اســت. مــدارس به عنــوان مهم تریــن فضاهــای تربیت كننــده ی  مبتنــی بــر ارتقــاء یادگیــری 
نیــروی انســانی، نقــش بــه ســزایی در افزایــش یادگیــری افــراد جامعــه ایفــا می كنــد. ازایــن رو طراحــی محیــط  هایی مناســب در راســتای 
ــه شــناخت معیارهــای  تکامــل همه جانبــه ی دانــش آمــوزان، یــک ضــرورت اســت. مطالعــه و بررســی معمــاری مــدارس اســالمی ب
ـان فضایــی  كــرد. تحقیــق حاضــر بــه بررســی عوامــل تعیین كننـ كالبــدی مؤثــر بــر طراحــی مــدارس مطلــوب كمــک خواهــد 
در مــدارس دوران اســالمی و نمــود و مصداق پــردازد. روش تحقیــق 
كمــی - كیفــی بــوده و به¬صــورت تحلیلــی و پیمایشــی انجام شــده اســت. جامعــه ی آمــاری موردبررســی شــامل تمامــی هنرآمــوزان 
ـتان زاهــدان مشــغول بــه فعالیــت بوده انــد. در ایــن تحقیــق از روش  كــه در سـ و دبیرانــی اســت 
ــه  ــا مطالعــات كتابخان ــوده اســت. پژوهشــگران ب ــه 310 نفــر ب ــه ای استفاده شــده ؛ و حجــم نمون نمونه گیــری خوشــه ای چندمرحل
ـران متغیرهــای تأثیرگــذار را اســتخراج نمــوده انــد. در گام بعــدی متغیرهــای  ای و بررســی نمونه هــای مـ
به دســت آمده در پرسشــنامه های ساخته شــده، موردســنجش قرارگرفته انــد و پــس از تعییــن روایــی و پایایــی پرسشــنامه از آن 
ــل  ــج حاص ــده اند. نتای ــزار SPSS تحلیل ش ــل در نرم اف ــای حاص ــت. داده ه ــده اس  ش

ـی محیــط مدرســه بــر یادگیــری كاربــران اســت. ایــن معیارهــا شــامل نحـ

درنهایــت ؛ یافته هــای تحقیــق بــه  صــورت اصــول طراحــی محیــط مــدارس جدیــد در جهــت افزایــش یادگیــری كاربــران تدویــن و 
تبییــن شــده اســت. 

واژه های کلیدی:مدارس اسالمی، ارتقاء یادگیری، چیدمان فضایی، فضای آموزشی.فرایند طراحی، مخاطب، تعادل پویا.
 تاریخ دریافت: 95/04/02
تاریخ پذیرش: 95/05/25

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

ــه استفاده ــم نمون ــدگاه حج ــنجش دی ــرای س ب
ـوه ی 

ـال تحصیلــی 1394-1393 در شهرسـ

ـالمی در ایـ

 تاثیـ

ـدارس دوره ی اسـ

ـان فضایـ ـر مثبـ
ــا، انعطاف ــردش در فض گ

ـده ی چیدمـ
 هــای آن در مــدارس جدیــد، بــا رویکــرد بهبــود یادگیــری می

ـت معیارهــای چیدمـ ـر بیانگـ
ــت.  ــدی اس ــه بن ــان و عرص ــرون، مبلم ــا بی ــای درون ب ــاط فض ــقف، ارتب ــاز و مس ــای ب ــرانه ی فض ــری، س  پذی

حمیدرضا عظمتی1، زینت امینی فر2 

ــه ی راهکارهایـ ــتای ارائ ــالمی در راس ــدارس اس ــاری م ــای معم ــری از الگوه  گی
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1. مقدمه
در ســال های اخیــر بــا توجــه بــه رشــد روزافــزون روش هــای 
ــزار آموزشــی بیــش   آموزشــی، محیــط مــدارس به عنــوان یــک اب
از پیــش مــورد توجــه قرارگرفتــه اســت. در برخــي تحقیقــات 
ــه  ــان در برنام ــوع پنه ــوان »موض ــدي به عن ــط كالب ــازه از محی ت
آمــوزش« یــاد می شــود. ایــن موضــوع ازآن جهــت »پنهــان« 
اســت كــه الزامــًا واجــد اثــرات عینــي و ملمــوس نیســت و یــا اینکه 
یادگیــري  اســت]1[. محیــط  مــورد غفلــت همــگان  معمــواًل 
مؤثــر، محیطــي اســت كــه در كنــار مؤلفه هــای دیگــر تأثیرگــذار در 
امــر آمــوزش ماننــد برنامــه درســي، آمــوزگاران و ... تأثیــر مهمــي 
كــه محیــط فیزیکــي  در امــر آمــوزش داشــته باشــد. هرچنــد 
مدرســه تنهــا یکــي از مؤلفــه  هــای تأثیرگــذار در یادگیــري اســت؛ 
گفــت مهم تریــن مؤلفــه در یــك محیــط فعــال  امــا می تــوان 
یادگیــري بــه شــمار مــی رود.]2[ در طراحــی محیــط آموزشــی 
كاربــران موجــب فراهــم  توجــه بــه نیازهــای فیزیکــی و روانــی 
راحتــی  احســاس  آن  در  افــراد  كــه  آوردن فضایــی می شــود 
كــه موجــب حواس پرتــی  عوامــل محیطــی  میــزان  و  دارنــد 

بــه حداقــل می رســد.  می شــوند 

نظریــه ی چیدمــان فضایــی اغلــب در طراحــی و برنامه ریــزی 
شــهری  طراحــی  مباحــث  در  اســت.  ح شــده  مطر شــهری 
چیدمــان فضایــی روشــی اســت بــرای درک پیکــره  بنــدی فضــا 
ــده »ی   ــه وجــود آورن ــه »منطــق عوامــل اجتماعــی ب به نحوی ك
آن هــا نیــز قابل تشــخیص باشــد. در ایــن پژوهــش مقصــود 
از چیدمــان فضایــی ، ترتیــب و نحــوه ی قرارگیــری فضاهــا در 
كنــار یکدیگــر اســت. چیدمــان فضایــی مــدارس ؛ نحــوه ی 
ــف  ــا را تعری ــه ی فض ــا و تجرب ــای درون فض ــات، رخداده ارتباط
می كنــد. از آنجایی كــه نظــم فضایــی و نحــوه ی ارتبــاط بیــن 
فضاهــا عاملــی مهــم در فراهــم آوردن آســایش فیزیکــی و روانــی 
كاربــران فضــا اســت، تــالش بــرای دســتیابی بــه اصــول چیدمــان 
ــه نظــر می رســد. بنابرایــن  ــر در مــدارس ضــروری ب فضایــی مؤث
هــدف از بررســی مــدارس گذشــته رســیدن بــه اصــول معمــاری 
پایــدار بــرای طراحــی فضاهــای آموزشــی امــروزی در راســتای 

بهبــود یادگیــری دانــش آمــوزان اســت.

از طرفــی می تــوان بــا مطالعــه و شــناخت الگوهــای معمــاری 
از  و  یافــت  دســت   آن   مثبــت  نــکات  بــه  اســالمی  مــدارس 
و  امــروز  نیازهــای  بــا  هماهنگــی  در  آن  موفــق  الگوهــای 
از  برخــی  ؛  ادامــه  در  بــرد.  بهــره  طراحــی  نویــن  شــیوه های 
گی هــای تركیــب فضایــی مــدارس اســالمی بــا توجــه بــه  ویژ
چهــار مــورد از مــدارس تکامل یافتــه ایرانــی موردبررســی قــرار 
گرفــت. مــدارس غیاثیــه خرگــرد، چهاربــاغ اصفهــان،  خواهــد 
خــان شــیراز و آقابــزرگ كاشــان نمونه هایــی از مــدارس اســالمی 

كــه بــا نظــم مطلوبــی در تركیــب بــا  ایرانــی موجــود می باشــند 
فضــای معنــوی در ارتبــاط بــا محیــط اطــراف ساخته شــده اند.

ایــران،  اســالمی  مــدارس  نمونه هــای  بررســی  بــه  توجــه  بــا 
معیارهــای گــردش در فضــا، انعطاف پذیــری عملکردهــا، ســرانه 
ــا بیــرون و عرصــه  ــاز و مســقف، ارتبــاط فضــای درون ب فضــای ب
كنــار یکدیگــر  بنــدی، شــکل گیری و  نحــوه قرارگیــری فضاهــا در 
مــدارس  الگوهــای معمــاری  اســتخراج  تعریــف می كننــد.  را 
اســالمی فرصتــی بــرای انطبــاق معمــاری نویــن بــا معمــاری 
كــه درنهایــت منجــر بــه طراحــی  ســنتی پایــدار فراهــم می ســازد 

مــدارس مطلــوب امــروزی خواهــد شــد.

البتــه نظــام آموزشــی مــدارس اســالمی درگذشــته اغلــب بــر 
گردی« و  پیرامــون فعالیت هایــی  پایــه ی تدریــس »استادشــا
چــون مباحثــه و وعــظ بــوده اســت. بنابرایــن تنــوع فعالیت هــا 
بــا  امــروزه  امــا  اســت.  بــوده  مــدارس محــدود  رفتارهــا در  و 
گســترش علــوم، فنــون و شــیوه های نویــن آموزشــی، دامنــه 
گســترده ای از رفتارهــا در مــدارس شــکل می گیــرد. مــدارس 
نیــاز بــه فضاهــای بــاز و بســته ی متنوعــی دارنــد تــا فرصت هــای 
تجربــه و یادگیــری را افزایــش دهنــد. بنابرایــن در تدویــن اصــول 
طراحــی مــدارس جدیــد، عــالوه بــر  هماهنگــی بــا اصــول پایــدار 
ــه نیازهــای آموزشــی امــروز نیــز توجــه  ــد ب معمــاری اســالمی بای

ویــژه ای داشــت.

تأثیــر  پیرامــون  فراوانــی  تحقیقــات  اخیــر  دهه هــای  در 
ــس  ــت و ح ــاد رغب ــت. ایج ــده اس ــری انجام ش ــر یادگی ــط ب محی
عالقه منــدی بــه محیــط آموزشــی، از عوامــل مؤثــر در برداشــت 
دانــش آمــوزان از محیــط مدرســه و نهایتــًا پیشــرفت تحصیلــی 
آنــان اســت]3[. مدرســه ی مطلــوب دانــش آمــوزان و معلمــان 
زیرســاخت  تغییــر  بــا  كــه  اســت  یادگیرنــده  ســازمان  نوعــی 
و  زاینــده  یادگیــری  ترویــج  بــه  آموزشــی موجــود  واحدهــای 
یادگیــری بــرای نــوآوری یــاری می رســاند.]4[  اســتراتژی نویــن 
و مؤثــر آموزشــی به منظــور افزایــش یادگیــری بــه معلمــان اجــازه 
می دهــد تــا بــا همــکاری دانــش آمــوزان و تشــکیل گروه هــای 
 .]5[ كننــد.  را دنبــال  یادگیــری  و  آمــوزش  فرآینــد  آموزشــی، 
در  دانش آمــوزان  صندلی هــای  كــه  ســنتی  كالس هــای  در 
ردیف هــای منظــم و پشــت ســرهم چیــده می شــود و میــز معلــم 
ــز  ــم متمرك ــه معل ــه ب ــام توج ــرد، تم ــرار می گی ــوی كالس ق در جل
می شــود و ارتبــاط میــان دانش آمــوزان انــدك اســت ]6[. در 
برخــی از كالس هــا، صندلی هــا دور میــز چیــده می شــود و میــز 
معلــم در حاشــیه قــرار می گیــرد. در ایــن نــوع آرایــش نیــز ارتبــاط 

ــت]7[.  ــف اس ــم ضعی ــا معل ــوزان ب ــش آم ــل  دان متقاب

عــالوه بــر طراحــی داخلــی مــدارس توجــه بــه طراحــی فضــای 
بــاز نیــز حائــز اهمیــت اســت. »حیــاط مدرســه امتــداد طبیعــی 
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كاهــش  موجــب  طبیعــت  بــا  ارتبــاط  اســت.  درس  كالس 
فشــارهای عصبــی و بهبــود ســالمت روحــی و جســمی دانــش 
آمــوزان و مربیــان می شــود«]8[. بــا بهبــود كیفیــات فضــای بــاز 
و نیمــه  بــاز مــدارس می تــوان از ایــن فضاهــا به عنــوان یــک ابــزار 

آموزشــی ســودمند اســتفاده نمــود.

در ایــن تحقیــق بــا توجــه بــه الگوهــای پایــدار معمــاری مــدارس 
مــدارس  در  آن  مصداق هــای  از  برخــی  یافتــن  و  اســالمی 
تركیــب  كالبــدی  متغیرهــای  تــا  اســت  شــده  تــالش  جدیــد 
فضایــی مــدارس اســالمی اســتخراج شــود. بــا بررســی میــزان 
تأثیــر متغیرهــای به دســت آمده بــر یادگیــری دانــش آمــوزان، 
یافته هــای تحقیــق در قالــب اصولــی بــرای طراحــی محیــط 
فضایــی  اصــول  ایــن  رعایــت  اســت.  شــده  تبییــن  مــدارس 
ــی دانــش آمــوزان فراهــم  ــا نیازهــای جســمی و روان متناســب ب
گذاشــت.  آورده و بــر فرآینــد یادگیــری تأثیــر مثبتــی خواهــد 

2. فرضیه و سؤاالت پژوهش
در ایــن تحقیــق بــا فــرض اینکــه توجــه بــه چیدمــان فضایــی 
مؤثــر  كاربــران  یادگیــری  بــر  می توانــد  مــدارس  در  مناســب 
باشــد، بــه بررســی متغیرهــای مؤثــر پرداخته شــده اســت. ایــن 

تحقیــق درصــدد پاســخگویی بــه ســؤاالت زیــر اســت:

مــدارس  معمــاری  در  پایــدار  فضایــی  تركیــب  -الگوهــای 
هســتند؟ هــا  كــدام  اســالمی 

-آیــا نحــوه ی چیدمــان فضایــی محیــط مدرســه بــر میــزان 
یادگیــری دانــش آمــوزان مؤثــر اســت؟

3.ضرورت و اهمیت پژوهش
كــه  فضــای مدرســه مهم تریــن و اصلی تریــن مکانــی اســت 
فراهــم  آمــوزان  دانــش  بــرای  را  یادگیــری  و  تجربــه  فرصــت 
می كنــد. ازایــن رو طراحــی محیــط  هایــی مناســب در راســتای 
تکامــل همه جانبــه ی كاربــران فضــا، ضــروری بــه نظــر می رســد. 
بــه  موجــود  مــدارس  ســاختمان های  اغلــب  در  متأســفانه 
ــه  ــدم توج ــن ع ــت. ای ــده اس ــه نش ــا توج ــران فض ــای كارب نیازه
و  رشــد  ی  پروســه  و  گذاشــته  كاربــران  بــر  منفــی  تأثیــرات 
گــر چیدمــان فضــای مدرســه  یادگیــری را مختــل می كنــد. ا
گیــرد، زمینــه ی  متناســب بــا نیازهــای دانــش آمــوزان شــکل 
مناســب بــرای یادگیــری فــردی و جمعــی فراهــم خواهــد شــد. از 
طرفــی دیگــر طراحــی مــدارس مطلــوب بایــد براســاس معمــاری 
پایــدار صــورت گیرد.ازآنجایی كــه رابطــه بیــن معمــاری ســنتی و 
امــروز در حــال انقطــاع اســت، ضــروری اســت تــا بــا یافتــن اصــول 
معمــاری اســالمی و اســتفاده از آن در طراحــی، ســنت های 

كنیــم. گذشــته را احیــا  پایــدار معمــاری 

4. هدف
پایــدار طراحــی  اصــول  تبییــن  پژوهــش  ایــن  اصلــی  هــدف 
فضــای مدرســه و شناســایی الگوهــای تعریف كننــده چیدمــان 
ارتقــای  راســتای  در  اســالمی  مــدارس  معمــاری  فضایــی 
كاربــران اســت. اســتفاده از محیــط به عنــوان یــک  یادگیــری 
ابــزار آموزشــی مســتلزم شناســایی معیارهــای محیطــی مؤثــر بــر 
ارتقــای یادگیــری دانــش آمــوزان اســت. نظــم و ترتیــب فضایــی 
عاملــی مهــم در تعریــف روابــط بیــن كاربــران بــا یکدیگــر و تعریــف 
رابطــه كاربــران و محیــط اســت. بــا شــناخت معیارهــای مؤثــر بــر 
آرایــش و نظــم فضــا می تــوان اصولــی را بــرای طراحــی هــر چــه 
 بهتــر محیــط مدرســه تبییــن نمــود و میــزان عوامــل مزاحــم 

یادگیــری را بــه حداقــل رســاند.

5. متغیرهای موردمطالعه

بــدون شــک پدیــده ی یادگیــری، مهم تریــن موضــوع روانــی 
كــه  در انســان و موجــودات تکامل یافتــه اســت، بــه ایــن دلیــل 
كــه موجــب می شــود  پایــه و اســاس بســیاری از مســائلی اســت 
انســان ازنظــر روانــی از ســایر موجــودات و دیگــر همنوعــان خــود 
ــرده  ك ــف  ــه تعری ــری را این گون ــل یادگی ــردد]9[. كیمب گ ــز  متمای
كــه  اســت: »تغییــر نســبتًا پایــدار در تــوان رفتــاری )رفتــار بالقــوه( 

ــد«]10[. خ می ده ــده، ر ــت  ش ــن تقوی ــه تمری درنتیج

كــه از طریــق تجربــه و تأثیــر  یادگیــری تغییــر رفتــاری اســت 
متقابــل فــرد بــر محیــط و محیــط بــر فــرد در انســان ایجــاد 
می شــود. بنابرایــن یادگیــری به طــور نامحســوس نیــز اتفــاق 
گــر محیــط سرشــار از فرصت هــای تجربــی باشــد  می افتــد. ا
محیــط  می یابــد.  افزایــش  میــزان  همــان  بــه  نیــز  یادگیــری 
متناســب بــا نیازهــای كاربــران آســایش دانــش آمــوزان را فراهــم 
آورده و از حواس پرتــی ناشــی از شــرایط محیطــی نامناســب 

می كنــد. پیشــگیری 

صــورت  درس  كالس  در  آموزش هــا  اغلــب  آنجایی كــه  از 
می پذیــرد توجــه بــه طراحــی داخلــی ایــن فضاهــا اهمیــت 
خاصــی دارد. فضــای یکنواخــت كالس هــا موجــب خســتگی 
دانش آمــوز می گــردد و موجــب حواس پرتــی در حیــن زمــان 
یادگیــری و تمایــل وی بــه تــرک كالس می شــود. انعطاف پذیــر 
مختلــف  چیدمان هــای  امــکان  كالس هــا  فضــای  كــردن 
فضــای  ایجــاد  از  و  آورده  فراهــم  را  مبلمــان  و  تجهیــزات 

می كنــد.  پیشــگیری  تکــراری  و  یکنواخــت 

5-1. انعطاف پذیری و پالن باز
بحــث  و  وعــظ  اســالمی  مــدارس  اصلــی  و  اولیــه  عملکــرد 
ایوان هــای  و  ســکو  شبســتان،  ســتون های  بنابرایــن  بــوده 
محافــل  بــه  شــکل دهی  بــرای  مناســبی  عناصــر  مــدارس 
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ــا گســترش  ــوده اســت. ب وعــظ و حلقه هــای بحــث و تدریــس ب
زمســتانی،  فضاهــای  بــه  نیــاز  و  مــدارس  عملکردهــای 
شــد  آغــاز  مــدارس  در  تاالرهــا  و  اتاق هــا  شــکل گیری 
تاالرهایــی  به عنوان مثــال در مدرســه ی غیاثیــه ی خرگــرد 
در  و  اجتماعــات  و  وعــظ  تــاالر  به عنــوان  كــه  دارد  وجــود  
زمســتان به عنــوان محــل تدریــس از آن اســتفاده می شــده 
كــه در محیطــی زیبــا  اســت. "مدرســه ی مــادر شــاه ]چهاربــاغ[ 
بــه چهاربــاغ اســت پویایــی جدیــدی  و آرام واقع شــده و رو 
ح چهــار ایــوان ســنتی پدیــد آورد.ایــن امــر از طریــق  در طــر
ــتان  ــااًل در زمس ــه احتم ــی )ك ــد دار اضاف ــزرگ و گنب ــای ب اتاق ه
از آن به عنــوان ســالن ســخنرانی اســتفاده می شــده(به عالوه 
كــه پشــت ایوان هــا قرارگرفته اند،صــورت پذیرفتــه  آن هایــی 
ــز در  ــتان  نی ــه و شبس ــد خان ــا، گنب ــر اتاق ه ــالوه ب ــت" ]11[. ع اس
برخــی مــدارس كاربــرد آموزشــی داشــته و در مــواردی به عنــوان 
محــل عبــادت اســتفاده می شــده اســت.ایوان ها در فصــل 
تابســتان محــل مناســبی بــرای بحــث و تدریــس بوده انــد. 
كــه بنــای  ایــن اســتفاده چندگانــه از فضاهــا نشــان می دهــد 
مــدارس اســالمی  در ایــران، رفتارهــا و كاربری هــای منعطفــی را 

جای داده انــد. خــود  در 

آموزشــی  كیفیــت  ارتقــاء  بــر  مؤثــر  عوامــل  ازجملــه   
انعطاف پذیــری  اســت.  فضایــی  ابعــاد  و  انعطاف پذیــری 

دارد:  تحقــق  قابلیــت 

اســتفاده از پــالن بــاز در اغلــب فضاهــای جمعــی و آموزشــی 
مــدارس در جهــت پاســخگویی بــه نیازهــای متفــاوت مطلــوب 
كــه امــکان تقســیم شــدن بــا اســتفاده از  اســت. فضاهایــی 
دیوارهــای كوچــک  هــای ســبک و قابل حمــل را داشــته باشــد 
در برابــر عملکردهــای مخالــف انعطاف پذیــر اســت. هرچنــد 
انتقــال ســروصدا از مشــکالت شــایع این گونــه فضاهــا اســت؛ 
كامــل  كــه نیــاز بــه ســکوت  امــا بــرای فعالیت هــای جمعــی 

نــدارد مناســب اســت.

كالس هــای درس بــا میزهایــی  جعبه هــای ســنتی و بســته 
كــه خطــی و در چنــد ردیــف چیــده شــده اند، مانــع مانعــی 
انعطاف پذیــر  و  متنــوع  گروه بندی هــای  داشــتن  بــرای 
كــه  باشــد  صورتــی  بــه  كالس  امکانــات  گــر  ا  .]5[ اســت 
دایــره  به صــورت  می تواننــد  دانش آمــوزان  صندلی هــای 
شــکل ســازمان دهی شــود، دانش آمــوزان بــا یکدیگــر و بــا معلــم  
ــی از  ــم جزئ ــورت، معل ــن ص ــد. در ای ــرار كنن ــل برق ــاط متقاب ارتب
دانش آمــوزان محســوب شــده و می توانــد عــالوه بــر تدریــس، 
بــه راهنمایــی و هدایــت بحث هــای جمعــی دانش آمــوزان نیــز 

بپــردازد.

    درهرحــال، هنــگام بررســی طــرز چیــدن صندلی هــا در كالس، 
توجــه بــه همــه ی دانش آمــوزان، شــایان اهمیــت اســت. یکــی 
كــه موردتوجــه  از نیازهــای اساســی دانــش آمــوزان ایــن اســت 
ــوق  ــی كالس مش ــای فیزیک ــه فض ــد و چنانچ ــرار گیرن ــران ق دبی
ایجــاد ایــن احســاس در دانش آمــوزان باشــد، بــدون تردیــد از 
میــزان مســائل و مشــکالت انضباطــی نیــز به طــور چشــمگیری 

)2005:6,Moinpoor(. كاســته خواهــد شــد

5-2. مبلمان
 تغییــر مبلمــان كالس موجــب تغییــر میــزان خالقیــت، نــوآوری 
برخــی  در  آمــوزان می شــود.  دانــش  كالســی  و مهارت هــای 
كــردن زمــان  مــوارد وجــود قالــی در كالس درس باعــث ســپری 
تعامــل  افزایــش  موجــب  همچنیــن  و  كالس  در  بیشــتری 

می شــود.]12[ مســتقیم 

 تحقیقــات فراوانــی انجام شــده اســت كه نشــان می دهد، نحوه 
چیدمــان نیمکت هــا و رفتــار دانــش آمــوزان در حیــن انجــام 
كمتــر ایشــان تأثیرگــذار اســت.  كــم  توجهــی و موفقیــت  كاربــر 
خصوصــًا هنگامی كــه به جــای نشســتن اطــراف میــز به صــورت 
به دســت آمده  نتایــج  بــه  توجــه  بــا  می نشــینند.  ردیفــی 
كــه معلمــان بــرای ایجــاد یــک  محققــان اســتدالل می كننــد 
چیدمــان صندلــی تأثیرگــذار بــه نظــرات دانش آموزانشــان نیــاز 
ــه دانــش  ــر مالکیــت كالس هــای درس اختصاصــی ب گ ــد. ا دارن
آمــوزان داده شــود میــزان عالقــه و تعلــق دانــش آمــوزان بــه 
مدرســه افزایــش می یابــد. دانــش آمــوزان تمایــل دارنــد تــا 
مبلمــان و آرایــه ی محیــط را به دلخــواه خــود و متناســب بــا 
نــوع فعالیــت و تعــداد گروه هــا تغییــر دهند.چیدمــان نشســتن 
می توانــد ارضــی )فضــای ســازمان یافته به وســیله میــز فــردی 
ــک  ــط ی ــازمان یافته توس ــای س ــردی )فض ــا عملک ــی( ی خصوص
محــل  به صــورت  می توانــد  اغلــب  باشــد.  خــاص(  فعالیــت 
كــه در آن مشــاركت بیــن معلــم و دانــش آمــوزان  فعالیتــی باشــد 

افزایــش یابــد.

 بــا توجــه بــه آموزش هــای مختلــف در مدرســه طراحــی یــک 
مــدل واحــد كالس به گونــه ای كــه بــا همــه عملکردهــا متناســب 
یادگیــری و آموزش هــای  بــرای  و  باشــد امکان پذیــر نیســت 
ازآنجایی كــه  اســت.  نیــاز  متفاوتــی  متفــاوت چیدمان هــای 
در چیدمــان نعــل اســبی میــزان توجــه دانــش آمــوزان افزایــش 
ــد دانــش  ــا مبلمــان و آرایــش فضایــی اغلــب می توان می یابــد، ب
انــدازه  بــا  گروه هــای  در  و  خوشــه ای  به صــورت  را  آمــوزان 

كــرد]13[. به صــورت آمــوزش محــور ســازمان دهی 
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5-3. گردش و حرکت در فضا
 دسترســی در مــدارس گذشــته، بــر پایــه ی نظــم سلســله مراتبی 
نمــای  و  حیــاط  بیــن  خرگرد،فضــای  ی  غیاثیــه  "در  اســت. 
اصلی-یعنــی مجموعــه ورودی-بــا نوآوری هــای بســیار تکامــل 
كــرده و به ســرعت در مدرســه به صــورت بخشــی بــا هویــت  پیدا
گــذر از ورودی بــه هشــتی و  خــاص خــود درآمــده اســت".]11[ 
پــس ازآن بــه ایــوان ورودی مقدمــه ای بــرای رســیدن بــه حیــاط 
مركــزی اســت. ورود بــه حجره هــای همکــف از طریــق ایــوان 
هــای كوچــک  رو بــه حیــاط و دسترســی بــه حجره هــای طبقــه 
كــه در گوشــه های بنــا قــرار گرفتــه   بــاال از طریــق پلکان هایــی 

اســت،فراهم  می شــود.

"مدرســه چهاربــاغ" دو ورودی اصلــی و فرعــی دارد.موقعیــت 
ورودی اصلــی مدرســه عقب تــر از لبــه ی معبــر اســت و بــا ایجــاد 
فضایــی سرپوشــیده، فضــای حركتــی معبــر را از مکــث ورودی 
كــرده است.هشــتی مربــع شــکل غیاثیــه مســتقیم بــه  جــدا 
شــکل  مســتطیل  هشــتی  ولــی  دارد  راه  جانبــی  فضاهــای 
بــه فضاهــا دسترســی  بــا شکســتگی  از دو ســمت  چهاربــاغ 
دارد.]14[  عقب نشــینی طبقــه فوقانــی در "مدرســه آقابــزرگ" 
گــودال باغچــه  عــالوه بــر اینکــه موجــب ســیالی و امتــداد فضــا از 
ــرای  ــی را ب ــی مجزای ــیر حركت ــت، مس ــده اس ــاال ش ــی ب ــه مهتاب ب
الگوهــای  ی  ارائــه  اســت.  آورده  فراهــم  مدرســه  و  مســجد 
گــردش در فضــا مســتلزم شناســایی ســاختار فضایــی  حركــت و 
متناســب بــا رفتارهــای دانــش آمــوزان است.شــاخص نمــودن 
ورودی و خوانایــی مســیرها از دیگــر اصــول طراحــی حركــت در 

فضــا اســت. 

5-4. عرصه بندی
 در مــدارس اســالمی كنــار هــم قرارگیــری عملکردهــای مختلــف 
و تركیــب فضاهــای بــاز و بســته، عرصــه بنــدی مناســبی را در این 
فضاهــا بــه وجــود آورده اســت. بــا توجــه بــه عملکــرد اســالمی 
مــدارس و وجــود حجره هــای اقامتــی، وجــود فضایــی به عنــوان  
كنــار مدرســه ضــروری اســت. در هركــدام از مــوارد  مســجد در 
متفــاوت  به گونــه ای  حجره هــا  و  مســجد  و  مدرســه  تركیــب 
ساخته شــده اســت. در دو ســمت ورودی مدرســه غیاثیــه دو 
ــمت  ــای س ــود دارد.فض ــدی وج ــقف گنب ــزرگ دارای س ــاق ب ات
راســت مســجد و فضــای ســمت چپ،ســالن اجتماعــات اســت.
در  شــکل گرفته اند.  مركــزی  حیــاط  پیرامــون  نیــز  حجره هــا 
ایــن میــان نزدیــک بــودن ایــن مدرســه بــه مســاجد اطــراف 
از اختصــاص دادن فضایــی مختــص مســجد بی نیــاز  را  آن 
نمــوده اســت. توجــه بــه تركیبــات و تنــوع فضایــی و حجمــی 
كاشــان مشــخصه  در فــرم بنــای مســجد و مدرســه آقابــزرگ 
ی اصلــی ایــن بنــا در بیــن بناهــای هــم  عصــر آن اســت .]15[ 
از  زیــر مهتابــی جلــوی ورودی  آن در  "مدرســه  بنــا  ایــن  در 

كــه  گــودال باغچــه ای  مســجد جداشــده و نیم طبقــه هــم از 
دورتــادور آن حجره هــا قــرار دارنــد باالتــر اســت.بدین ترتیــب 
ســه بخــش اصلــی بنا،یعنــی مسجد،مدرســه و شبســتان های 
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 حركتــی خــاص 
خــود را داشــته باشــد و تــردد در هــر یــک از بخش هــا مزاحمتــی 
بــرای حوزه هــای دیگــر ایجــاد نکنــد. قــرار دادن حوزه هــای 
دسترســی  باعــث  هــم  كنــار  در  باهــم  مرتبــط  عملکــردی 
آســان تر بــه كاربری هــای همســان می شــود. ایــن امــر انتقــال 
آلودگــی صوتــی از قســمت های پرتــردد را بــه كالس هــای درس 
كاهــش می دهــد و  كــه نیــاز بــه ســکوت دارنــد،  و فضاهایــی 

عوامــل مزاحــم را بــه حداقــل می رســاند.

5-5. سرانه فضای باز و مسقف
فضــای  بــه  محــدود  فقــط  یادگیــری  و  مدرســه  فضــای   
بســته داخــل ســاختمان نیســت. عــالوه بــر فضــای داخلــی 
ســاختمان، فضــای بــاز نیــز بســتری مناســب بــرای اســتفاده 
بــه  از فرصت هــای تجربــی اســت. ایــوان و ایوانچه هــای رو 
حیــاط در مــدارس اســالمی، حیاط هــای چندگانــه مدرســه 
چهاربــاغ و رواق هــای مدرســه خــان شــیراز،بهره گیری مطلــوب 
از طبیعــت را فراهــم ســاخته اند.قرارگیری حجره هــا پیرامــون 
حیــاط مركــزی و نســبت زیــاد مســاحت حیــاط بــه فضــای 
كــی از اهمیــت زیــاد فضــای بــاز در معمــاری مــدارس  بســته، حا
اســالمی اســت . مدرســه ی خــان شــیراز نیــز در میــان بــاغ بزرگــی 
جــای داشــته اســت."این بــاغ پیرامــون مدرســه جــای دنجــی 

گــردش بــوده اســت"]16[ بــرای مطالعــه و 

بایــد همه جانبــه  مــدارس  كالبــد  بهبــود  بــرای  برنامه ریــزی 
بــوده و عــالوه بــر تمامــی فضاهــای داخلــی فضاهــای بــاز و 
نیمه بــاز را نیــز در برگیــرد. همچنیــن دانــش آمــوزان پــس از یــک 
جلســه رســمی آموزشــی دقایقــی را به عنــوان زمــان اســتراحت 
ــا فضــای ســالن و راهروهــا می گذراننــد. فراهــم  ــاز ی در فضــای ب
یادگیــری در  و  تعامــل  افزایــش  بــرای  بســتر مناســب  آوردن 
ــه رشــد و بهبــود یادگیــری دانــش  ایــن زمان هــای اســتراحت ب

كمــک شــایانی می كنــد. آمــوزان 

كــودک بــرای رشــد در فضــا نیــاز بــه احســاس راحتــی روانــی، 
امنیــت و حركــت آزادانــه در فضــا دارد. محققــان برنامه هــا و 
مطالعاتــی را در طــول چنــد ســال اتخــاذ كرده انــد تــا بفهمنــد 
چگونــه بــا طراحــی فضاهــای بــاز بــازی می تــوان از انــواع و 

كــرد.]17[ كــودكان حمایــت  ســطوح مختلــف فعالیــت 
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5-6. ارتباط بین درون و بیرون

اغلــب مــدارس گذشــته در ایــران بــا الگــوی درون گــرای حیــاط 
مركــزی شــکل گرفته اند . حجره هــا در چهــار جبهــه پیرامــون 
شــده اند.  ســاماندهی  شــکل  مســتطیل  مركــزی  حیــاط 
ایــن الگــو محلــی آرام بــرای تدریــس و مطالعــه فراهــم آورده و 
درعین حــال بــا بهره گیــری از فضاهــای نیمه بــاز ارتبــاط قــوی و 
مؤثــری بیــن فضــای بســته و حیــاط ایجاد كرده اســت. مدرســه 
ــا چهــار حیــاط هشــت ضلعی در چهارگوشــه صحــن  چهاربــاغ ب
كشــانده  فضــای بــاز و طبیعــت را بــه داخــل تــوده معمــاری 
ــرده  ك ــم  ــتر فراه ــای بیش ــاد حجره ه ــرای ایج ــی ب ــت و امکان اس
بــا  بیــرون  بیــن فضــای درون و  ارتبــاط آســان  اســت.ایجاد 
ــت،  ــری از طبیع ــفاف بهره گی ــای ش ــتفاده از رواق و جداره ه اس
نــور روز، آفتــاب و ... را فراهــم مــی آورد و تأثیــر مثبتــی بــر كاربــران 

می گــذارد. 

6. روش تحقیق
تحلیلــی  به¬صــورت  و  بــوده  كیفــی   - كمــی  تحقیــق  روش 
پیشــینه  بــه  توجــه  بــا  اســت.  انجام شــده  پیمایشــی  و 
تحقیــق و مطالعــه در حــوزه  معمــاری اســالمی و روانشناســی 
معیارهــای  به عنــوان  محیطــی  عامــل  تعــدادی  محیطــی 
ــا توجــه  ــد. ب ــتخراج ش ــر یادگیــری اس ــر ب ــان فضایــی مؤث چیدم
شناخته شــده  متغیرهــای  و  تحقیــق  نظــری  چارچــوب  بــه 
پرسشــنامه ای بــا موضــوع "تأثیــر چیدمــان فضایــی مدرســه بــر 
یادگیــری" ســاخته شــد. پــس از انتخــاب جامعــه موردمطالعــه 
كوكــران حجــم نمونــه بــه دســت آمــد.  بــا اســتفاده از فرمــول 
بــرای نمونه گیــری از روش نمونه گیــری خوشــه ای تصادفــی 
متوســطه  مدرســه   24 تعــداد  درمجمــوع  شــد.  اســتفاده 
انتخــاب و پرسشــنامه در بیــن دبیــران و هنرآمــوزان توزیــع 

ــا روش هــای آمــار توصیفــی  شــد. داده هــای جمع آوری شــده ب
و آمــار اســتنباطی موردبررســی قــرار گرفــت و متغیرهــای مؤثــر 
و میــزان تأثیــر متغیرهــای محیطــی بــر یادگیــری بــه دســت 
ــی  ــول طراح ــب اص ــش در قال ــل از پژوه ــای حاص ــد. یافته ه آم

چیدمــان فضایــی مــدارس تبییــن شــد.

7. تأثیر چیدمان فضایی بر افزایش یادگیری

ــه ادبیــات موضــوع  شــش عامــل نحــوه ی حركــت و  ــا توجــه ب ب
ــاز و مســقف  ــردش در فضــا، انعطاف پذیــری ، ســرانه فضــای ب گ
بــا بیــرون، مبلمــان و عرصــه بنــدی  ، ارتبــاط فضــای درون 
به عنــوان معیارهــای چیدمــان فضایــی شــناخته شــده و در 
كاربــران  ادامــه بــه تأثیــر هركــدام از عوامــل فــوق بــر یادگیــری 

اســت.  پرداخته شــده 

فراوانــی هركــدام از عوامــل موردنظــر در نمــودار فــوق نشــان 
تأثیــر  بــا  كــه اغلــب دبیــران و هنرآمــوزان مــدارس  می دهــد 
معیارهــای چیدمــان فضایــی بــر یادگیــری اتفاق نظــر دارنــد. نقش چیدمان فضایی فضایی مدارس در افزایش یادگیری دانش آموزان▪
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8. بررسی فرضیه های تحقیق
جهــت بررســی فرضیه هــای تحقیــق از آزمــون میانگیــن تــک 
تحلیــل  از  حاصــل  نتایــج  اســت.  استفاده شــده   T نمونــه 
یــا  اســت.  شــده  ارائــه    2 شــماره  جــدول  قالــب  در  داده هــا 
توجــه بــه ســطح معنــی داری هــر عامــل محیطــی، تأثیــر آن بــر 
كــه تمامــی  یادگیــری بررسی شــده اســت. مشاهده شــده اســت 
گــردش در فضــا،  انعطاف پذیــری، ســرانه  معیارهــای  نحــوه ی 
فضــای بــاز و مســقف، ارتبــاط فضــای درون بــا بیــرون، مبلمــان 
بــر  از 0/05  كمتــر  معنــی  بــا ســطح  بنــدی فضاهــا  و عرصــه 
یادگیــری مؤثرنــد؛ بنابرایــن بــا تأییــد فرضیه هــای فرعــی )تأثیــر 
كلــی  ــر یادگیــری(، فرضیــه  مثبــت هركــدام از عوامــل محیطــی ب

تأییــد می شــود. تحقیــق 

9. یافته ها
معیارهــای چیدمــان فضایــی مــدارس شــامل نحــوه ی گــردش 
ــاز و مســقف، ارتبــاط  در فضــا، انعطاف پذیــری، ســرانه فضــای ب

فضــای درون بــا بیــرون، مبلمــان و عرصــه بنــدی اســت.این 
عوامــل تأثیــر مثبتــی بــر افزایــش یادگیــری دانــش آمــوزان دارد. 

عامــل انعطاف پذیــری فضاهــا بیشــترین تأثیــر را بــر یادگیــری 
گــردش در فضــا، مبلمــان،  كاربــران دارد. پــس ازآن حركــت و 
عرصــه بنــدی فضاهــا و ســایر عوامــل یادشــده بــر یادگیــری 
مؤثرند.بنابرایــن توجــه بــه بهبــود طراحــی فضــا در راســتای 
تأمیــن آســایش محیطــی و تــالش بــرای  حــذف عوامــل مزاحــم 
كســب  محیطــی، بســتری مناســب بــرای ارتقــای یادگیــری و 

مهــارت فراهــم مــی آورد.

نتیجه گیری

كــه، توجــه   یافته هــای پژوهــش بیانگــر ایــن مطلــب اســت 
بــه هركــدام از عوامــل تأثیرگــذار محیطــی در طراحــی محیــط 
كاربــران ضــروری اســت.  مــدارس بــا رویکــرد ارتقــاء یادگیــری 
عرصــه بنــدی فضاهــا ،توجــه بــه ســرانه فضــای بــاز و ارتبــاط 

راهکارهاشآد زاراآ د سارها

عیا آج رشآ واها
ک ارآهمآنیارآمامفآ واهاشآجاآعزلکیمآدشاج آداآ رآعیا آهاشآقرداتل،آ یه  لآوآردضمشل مرآ

کیمفآ واهاشآجاآعزلکیمآدسفاوتآب  آبلوثسرشآامآاآسخافآرمومثلآاوتل دجزاآ

یلسل آدیاتبآوآحیک آ
مرآ وا

کویآهاآجاآپییآمی لآ واشآحیکتلآمرآاطیافآآسزک آهاآ طیاحلآاج امآد ایبآ

رعا  آیلسل آدیاتبآارت اطلآجخیآهاشآدخسلفآردضمشل،آاما شآوآ...

کیمفآراهروهاآ آت رنلآدسسیهاشآارت اطلآوآحیکتلآج آدحسطآهاشآ امثسرشآجاآپییآمی لآدحلآآشسسیآوآدطام  آج آد ظضرآابسزاعآپذنیآ
وآپل آهاآ

طیاحلآ واهاشآ
اآ طافآپذنی

ثروهلآوآ یمش کویآمیاشآاآجامآ  امس آهاشآدخسلفآ ادکافآتغسییآ واشآ

اقسصاصآمامفآ واشآدسسخلآوآاآ طافآپذنیآج آ  امس آهاشآ یه  لآوآپرورشل

طیاحلآ واهاشآبز لآج آاضرتآپوفآجامآوآادکافآتخسسمآ واآجاآمنوارکآهاشآی کآوآناملآحزل

ا جامآ واهاشآ  رد ظضر آمیاشآایسیاح ،آدطام  آوآ...

کارمیاف توب آج آوی  آ واآوآپییآمی لآتغسییآپوفآمیاشآبز س آهاشآدخسلفآ

کارمیافآمرآتغسییآررا یآد لزافآوآ وا دشارک آمامفآ

ییاآ آ واشآجامآوآدسخف
طیاحلآحساطآهاشآ امثسرشآجاآ یاهمآرورمفآ یا آردضمشآتجیم 

کو ک ثرو آهاشآمزرگآوآ کفآحساطآوآا جامآ واهاشآایسیاح آبز لآمیاشآ ا جامآاقسوفآیطحآمرآ

ک ر  تیکسبآ واهاشآجامآوآی زآمرآمییآ واهاشآجسس آج آاضرتآپیا

ارت اطآ واشآم وفآجاآمیروف

کویآهاشآجسس  ثروهلآمرآدجاورتآ طیاحلآ واهاشآآسز آجامآمیاشآاآجامآ  امس آهاشآمریلآ

کویآهاشآمری  یاهمآرورمفآ شمآاآرامآد ایبآ وآج آ واشآجامآوآط س  آمرآراهروها،آیامیآوآ

ادسرامآمامفآ واهاشآجسس آج آیز آحساطآجاآایسفام آامآ واق،آراهروهاشآآسز آجامآوآایسفام آامآمنوارکآهاشآیا  آاآرامآوآمربآهاشآ
ییتایرشآبزعآشوآر 

ک ارآ واشآی ز طیاحلآ واشآایسیاحسلآآسز آجامآمرآ

د لزاف
ک ارآهم طیاحلآد لزافآجاآ یاهمآرورمفآادکافآباججان آریافآوآ سردافآهاشآدخسلفآدسزآوآا رملآهاآمرآ

کودل تیکسبآپذنرشآد لزافآمرآشکلآهاشآدخسلفآجاآآ یاهمآرورمفآادکافآارت اطآجصرشآوآ

جدول 3: اصول طراحی محیط مدرسه در راستای ارتقای یادگیری
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قرارگیــری  ترتیــب  بیــرون  بــا  داخلــی  فضاهــای  از  هركــدام 
معیارهــای  می كنــد.  مشــخص  را  یکدیگــر  كنــار  در  فضاهــا 
تأثیــر  فضــا  شــکل دهی  بــر  مبلمــان  و  انعطاف پذیــری 
ــر آســایش  ــاز و بســته نیــز ب گــردش در فضــای ب می گذارد.نحــوه 
كاهــش عوامــل مزاحــم ماننــد رفت وآمــد و آلودگــی  كاربــران و 
صوتــی تأثیرگــذار اســت. لــذا در راســتای توجــه بــه هركــدام از 
ــا عنــوان اصــول طراحــی  ــه ب ایــن معیارهــا راهکارهــای معماران
محیــط مدرســه در راســتای ارتقــای یادگیــری )در جــدول 3 ( 

اســت. ارائه شــده 

فهرست منابع
1-Sami Azar, A. (2008). Dynamism and cre-

ativity in organizing educational facilities. 
New school magazine, renovation and 
equipping of schools of education, Teh-
ran, No. 14-11 ,8.

2-McGregor, J (2004), ‘Spatiality and the 
Place of the Material in Schools’, Peda-
gogy, Culture and Society, vol. 12, no. 3 
pp.372–347.

3-Tabayian, Marzieh. Farah Habib, Ahmad 
Abedi (2011). Favorable and unfavorable 
attitudes toward school learning environ-
ment and ways to improve the color qual-
ity of the school environment. Journal 
of Educational Innovations, No. 38. Title 
106-93.

4-Haji Babaei, H.R (2012). According to the 
document properties like the school that 
a fundamental change in education. Jour-
nal of Educational Innovations. 42. Num-
ber eleventh year. Summer 74-51 .91.

5-Nancy J. Stone.(2001). Designing effective 
study  environments. Journal of Environ-
mental Psychology (190-179 ,21 (2001

6-Moinpoor, Hamida, A. R Nasr Esfahani, 
A. Saedi (2005). Class physical  factors 
effect on student achievement, Journal of 
modern educational approaches, the first 
year, (4).

7-Zeinali Dehshir, A. (2010). Beautiful school. 
Master’s degree in elementary education. 

Allameh Tabatabai University. Tehran, 
43-41.

8-Daneshmehr, Z. (2007). School yard fun, 
the new School Journal, 57-54 ,41

9-Gheshlaghi, Muhammad(2000).The psy-
chology of learning, Isfahan, Mani, Third 
Edition.B.R.Hergenhahn and Matthew 
Olson; An Introduction to Theories of 
Learning, Saif, Ali Akbar, Tehran, ravan, 
1386, the eleventh

10-Seif,A (2007),Modern educational psy-
chology,9 Edition, Tehran, Publication 
Doran

11- Hillenbrand,Robert.(1999).Islamic 
Architecture:form, function and 
meaning.translated by Iraj Etesam. 
Tehran:pardazesh 

12- Kamelniya, Hamed. (2008) designed 
grammar learning environments, Tehran, 
publishing Sobhan Noor. 

13- Aminifar, Zinat, (2015). Design of edu-
cational facilities with improved space 
efficiency, a thesis for a master’s degree, 
Rajai University. 

14-Khani,Somayeh.Ahmad Zamani and Ba-
hareh Taghavinejad (2013). A  comparai-
tive study of architecture and decoration 
of chahar bagh school and  ghiyasieh 
Khargerd. Journal of comparative Studies 
of Art.37-51

15-Mehri,Mona and Faranak Zandi(2013). 
Sustainable  Pattern in Kashan Aghabo-
zorg school. Symposium on Advances in 
Technology.Iran.Mashhad

16- Pirnia,M.K.( 2013).The Style of Iranian 
Architecture.Edited by G.H. Memariyan, 
Tehran:G.H.Memariyan 

17-Arefimajd, Maryam (2013). Design 
neighborhood school activity with the ap-
proach of the promote physical. Thesis to 
get a master’s degree. Rajai University.

تابستان 1395


