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currents, architectural design as an influential factor has changed in the process. The architecture of
schools needs to be changed due to the changes in the educational system and the growing needs of
students due to communication and the unification of intellectual currents in the world. The
pervasiveness of information and communication technology has affected the educational system and
the educational environment must constantly adapt to the developments and changes of today's world.
Only then can it train capable and competent individuals to meet the needs of the world ahead and the
future. Educational policy is constantly being programmed in response to new research on how to
prepare students for a rapidly changing world. Flexibility is recognized as a result of globalization in
architecture. The need for change is important in school architecture due to the diversity of users and the
variety of their needs and wants. Flexible spaces have more acceptance capabilities from the general
public due to their type of use. In this study, the evolution of ideas among individuals in the discussion of
globalization is determined to identify the need for changes in the education system, analyze how the
education system changes and the need for flexible schools, express the flexible characteristics of schools
and their capabilities, and practically change the country's schools by improving educational approaches
and the design of school architecture.
Methods: This research uses an analytical-applied method, assuming that flexibility can update
educational approaches and, conversely, tries to find the relationship between architecture and
educational approaches with flexibility. To do this, it uses library studies of books and articles.

Findings: In this regard, the criterion of open plan system, flexible learning spaces, flexible furniture,
adaptablity through moving walls, and flexible public spaces are practical solutions that can cause updates
in educational approaches to school.
Conclusion: Architecture as a guide in design can plan the design process from fertilization to birth.
Therefore, the attitude towards architecture should be present at the same time going back and forth in
whole and in part. School architecture is one of the effective educational parameters in modern education
and just as thinkers in the study of educational issues always consider various factors such as family,
teacher, educational management, etc. as effective factors in the process of learning; the architecture or
physical space of the school also plays a role as a living and dynamic factor in the quality of students'
educational activities. In a world of such rapid change and in a day when knowledge is a powerful tool for
development and even social survival, flexibility is the common denominator between architecture and
educational approaches. Architecture can use to flexibly improve the educational approaches needed in
the new world. Flexibility as a solution is effective in education in two ways: updating the educational
approach with the help of architecture, innovation in architectural design by new educational
approaches. The learning environment influences students' creativity. The more creative the design, the
more fertile the student's mind becomes, and the greater the need to raise educational levels, and this
process is infinitely reproducible.
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مقاله مروری

روشهای انعطافپذیری در بهروزرسانی معماری و رویکردهای آموزشی مدارس
مهدی زندیه ،1پدرام حصاری ،2عطیه

زندیه3

 1گروه مهندسی معماری ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه بینالمللی امامخمینی (ره) ،قزوین ،ایران
 2گروه مهندسی عمران و معماری ،دانشکده فنی و مهندسی ،دانشگاه تربتحیدریه ،تربتحیدریه ،ایران
 3دانشگاه شهید مطهری ،تهران ،ایران
چکیده
پیشینه و اهداف :با جهانیشدن و قرارگیری در مسیر جریانهای فکری گوناگون ،طراحی معماری به عنوان عاملی
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تأثیرگذار و تأثیرپذیر دچار تغییر در فرآیند شده است .معماری مدارس با توجه به تحوالت نظام آموزشی و نیازهای
فزاینده دانشآموزان با توجه به ارتباطات و یکسوشدن جریان¬های فکری در دنیا ،نیازمند تغییر اجباری است ،در حقیقت
فراگیر بودن فناوری اطالعات و ارتباطات ،نظام آموزشی را تحتتأثیر خود قرار داده و محیط آموزشی باید به¬طور مداوم
خود را با پیشرفتها و تغییرات دنیای امروز هماهنگ سازد .در این صورت است که میتواند افرادی توانا و دارای
شایستگیهای کافی برای نیازمندیهای جهان پیشرو و آینده تربیت نماید .در واقع سیاست آموزشی بهطور مداوم در
واکنش به تحقیقات جدید در مورد چگونگی آمادهسازی دانشآموزان برای یک دنیای به سرعت در حال تغییر ،در حال

واژگان کلیدی:

برنامهریزی است .انعطافپذیری به عنوان یک نتیجه جهانیسازی در معماری شناخته میشود .لزوم به تغییرات با
توجه به گوناگونی نیازها و خواستهها ،در معماری مدارس به دلیل تنوع استفادهکنندگان دارای اهمیت است.
فضاهای انعطافپذیر دارای قابلیتهای پذیرش بیشتری از سمت عموم مخاطبین به دلیل نوع کاربری آن میباشند.
در این پژوهش ،روند تحول افکار در بین افراد در بحث جهانی¬سازی با هدف مشخص شدن لزوم تحوالت سیستم
آموزشی ،تحلیل چگونگی تغییر سیستم آموزشی و نیاز به مدارس انعطافپذیر ،بیان ویژگیهای انعطافپذیر مدارس
و همچنین قابلیتهای آن ،در حقیقت ،هدف درک الزمه تغییر مدارس کشور به شیوهای عملی با بهروزسانی
رویکردهایهای آموزشی توسط طراحی معماری مدارس است.

انعطافپذیری
رویکردهای آموزشی
معماری
بهروزرسانی
مدارس

روشها :این پژوهش با روشی تحلیلی -کاربردی با فرض این موضوع که انعطافپذیری میتواند رویکردهای
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آموزشی را بهروزرسانی کند و بالعکس ،سعی دارد رابطه میان معماری و رویکردهای آموزشی را با انعطافپذیری
دریابد .برای این کار از مطالعات کتابخانهای کتب و مقاالت استفاده میکند.
یافتهها :در این راستا ضابطه سیستم پالن آزاد ،فضاهای یادگیری انعطافپذیر ،مبلمان منعطف ،تطابقپذیری از
طریق دیوارهای متحرک و فضاهای عمومی انعطافپذیر ،راهکار عملی شدن انعطافپذیری است که میتوانند باعث
این به روزرسانی در رویکردهای آموزشی مدارس باشند.
نتیجهگیری :معماری به مثابه یک هدایتگر در امر طراحی میتواند فرآیند طراحی را از بستن نطفه طرح تا زایش،
برنامهریزی کند .پس باید نگرش به معماری همزمان به صورت رفت و برگشتی در کل و جزء باشد .معماری مدرسه
یکی از پارامترهای مؤثر تربیتی و آموزشی در امر تعلیم و تربیت نوین بهشمار میرود و همانگونه که صاحبان
اندیشه در بررسی مسائل آموزشی همواره عوامل گوناگون همچون خانواده ،معلم ،مدیریت آموزشی و  ...را بهعنوان
عوامل مؤثر در فرآیند یادگیری مورد تأکید قرار میدهند؛ معماری یا فضای فیزیکی مدرسه نیز در این میان به
عنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیت فعالیتهای آموزشی و تربیتی دانشآموزان ایفای نقش میکند.
در دنیایی با چنین تغییرات سریع و در روزگاری که دانش به عنوان ابزاری قوی در جهت توسعه و حتی بقای
اجتماعی میباشد؛ انعطاف پذیری حلقه مشترک بین معماری و رویکردهای آموزشی است ،که معماری میتواند به
کمک انعطافپذیری رویکردهای مورد نیاز آموزشی در دنیای جدید را بهروز کند .انعطافذیری به عنوان راهکار در
دو صورت در آموزش تأثیرگذار است :بهروزنمودن رویکرد آموزشی به کمک معماری و ابداع در طرح معماری توسط
رویکردهای آموزشی جدید .فضای آموزش بر خالقیت دانشآموزان مؤثر است .هرچه طراحی خالقانهتر باشد ،ذهن
دانشآموز بارورتر گشته و نیاز به باالبردن سطوح آموزشی بیشتر حس میگردد و این روند به سمت بینهایت
قابلیت تکرار دارد.
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مقدّمه
با جهانیشدن و قرارگیری در مسیر جریانهای فکری گوناگون ،طراحی
معمااری باه عنوان عااملی تاأثیرگاذار و تاأثیرپاذیر دچاار تغییر در فرآیناد
شده است .معماری مدارس با توجه به تحوالت نظام آموزشی و نیازهای
فزایناده دانشآموزان باا توجاه باه ارتبااطاات و یکساااوشااادن جریاانهای
فکری در دنیاا ،نیاازمناد تغییر اجبااری اسااات ،در حقیقات فراگیر بودن
فناوری اطالعات و ارتباطات ،نظام آموزشای را تحتتأثیر خود قرار داده
و محیط آموزشااای باید بهطور مداوم خود را با پیشااارفتها و تغییرات
دنیای امروز هماهنگ سااازد .در این صااورت اساات که میتواند افرادی
توانا و دارای شاایساتگیهای کافی برای نیازمندیهای جهان پیشرو و
آینده تربیت نماید .در واقع سایاسات آموزشای بهطور مداوم در واکنش
به تحقیقات جدید در مورد چگونگی آمادهساازی دانشآموزان برای یک
دنیای به سرعت در حال تغییر ،در حال برنامهریزی است .مربیان تالش
میکنناد تاا برنااماههاای نوآوراناهای را ایجااد کنناد تاا دانشآموزان بتوانناد
مهارتهای مشاااترک و نگرشهای یادگیری مادامالعمر و مشاااارکت با
فنآوریهای جدید را در بین دانشآموزان ایجاد کنند [.]1
زندگی مردم با تغییر ،نوآوری و عدم اطمینان مشااخص میشااود ،زیرا
آنها در طول عمر به لحاظ جسامی ،شاناختی و احسااسای رشاد پیدا
میکنند [ .]2مدارس به عنوان کانون مهمی در مسایر تغییرات جسامی
و روحی افراد ،باا راهکاار انعطاافپاذیری باه صاااورت ماداوم میتوانناد
پااساااخی جادیاد باه این تحوالت در تماامی عرصااااههاا ارائاهدهناد.
انعطافپذیری بهعنوان یک فرآیند پویا تعریف میشود که مسئول ایجاد
هماهنگی مثبت ،علیرغم وجود تجارب مخالف در فرد و زمینه اسااات.
مفهوم انعطافپذیری به طور خالصاه عبارت اسات از «انطباق عملکردها
در هر زمان» ،بنابراین انعطافپذیری عبارت اسات از آن دساته اقداماتی
کاه اساااتفاادهکنناده از فضاااا برای عملکرد مادنظر خود انجاام میدهاد.
انعطافپذیری به واضااش شاادن مرزها و نیازها کمک کرده و باعث نظم
بخشااایادن به مجموع نیاازها در راساااتای تغییرات کالبدی یک فضاااا
میگردد [.]3
انعطافپذیری در مدارس دارای شاایوههای اجرایی گوناگون اساات .در
راساتای رسایدن به نتیجه ای مطلوب در جهت اجرای این الگو ،شاناخت
راهکارهای اجراشاده در ساراسار دنیا و دریافت اصاول و روشهای مؤثر
امری ضروری است.

روش تحقیق
لذا این تحقیق که با روشی تحلیلی کاربردی دنبال میگردد؛ در بررسی
این فرضااایاه کاه انعطاافپاذیری میتواناد رویکردهاای آموزشااای را
بهروزرسانی کند و بالعکس؛ با این سؤاالت شروع میشود:
 تحوالت مدارس در قرن بیستم معلول چیست؟ پااساااخ باه این تحوالت در قاالاب چاه راهکااری و چگوناه در طراحیمدارس اعمال میگردد؟
در این پژوهش روند زیر دنبال میگردد:
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 oروند تحول افکار در بین افراد در بحث جهانیسازی با هدف مشخص
شدن لزوم تحوالت سیستم آموزشی
 oتحلیل چگونگی تغییر سیستم آموزشی و نیاز به مدارس انعطافپذیر
 oبیان ویژگیهای انعطافپذیر مدارس و همچنین قابلیتهای آن
در حقیقت ،هدف درک الزمه تغییر مدارس کشاور به شایوهای عملی با
بهروزسااانی رویکردهایهای آموزشاای توسااط طراحی معماری مدارس
است.

جهانیشدن و لزوم تغییرات
مکان ،محصاولی مادی اسات که با ساایر محصاوالت مادی ارتبار دارد و
این محصااوالت با یکدیگر در روابط اجتماعی که محصااول تاریخ اساات
وارد میشاوند و شاکل ،کارکرد معنایی اجتماعی به مکان میبخشاد .در
حقیقات مکاان تکیاهگااه عملکردهاای اجتمااعی اسااات کاه در یاک زماان
انجام میگیرند؛ یعنی مکان عملکردهایی را که در زمان مشاترک انجام
میشاود ،گرد هم میآورد .تحقق مادی این همزمانی اسات که به مکان
در برابر جامعه معنا میبخشااد [ .]4در افکار عمومی ،مکان بخشاای از
فضاای طبیعی یا سااخته شاده اسات که به لحاظ مفهومی یا مادی دارای
محدودهای مشاخص باشاد و نتیجه رابطه متقابل و عکسالعمل بین ساه
عامل رفتار انساانی ،مفاهیم و مشاخصاات مربور به آن است [ .]5اما این
تعااریف در برابر جهاانیساااازی چیزی را کاه از دسااات میدهناد ،روناد
تکاملی تشااکیل مکان اساات .چیزی که در عصاار امروز نمایان اساات
تغییرات مفااهیم زماان اسااات؛ زیرا کاه زماان چناان دارای فشاااردگی
شاادهاساات که دیگر روابط اجتماعی آنچنان مانند قبل ،قابل پیگیری
نیسااتند .در حقیقت در دنیایی که زمان در به دسااتآوردن اطالعات از
آن به لحظه وابساته شادهاسات و کنشهای فضاای مادی واقعی با افراد
در حد پائینی قرار گرفته ،دیگر مکان نیز به سامت مجازی بودن ساوق
پیدا کرده و اصول حاکم بر آن با گذشته تفاوت دارد.
جهانیشادن پیوساتگی و وابساتگی متقابل دامنهدار مکانها در مقیاس
جهانی اسات که به صاورت فشاردگی زمان و فضاا تجلی مییابد [ ]6و
فضاا عینیتی حاصال از نقشپذیری اثرگذاری افراد و گروههای انساانی
در مکاان و یاا باه ساااخنی دیگر پیااماد عملکردهاای متعاامال محیط
اجتماعی -اقتصادی و طبیعی است .از اینرو فضا را میتوان نوعی تولید
اجتماعی در مکان بهشامار آورد [ .]7از آنجا که انتقال و جریان یافتن
فرهناگ از طریق ارتبااطاات انجاام میشاااود؛ خود فرهناگهاا یعنی
نظامهای عقاید و رفتار ما که سااخته تاریخ اسات ،با سایستم تکنولوییک
جدید دساتخوش دگرگونیهای بنیادین میشاود و این امر با گذشات
زمان تشدید میگردد [.]4
فرایند تحول و دگرگونی فضاایی را میتوان در قالب زنجیرهای از تعامل
عوامل و نیروها ،به صورت ساده شده زیر بیان نمود:
دگرگونی در نحوه برخورد باا ارزشهاا ،باه عباارتی ارزیاابی ارزشهاایی کاه
گروههاای اجتمااعی براساااااس آن ویژگیهاای محیطی و اجتمااعی-
اقتصادی ارزیابی میشوند ،ممکن است کمابیش به سرعت تغییرپذیرند.
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عملکردهای اجتماعی -اقتصادی در معرض تغییر و تحول قرار دارند که
خود میتواند روندهای اجتماعی -اقتصاادی تازهای را مطرح کند که به
نوبة خود پس از گذشاات زمانی معین به الگوهای پایداری منجر شااود
که به علت وجود آنها ،روندهای مکانی -فضایی تحت تأثیر قرار گرفته،
در نهایت سااختارهای مکانی -فضاایی یا فضااهای جدید پدیدار شاوند
[ ]8بناابراین معمااری باه عنوان انساااجاام دهناده این سااااختاار جادیاد،
انعطافپذیری را پیشنهاد میدهد.

تغییر دیدگاههای معماری
زیر فشاارهای حاصال از دگرگونیها و تحوالت فنی و اقتصاادی ،زمان و
فضا چنان بههم ریخته است که چگونگی رویارویی با احساس فشردگی
شاادیدِ دنیاهای فضااایی و زمانی به صااورت ضاارورتی گریزناپذیر در
آمدهاساات ،به بیان دیگر تجربه انسااان از زمان و فضااا بساایار متغیر و
سایال شادهاسات [ .]9جهانیشادن تمام عیار فرهنگ ،شاامل یک میدان
عمومی اما نامتناجس و ناهمگن از فرصاااتهای ارزشااای ،سااالیقهها و
شایوههای زندگی خواهد بود که بدون محدودیت و بهمنظور ابراز وجود
یا مصارف در دساترس هر فرد قرار دارد [ .]10در همین ارتبار ،عنصار
اصااالی تحول در فضاااا ،قاابلیاتهاای محیط فرهنگی (باه مفهوم عاام) و
عوامل و نیروهای مادی و معنوی دخیل در آن است [.]11
در واقع چیزی که میتوان انتظار داشات این اسات که این دساترسای
بیحد و مرز ،خواساتهای بیمکان و بیتوجه به هنجارهای اجتماعی را
پدید می آورد که در صاادد مطابقت با معیارهای جهانی اساات .معماری
باه عنوان یاک عضاااو برآماده از نیاازهاای انساااانی باا تکیاه بر فرهناگ
منطقاهای میتواند این تغییرات را تبادیل به الگویی خوانا و مطاابق با هر
منطقاه خاا نماایاد  .در طراحی مادارس نیز باه دلیال تغییر درک
مخاطبان که دانشآموزان هساتند با توجه به ارتباطات بدون واساطه با
دنیای مدرن و با تعریف جدید فضااا و مکان ،دیگر انتظارات از فضااای
آموزش باا قبال یکی نخواهاد بود و باه صاااورت طبیعی نیااز باه تغییر و
پاسااخ به یکسااانسااازی شاارایط آموزش در دیگر کشااورها برای فرد
بهوجود میآید .در واقع این نیاز در دو دسته کلی زیر قرار میگیرد:
 نیاز بیرونی :مشااهده نوع نگرش به مدارس و مقایساه آنی و لحظهایدر دانشآموز و خانواده آنها نسااابات به گونههای مدارس در دنیا .زیرا
در زمان امروز خانوادهها با دیدی بساایار تحلیلی و موشااکافانه به دنبال
بهترین مسااایر در آموزش فرزنادان خود هساااتناد و امکاانااتی را فراهم
میآورناد کاه مادارس مادرن و باهروز را ملزم باه دنباال نمودن هادف خود
میدانند .اینترنت باعث گساترش مرز کالس به اندازه جهان شادهاسات و
فرصااتی را ایجاد کردهاساات تا فرهنگها و واحدهای انسااانی قادر به
پخش و تبلیغ اندیشااهها و نقدهای خود باشااند .کورزول ، 1اعتقاد دارد
کاه آموزش باایاد موازی باا تغییرات تکنولویی پیش رود .او احتماال
میدهد که تا ساال  2030یادگیری بشار با اساتفاده از معلمان مجازی
صاورت گیرد .با افزایش شابکههای موجود ،یادگیری تقویت خواهد شاد.
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کرزویل اعمال تغییرات درسای در برنامهریزیهای درسای آینده را مورد
تأکید قرار میدهد [.]12
 نیااز درونی :نیااز مخااطاب در تعاالی نوع آموزش باا توجاه باه تغییراتنگرشاای در تربیت فرزندان و باال رفتن سااطش توقعات آنها نساابت به
گذشاته از نیازهای درونی نشاأت میگیرد .بروز اساتعدادهای فرزندان در
خانوادهها با ارتباطات بیشاتر و اطالعات فراگیرتر همراه اسات .در چنین
زمینه ای تغییرات کتب درسااای تنها و بدون توجه به تغییرات کالبدی،
پاسخ مسأله نیست.
از آنجاا کاه مادارس فعلی فرصاااات تحلیال ،ترکیاب ،تاألیف ،خلق،
بازآفرینی و بازساااازی واقعیت را از یادگیرندگان گرفته اسااات؛ دیدگاه
پسااات مدرنیساااتی در تالش اسااات تا پویایی و تحرک را به آموزش و
پرورش باازگرداناد؛ چرا کاه در نظاام آموزش سااانتی بساااتاههاایی تولیاد
میشااد که دانشآموز ناگزیر از حفظ آنها بود .ساااختارشااکنی با زیر
ساؤال بردن بسایاری از مفاهیم و باورها ،نظام فلسافی و نظام تربیتی را
دسات خوش تغییرات وسایعی نموده و توجه محققان زیادی را به خود
جلب کردهاسات .امروزه نگرش پساتمدرنیسام در عرصاه تعلیم و تربیت،
پرساااشها و نگرشهای جدیدی را به میان آوردهاسااات .اولین گام در
رویکرد پساتمدرنیساتی ،انجام اصاالحات برنامه درسای اسات .این در
حالی اسات که گاهی به اشاتباه ،اصاالحات برنامه درسای از طرف کساانی
انجام میگردد که ایده و نظرشااان محدود به ساااختارهای مدرنیسااتی
است که متأسفانه پاسخگوی نیازهای جوان امروز نیست [.]12
اهداف آموزشای از سارگردانی و هدر رفتن وقت دانشآموزان جلوگیری
میکند و به معلم کمک میکند تا روند آموزشای بهتری طراحی ساازد.
در این مسیر ،چگونگی طراحی فضا در درجه مهمی قرار دارد.
دانشاامندان تعلیم و تربیت اهداف آموزشاای را در سااه حیطه بررساای
میکنند:
 حیطهشناختی :تغییراتی که در اثر تعلیم و تربیت در ذهااان ایجاااادمیشاود و ماهیات آنها داناش و معلومات است.
 حیطاه عااطفی :آنچاه باه ارزشهاا ،نگرشهاا و احسااااساااات مربورمیشود.
 حیطه روانی حرکتی یا مهارتهای حرکتیمعموالً آموزشهای حیطهشناختی منتهااای باااه پیدایش تواناییهای
ذهنی میشود [.]13
یک فرایند یادگیری مطلوب باید تمام سطوح یادگیری را در نظر داشته
باشاااد تا فراگیران موفق به یادگیری شاااوند .نباید انتظار داشااات که
انادازهگیری دانشِ دانشآموزان تنهاا بیاان مطاالبی بااشاااد کاه گفتاه
شاادهاساات و به ذهن ساا ردهاند [ .]14این بدین معناساات که انتقال
فراوان مفاهیم علمی و تمرینهای تکااااراری باااایمعنااااا ،فرصاااات
اندیشاایدن را از شاگردان میگیرد .درحالی که معلاام بایااد شاارایط
اندیشایدن را فراهم نماید تا شااگردان به وسایله اندیشایدن به شاناخت
صاحیش برساند .به کمک این شاناخت علمی صاحیش ،دانشآموز به یک
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باور تثبیت شاده میرساد و سا س آن اندیشاه را وارد عمل میکند .برای
آموزش خالق میتوان دیاگرام زیر را ترسیم نمود:

انتقال اطالعات شرایط تفکر تفکر شناخت بهتر اعتقاد و

باور گارایش باه ساوی عمال  عمل در رفتار [ .]14دوران
فراصنعتی متکی بر ظهور رسانههای الکترونیکی و تکنولوییهای
اطالعاتی-ارتباطی است .فرهنگ الکترونیکی جایگزین رسانه صنعتی
میشود .مهمترین ویژگی این فرهنگ سرعت آن است؛ چون ارتباطات
الکترونیکی در واقع آنی است و حوادث و مکانها را به یکدیگر مرتبط و
آنها را کامالً به یکدیگر وابسته میسازد .این سلسله اعصاب به ما این
امکان را میدهد که جهان را همچون یک کل درک و تجربه کنیم [.]10
لذا نیاز به خالقیت در این شناخت داریم .آموزش خالق منجر به تفکر
خالق میشود .تفکر خالق به آن نوع فعالیت فکری گفته میشود که به
حل مشکالت و مسایل سخت و حل نشده میپردازد یا برای مسایل حل
نشده گذشته راهحلهای جدید کشف میکند .چنین تفکری معموالً به
ابداع و اختراع منجر میشود [ .]15فکر کردن نیازمند وجود یک مسأله
است .بنابراین در ابتدا باید مسألهای وجود داشته باشد و وظیفه معلم
ایجاد انگیزه و عشق در شاگردان است تا بتوانند به خوبی مسألهای را
حل نمایند [ .]14این موضوعی است که نمیتوان تنها با کتب و تألیفات
به آن دست یافت ،بلکه محیط ساخته شده باید تغییرات را ب ذیرد و
همگام با تغییرات آموزشی پیش رود.

تغییرات آموزش و بهروزرسانی روشهای طراحی معماری مدارس
ایجااد خودبااوری و خودیاادگیری از اهاداف آموزش اساااات .چرا کاه
دانشآموز خود شاروع به دسات و پنجه نرمکردن با مساأله مینماید و به
تجربههای فردی و گروهااای میپردازد .بهترین یادگیریها وقتی اتفاق
میافتند که یاددهنده فراگیران را با راهنماییهای کوتاه و مختصاار رها
کناااااد .بدین ترتیب دانشآموز ساارانجام به خودباوری میرسااد نه به
معلمباوری و رسیدن بااااه ایاااان مرز آغاز تشنگی برای آموختن است
[ .]16با پیادهسازی موفق تغییر سیستم آموزشی ،تغییرات برنامهدرسی
باید با دیگر عناصاار ساایسااتم آموزشاای ،از جمله محیط ساااختهشااده،
هماهنگ شاوند ،بدین علت که فضااهای آموزشای بر روی یادگیری تأثیر
میگذارند [ .]2مبلمان ثابت باعث از بین رفتن خالقیت کودک میشود
و او را فردی مطیع ،بدون داشااتن جسااارت برای ایجاد نوآوری تریبت
مینماایاد  .باه همین منظور در مادارس جادیاد ایجااد تحرک و پویاایی
دانشآموزان بسایار مورد توجه اسات .بنابراین با توجه به مباحث مطرح
شده میتوان اینگونه بیان کرد که:
 یاد دادن با یادگرفتن متفاوت است. باه حرکات درآوردن کودکاان و باه حرکات درآمادن آنهاا باا هم تفااوتدارد.
 فهماندن و فهمیدن در مفهوم کامالً متفاوت است [.]17امروزه دنیاای آموزش باا ظهور فنااوریهاای جادیاد اطالعااتی و ارتبااطی
همچون واقعیات مجاازی ،ناانو تکنولویی و هوش مصااانوعی بسااایاار
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دگرگون شادهاسات .در جهانی که دانشآموز با دنیای مجازی در ارتبار
اسااات؛ دیگر انتقاال دانش از طریق متن ،ورقاه ،تمرین و ماانناد آنهاا
نمیتواناد برای او جاذاب بااشاااد .در دنیاای امروز ،محیط آموزشااای کاه
توانایی تفکر و یادگیری را به طور مساتقل و به صاورت مشاارکتی تقویت
کند میتواند باعث پیشرفت شود [.]18
در حقیقت دانش آموز در زمان حال با توجه به نیازهای درونی و بیرونی
با روشهایی خارج از تربیت قدیم میتواند راه ادراک و تکامل شخصیتی
را ب یماید .محیط مدرساه باید شابکه درونی شاخصایت افراد را تعدیل
کند .بدین صاورت که با جهانیساازی و بهوجودآمدن ارتباطات مجازی،
ارتبااطاات واقعی تحاتالشاااعااع قرار گرفتاه و تجرباه جمعی دارای افول
گردیدهاساات .افراد تبادل تجربه از طریق احساااسااات واقعی را کمتر
احساس میکنند .در انعطافپذیری تأکید بر جمعگرایی و بهوجودآمدن
گروههاای اجتمااعی مادنظر قرار گرفتاه شاااده تاا مهاارتهاای فردی در
آیناده دچاار اختالل نگردد .رابطاه علات و معلول در نگرش باه این راهکاار
(انعطاافپاذیری) کاامالً نقش بسااازایی دارد .در پااساااخ باه این کاه دیگر
نمیتوان دانشآموز را در یک جا محدود کرد؛ راهکار تغییر اسااتفاده از
مبلمان مطرح میشاود .در پی آن لزوم برطرف نمودن تضاادها در بیرون
مدرساه و آمادهسااری افراد در آینده ،مبلمان متحرک جمعگرا میشاود.
در واقع چیادماان آن تغییر میکناد؛ ولی کااربرد یکساااان اسااات .در
یادگیری مشاارکتی دانشآموزان در گروههای کوچک کار میکنند تا به
اهداف آموزشاای دساات یابند و به اسااتدالل و مساائولیتپذیری فردی
تشویق شوند [.]19

معماری و بهروز نمودن رویکردهای آموزشی
دساتیابی به هماهنگی بین طراحی آموزشای و محیط یادگیری سااخته
شااده یک چالش اساات .بساایاری از ساااختمانهای مدرسااه از مفاهیم
گذشته برنامههای درسی و یادگیری استفاده میکنند [.]1
اگر باا توجاه باه دساااتااوردهاای مفیاد علم ارتبااطاات ،آموزش و پرورش را
نوعی اطالعرسااانی بدانیم؛ در این نگرش تعلیم و تربیت دانشآموزان،
تنها تحت تأثیر کالم معلم نیست؛ بلکه عناصر دیگری چون آموزشهای
غیرکالمی و رفتاار غیر بیاانی بیش از ساااایر عوامال در انتقاال پیاام باه
فراگیران نقش دارناد .بناابراین یاادگیری تنهاا در کالس درس اتفااق
نمی افتد .این موضاوع که فضااهای آموزشای بر میزان یادگیری و دیگر
دساتاوردهای دانشآموزان مؤثر اسات؛ چندین دهه مطالعات بسایاری را
در حوزههاای مختلف از جملاه در حوزههاای روانشااانااسااای محیط در
فضااهای آموزشای به خود اختصاا داده اسات و این اعتقاد وجود دارد
کاه محیطهاای یاادگیری امروز ،باایاد از محرکهاای الزم برخوردار بوده
تا امکان فعالیتهای غیرسااکن را تساهیل نماید؛ چرا که اسااسایترین
نیازهای نظامهای آموزشاای نوین« ،تحرک فیزیکی و ذهنی» و «رشااد
روحیه اجتماعی» است [.]20
هدف معمااری همواره ایجاد محیطی مطلوب برای تأمین نیاازمنادیهای
کاربران خود بوده اساات و در کنار این امر با توجه به ظهور و پیشاارفت
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فناوری اطالعات بر معماری ،مفهوم فضاااایی برخی کارکردهای زندگی
روزمره انساااان دچاار تغییر گردیاده کاه این امر موجاب تغییر در ویژگی
فضااهای معماری و ارائه تعریف جدیدی از فضاا و مکان در عصار حاضار
شاادهاساات .از طرفی فضاااهای آموزشاای یکی از حوزههای معماری
محیطی هسااتند که نقش عمدهای را در یک جامعه ایفا میکنند .نقش
آموزش در توسااعه یک جامعه انکارناپذیر اساات و بیتوجهی و ناآگاهی
در طراحی فضاهای آموزشی در بسیاری از کشورها نتایج نامطلوب خود
را نشاان دادهاسات .توساعه بسایاری از کشاورها در ساالهای اخیر مدیون
گساترش ابزارهای اطالعاتی و ارتباطی اسات [ .]21درک محیط جز از
طریق ادراک کیفیاتهاای فضاااایی انجاام نمیپاذیرد و این کیفیاتهاا
میتوانند ادراک فضاااایی را تحت تأثیر قرار داده و بهبود بخشا اند .لذا
هرچقدر این محیطها از لحاظ کیفیت فضاااایی دارای غنای بیشاااتری
باشاند؛ میتوانند عالوه بر آموزش ضامنی بهتر ،رابطه مناسابتری را با
بهرهبرداران برقرار سازند [.]22
مدرسااه مؤثر مدرسااهای اساات که معماری آن ،بیشااترین فعالیتهای
یادگیری متناسااب با دانشآموزان را در خود جای دهد .مدرسااه مؤثر
مدرساه ای اسات که معماری آن خوانا و روان و بانشاار باشاد .معماری
مدرسااه مؤثر چنان اساات که از آن با عنوان معماری مؤثر بر یادگیری
یاد میکنیم [ .]23میتوان ابراز داشات که عالوه بر ساایر موارد مؤثر در
آموزش ،محیط و کالبد معماری مناساااب به عنوان یکی از کیفیتهای
آموزشای همیشاه مد نظر بوده اسات .در عصار حاضار روشهای نوینی در
مادارس در حاال تجرباه اسااات کاه هادف آن ارتقاای میزان یاادگیری
دانشآموزان و تبادیال فضااااهاای آموزشااای از معلم و اساااتاادمحور باه
دانشآموز محور میبااشااااد کاه باه عنوان نموناه میتوان از مادارس
هوشاامند ،مدارس الکترونیک ،مدارس منعطف و مدارس پایدار نام برد.
در چنین فضاایی ،معماری نمیتواند به عنوان تنها یک سااختمان برای
برآوردهکردن نیاازهاا ،مورد بهرهبرداری بااشاااد و باایاد باهعنوان مشاااوق
فنااورینوین و فعاالیاتهاای آموزشااای جادیاد مادنظر قرار بگیرد .توجاه و
مطالعه بیشااتر پیشاارفتهای جدید در عرصااه آموزش و پرورش و نیز
فناوری اطالعات باعث خواهد شااد که ساااختمانهای آموزشاای که در
آینده سااخته میشاوند از هماهنگی بیشاتری با تغییرات نوین آموزشای
در جهت افزایش یادگیری برخوردار باشااند و به عنوان عامل اثرگذار و
مفید معرفی شوند.

ملزومات تغییر کالبدی در مدارس
همانگونه که در گذشاااته نیازهای روز ،نوع معماری را تحت تأثیر قرار
داده و نیز معماری به عنوان مکمل یک نظام آموزشاای سااعی در بهروز
کردن خود داشته است ،در عصر جدید مشاهده این تغییرات و نیز لزوم
آن امری بدیهی به نظر میرسد .امروزه نظام آموزشی کشور به مدارسی
نیااز دارد کاه باا بهرهگیری فنااوری اطالعاات و ارتبااطاات ،امکاان یاادگیری
پیوساته را فراهم نماید .تحول در رویکردهای آموزشای در جهان ،زمینه
شاکلگیری مدارس هوشامند را فراهم سااخته اسات .ورود به این عرصاه

به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش ساانتی ما سااازگاری
ندارد.
انواع روشهای انعطافپذیری در مدارس را میتوان اینگونه برشمرد:
 oاجزای انعطافپذیر (از طریق مبلمان) ،فضاای انعطافپذیر (از طریق
پارتیشنهای متحرک)
 oاختصاا دادن فضاای زیاد به کالسها برای فعالیتهای چندگانه و
متفاوت
 oیک ارچگی محیط یادگیری
و دلیال نیااز باه قاابلیات تغییرات کاالبادی در مادارس را باه این صاااورت
مطرح نمود:
الگوها و روشهای سااانتی آموزشااای پاساااخگوی نیازهای آموزشااای
دانشآموزان و همگام با رشاد علم و فن آوری نیسات .ماهیت فضااهای
آموزشای بین ساه اصال آموزش و پرورش ،دانشآموز و فضاای آموزشای
برقرار میشود و میتوان این نیاز را به وسیله معماری برطرف نمود.

روشهای انعطافپذیری محیط یادگیری
بر طبق گفتاه مؤساااساااه معماری ،میتوان گفت که انعطافپذیری در
محیط یادگیری به سه طریق اتفاق میافتد:

الف .اجزای انعطافپذیر ،فضای انعطافپذیر
یک راه حل مرساااوم ،اساااتفاده از اجزایی اسااات که بتوان از آنها به
روشهاای مختلف باا هادف ساااازگااری برنااماههاا باا تغییرات ضاااروری،
استفاده نمود .شرکت در فعالیتهایی که پس از چیدمان مجدد مبلمان
صاورت میگیرد؛ مزیتهایی چون پیشارفت و تشاویق یادگیری ،بهبود
بخشااای توانااییهاا و مهاارتهاای فیزیکی ،افزایش اعتمااد باهنفس و
اساااتقالل و تحت کنترل درآوردن محیط توساااط کودکان را به همراه
خواهد داشاات .اما باید توجه داشاات که این روش ،به تنهایی یک تفکر
پیشارو نیسات و شااید بتواند به نیازهای حال پاساخگو باشاد؛ اما بهطور
کامل پاسخگو به تغییرات سیستمهای آموزشی آینده نیست.
گاهی اوقات برای رسایدن به فضاایی مطلوب در مدارس کوچک نیاز به
ترکیب فضااااها و یا تفکیک آنها وجود ندارد؛ بلکه تغییر یک فضاااا به
فضااایی با کاربری دیگر و با همان ابعاد الزم اساات .در چنین شاارایطی
فضاای مورد نظر باید قابلیت تغییر را داشاتهباشاد .مبلمان انعطافپذیر و
چنادمنظوره بهترین راهحال برای تغییرپاذیری فضااااهاا اسااات .در یاک
کالس درس در یک روز ممکن اسات در ساه سااعت درسای پشاتسارهم
سااه نوع درس با شاایوههای آموزشاای متفاوت وجود داشااته باشااد؛ به
طوری که مثالً در سااعت اول درس از نوعی باشاد که آموزشمحور و در
سااعت دوم آموزش در گروههای کوچک  2تا  9نفره و در سااعت ساوم
فعالیت در گروههای بزرگتر باشااد .در مدارس کوچک شاااید فضااای
کافی و آزاد برای فعالیتهای گروهی وجود نداشته باشد ،در این صورت
مبلمان انعطافپذیر امکان آمادهساازی فضاا را برای هر ساه حالت به ما
خواهد داد.
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فضااهای بزرگ امکان جمعشادن افراد را فراهم مینماید .میزان بزرگی
این فضاااها با نوع تجهیزات بهکار گرفتهشااده در فضااا متناسااب اساات.
فضاااهای بزرگ مناسااب کارهای گروهی ،عملیاتی (اجرایی) و ورزشاای
میباشد [.]24

شکل :1انعطافپذیری فضاهای بزرگ در مدراس
Fig. 1: Flexibility of large spaces in school

ب .اختصاا
متفاوت

دادن فضاای زیاد به کالسها برای فعالیتهای چندگانه و

باایاد توجاه داشااات کاه هرچناد ماا باه فضاااای کاافی باهگوناهای کاه کااربر
کنترل کننده آن باشاد نیاز داریم؛ اما این راهکار ،روشای قدیمی اسات
که یک فضااا به ساابب بساایار بزرگ بودن از انعطافپذیری باالیی نیز
برخوردار میگردد .در این حاالات در واقع ماا تنهاا باه یاک مساااألاه خا
پاسخ گفتهایم و نمیتوان از کهنگیناپذیری محیط یادگیری برای آینده
با نیازهای در حال رشد آن مطمئن بود.

ج .یک ارچگی محیط یادگیری
در این راهکاار محیطهاای یاادگیری ،کالسهاایی در ابعااد یکسااااان
نیساااتناد؛ بلکاه باه کال فضاااای یاک مرکز یاادگیری میتوان باه عنوان
بسااتری برای یادگیری نگریساات [ .]25برای آنکه مبلمان آموزشاای
بتواند به مساأله انعطافپذیری فضااهای آموزشای پاساخگو باشاد؛ باید
چند ویژگی مهم داشته باشد:
 oبه چند فعالیت گوناگون پاسخ گوید.
 oامکان جابهجایی راحت آن میسر باشد (سبک باشد).
 oاز حجم فضا استفاده نماید.
 oقابلیت تفکیک و ترکیب با سایر عناصر را داشته باشد.
 oقابلیت انباشتهشدن روی هم را داشته باشد.

Tech. of Edu. J. 15(1): 181-190, Winter 2021

()187

نتایج و بحث
در رابطاه باا نقش انعطاافپاذیری در مادارس میتوان اینگوناه بیاان نمود
که نمونهها و موارد اجرا شده در تمام دنیا که به عنوان نمونههای موفق
مطرح شادهاند؛ با برداشاتی صاریش از الگوها و تغییرات آموزشای به عنوان
راهکاری مبتنی بر اصااول زمینهای اساات .در حقیقت زمینه با لزوم بر
تغییرات منعطف سااایساااتمی و نگرش تربیتی بااه مبااانی طراحی
انعطافپذیر مطابقت نشاان داده و ساازگاری را با چنین تدبیری نشاان
داده اساااات .در ایران عاادمموفقیاات در این زمینااه را میتوان در
زیرمجموعههای زیر دید:
 عدم انعطاف سیستم آموزش و پرورشتا زمانی که تغییرات الگوی آموزشای تنها به تغییر کتب درسای و نحوه
نمرهدهی ختم گردد و اصاااول معلممحور باه دانشآموز محور تبادیال
نگردد؛ نمیتوان انتظاری بر تغییر الگوهای طراحی داشاات .صاالبیت و
عدم انعطاف افکار و فرهنگ آموزشای در سیستم آموزش و پرورش راه را
بر دیگر گزینهها میبندد.
 عدم توجه به برنامهریزیهای زیرساختی در مورد مدارسمورد توجه قرارنگرفتن زیرساختهای مناسب همچون:
 oمسااحت مناساب این روش ،زیرا که انعطافپذیری نیازمند تخصایص
مساحت قابل قبولی است.
 oعادم آموزش نیروی کاار هم فکر باا این تفکر زمیناهای .اکثر افراد در
ایران با توجه به اینکه خود با همین سیستم آموزشی رشد کردهاند؛
ساااخات میتوانناد این موضاااوع را در قاالاب معلم و برنااماهریز لحااظ
کنند.
 oعدم حمایت اقتصادی از طرف دولت
 oتأخیر در ورود اطالعات و شاایوههای اجرایی مرتبط با تکنولویی در
ایران و دانشگاهها و مؤسسات مجری مانند سازمان نوسازی مدارس
 oعدم اساتقبال نیروی متخصص اعم از مجری ،طراحان و مشاوران که
در این زمینه فعالیت دارند.
باهصاااورت کلی میتوان ،مساااألاه تبادیال مادارس فعلی باه مادارس
انعطافپذیر را در گروههای زیر دسته بندی نمود:
 طراحی فضاااای حیاار مادارس :حیاار در مادارس ایران از جملاهفضااااهایی اسااات که مسااااحت قابل قبولی را در زمینه انعطافپذیری
میتواند ارائه دهد؛ قابلیت شکلدهی داشته و هزینههای تخریبی ندارد.
 کالسها :قابلیت تلفیق کالسها با هم به دلیل اسااتفاده از سااازههایغیر بناایی و دیوارهاای غیر بااربر ،این قاابلیات را ایجااد مینماایاد کاه
دیوارهاای جاداکنناده باا تکنولویی رایج در دنیاا قاابال تعوی بااشاااد ،کاه
البته این موضوع نیز نیازمند پشتیانی اقتصاد است.
 مبلمان منعطف :یکی از راهکارهای ساااده در این زمینه اسااتفاده ازمبلمان انعطافپذیر اسات؛ زیرا که مشاکالت سااخت و طراحی سااختمان
را نادارد و همچنین خود میتواناد عااملی در راساااتاای افزایش ذوق
دانشآموزان گردد.

P. Hessari et al.

پدرام حصاری و همکاران
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]24[  نمونههایی از انعطافپذیری در فضاهای کوچک:1جدول
Table 1: Examples of flexibility in small spaces [24]
Tables group (half round): tables with
semi-circular edges have more
flexibility
to
create
different
arrangements in class. Smooth corner
table also provides the possibility of
wrapping table next to the wall.

Student Desk (convex - concave):
convex or concave edges of table
layouts and different possible
combinations to the students. If the
edges
are
smooth
scanning
arrangement is possible, but only soft
edges to provide more opportunities.

For example, in the first and second
hours of a regular lesson, mixed
instruction in small groups of 2 to 9 and
a third time is required to work in
larger groups. In small schools, there is
enough room for group activities, and
then preparing flexibility for all three
modes.

 انعطافپذیری و ضابطههای ایجاد آن در مدارس:2جدول
Table 2: Flexibility and establish standards in schools
Strategy

Impact

Criterion

To achieve flexibility, the structural system is designed in such a way as to
create a completely free space. All columns are located in the exterior walls of
the building and provide the possibility of building a school without walls.

Architecture update

Open plan system

Classrooms have a child-centered approach. With the same rhythm as the
child grows, he chooses his matches, and ... There is no pressure and pressure
on the schools to teach. Simply put together the same skills. You do not need
to put all the children of the same age at an intelligence, skill, communication,
educational level, talent, and more.

Updating the educational approach

Flexible learning spaces

Creativity and sense of freedom to do teamwork.

Updating the educational approach

Flexible furniture

Create more diversity and space for groups

Updating the educational approach

Compliance through moving
walls

Architecture update

Flexible public spaces

Unlike its traditional schools, the public spaces at this school provide a place
for flexible furniture instruction as outlined in the program. Public spaces in a
flexible school, in contrast to the dark corridors of traditional schools are
among the most fascinating spaces in the school, part of the time students go
through these spaces.
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تشکر و قدردانی
باه این وسااایلاه از همکااری کلیاه بزرگوارانی کاه در جهات انجاام این
پژوهش نویسندگان را همراهی کردهاند؛ تشکر و قدردانی میشود.

شکل  :2نقش انعطافپذیری در مدارس به کمک معماری
Fig. 2: The role of flexibility in schools to help architecture

تعارض منافع
«هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».

نتیجهگیری

منابع و مآخذ

معمااری باه مثااباه یاک هادایاتگر در امر طراحی میتواناد فرآیناد طراحی
را از بساااتن نطفاه طرح تاا زایش ،برنااماهریزی کناد .پس باایاد نگرش باه
معماری همزمان به صورت رفت و برگشتی در کل و جزء باشد .معماری
مادرساااه یکی از پاارامترهاای مؤثر تربیتی و آموزشااای در امر تعلیم و
تربیت نوین بهشامار میرود و همانگونه که صااحبان اندیشاه در بررسای
مسائل آموزشی همواره عوامل گوناگون همچون خانواده ،معلم ،مدیریت
آموزشااای و  ...را باهعنوان ع وامال مؤثر در فرآیناد یاادگیری مورد تاأکیاد
قرار میدهند؛ معماری یا فضاااای فیزیکی مدرساااه نیز در این میان به
عنوان یک عامل زنده و پویا در کیفیت فعالیتهای آموزشاای و تربیتی
دانشآموزان ایفای نقش میکند.
در دنیاایی باا چنین تغییرات ساااریع و در روزگااری کاه دانش باه عنوان
ابزاری قوی در جهت توساااعه و حتی بقای اجتماعی میباشاااد؛ بهنظر
میرسااد نقش محیطهای یادگیری در تداوم آموزش برای اجتماع و نه
تنهاا برای دانشآموزان ،بلکاه برای تماامی سااانین و تماامی اقشاااار
غیرقابلانکار است و نیاز حیاتی برای محیطهای یادگیری تطبیقپذیری
بر اسااس تغییرات و نیازها میباشاد .بنابراین ما نیازمند تفکری پیشارو
هساااتیم و بزرگترین چاالش ،پیشبینی نیاازهاای مادام در حاال تغییر
برنامههای آینده اسات .اما از آنجا که نمیتوان به طور قطعی به صادق
تمایالت کنونی فضااهای آموزشای در آینده نیز اطمینان داشات ،مجبور
به پذیرش دو حقیقت هساتیم :اول اینکه آینده دراز مدت ممکن اسات
شابیه آن چه که امروز اسات ،نباشاد و دوم ،آموزش به رشاد خود ادامه
میدهد .ادغام این دو امر ،بررساای در رابطه با انعطافپذیری حقیقی را
طلب مینماید.
انعطافپذیری به عنوان راهکار در دو صورت در آموزش تأثیرگذار است:
 بهروزنمودن رویکرد آموزشی به کمک معماری ابداع در طرح معماری توسط رویکردهای آموزشی جدیدفضاااای آموزش بر خالقیات دانشآموزان مؤثر اسااات .هرچاه طراحی
خالقانهتر باشاد ،ذهن دانشآموز بارورتر گشاته و نیاز به باالبردن ساطوح
آموزشاای بیشااتر حس میگردد و این روند به ساامت بینهایت قابلیت
تکرار دارد.
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