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  چكيده
افتد، آموزش و پرورش افراد  در هزاره سوم و در کشاکش تغییرات پیچیده و سریعی که در دنیای مدرن اتفاق افتاده و می

نظر بسیاری از محققان دانشگاهی و کارورزان حوزه آموزش قرار گرفته است. اقتضائاتی که دنیای  به ویژه کودکان مد

کردن فضای آموزشی، حذف طبیعت و محیط فیزیکی از آموزش و  رن در حوزه آموزش و پرورش اعم از محدودمد

کردن ذهن آموزشی کودکان به همراه آورده، شدیداً بر افت کیفیت  گرفتن نقش فضاهای سبز در شکوفا پرورش و نادیده

پذیر  مدرسه انعطاف ها برای ایجاد چنین فضاهایی، باغ آموزش کودکان تأثیر گذاره است . در این میان یکی از بهترین ایده

های فردی کودکان تطبیق داده و از دیگر سو با ایجاد ارتباط بین طبیعت و  تواند از یک سو خود را با ویژگی است که می

داشته توجهی  کودکان در افزایش سطح کیفی فضاهای آموزشی و در نتیجه شکوفاسازی استعدادهای کودکان تأثیر قابل

ای در پژوهش های پیشین معیارها و  از طریق مطالعات کتابخانه« تحلیلی-توصیفی»رو با روش  باشد. لذا تحقیق پیش

اصول طراحی مدارس را مورد نقد و بررسی قرار داده است و با تکیه بر تحیلل محتوایی پژوهش های مرتبط با این حوزه 

  مدرسه با تکیه بر کیفیت انعطاف پذیری ارائه می نماید. نهایتاً اصول و راهکارهایی برای طراحی باغ

 

 انعطاف پذیری، باغ مدرسه، فضاهای یادگیری، کودکان   كليدي: هاي واژه

 

   مقدمه -1
؛ این را تغییر داده است همه افراددر شهرها، به خصوص شهرهای بزرگ، زندگی  فناوریتغییر در نوع زندگی و پیشرفت 

ترین تأثیرات دنیای  ها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. یکی از واضح ان نیز تسری پیدا کرده و زندگی آنتغییر به دنیای کودک

مدرن بر زندگی قطع ارتباط بین افراد به ویژه کودکان با طبیعت است که اهمیت این ارتباط ضرورت برقراری دوباره پیوند بین 

ایی که ظرفیت زیادی برای برقراری ارتباط مذکور دارد البته مدارس هستند سازد. یکی از فضاه کودکان و طبیعت را روشن می

عت در که نقش آفرینی زیادی که در زندگی بشر داشته است بر کمتر کسی پوشیده است. اقتضائات دنیای امروز حضور طبی

رفتن نیازهای خاص کودکان و همین حضور محدود نیز بدون در نظر گ کردهاغلب به صورت بسیار محدود را  فضاهای آموزشی،

طراحی در حالی که انتظار بر آن است که   .گیرد های طبیعی در برآوردن این نیازها صورت می های باالی محیط و قابلیت

 مهارت ها صورت گیرد. های طبیعی در مدارس با هدف تأمین نیازهای مختلف کودکان در رشد، آموزش و پرورش محیط

 

 بيان مسئله -2

 است. آورده پدید آموزان دانش یادگیری نحوه و آموزش گسترش به را سابقه بی نیازی گذشته قرن نیم طی در انایر جامعه

 و ساخت توسعه جهت رشد و در جدی اقدامی به محتوایی نیاز تحوالت و تغییرات کنار در آموزان دانش جمعیت افزون روز رشد

است. به عنوان نمونه محیط های طبیعی پتانسیل های باالیی  کرده ذیرناپ اجتناب امری را کشور در یادگیری های محیط ساز

در انواع یادگیری های بیرونی از جمله یادگیری تجربی، یادگیری محیطی و یادگیری از طریق زمین های بازی و یادگیری 
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رای اکتشاف در محیط با گسترش شهرنشینی و کمبود فضاهای مناسب در مدارس، آزادی دانش آموزان ب اجتماعی دارند اما

آوری، نیاز به هماهنگی و  فن پیشرفت و اقتصادی اجتماعی، سریع تغییرات های طبیعی رو به کاهش است.از سوی دیگر با

پذیری در فضا به ویژه در فضاهای آموزشی را ملموس ساخته است عالوه  انعطاف همسو شدن با آهنگ تغییرات نیاز به کیفیت

 برنامه در اساسی معیارهای از متنوع و محدودیت فضای آموزشی  ارتقا کیفیت انعطاف پذیری را یکیبر این نیاز به فضاهای 

 مطرح ساخته است. مدارس فضاهای آموزشی ریزی

 

 اهميت و ضرورت شكل گيري باغ مدرسه انعطاف پذیر -3
با  یادگیری بستر نمودن سازگار  ،آموزشی تغییرات روش های روز افزون و فزاینده در  رشد به توجه با اخیر سال های در

 سبب ساختار به فیزیکی محیط که چرا .است گرفته قرار آموزش متخصصین توجه کانون در  یادگیرنده، نیازهای جوانب تمامی

 و گریکدی انسانها با مداوم تعامالت" که آنجا از .نماید تضعیف یا و تقویت را یادگیری فرآیند آن پی در و تعامالت می تواند خود

 اعتقاد این شکل می بخشد، را فردا و امروز جهان آموزشی نظام های جوهره ، "محوری  -یادگیرنده" الگوی  و "محیطی منابع با

 چگونگیِ و نیازها تعریف این رو از .است آموزان دانش پویایی و گروهی کار حرکت، نیازمند جدید، رویکردهای که دارد وجود

 فضاهای .است برخوردار اهمیت ویژه ای از باشد، داشته ظهور قابلیت آن در یادگیری، نحوه ی چنین که بستری سازماندهیِ

برنامۀ  طول در که تغییراتی با باید لذا، نمایند. تسهیل را مطلوب آموزشی برنامه که کاربرد شوند طراحی طوری باید آموزشی

 می تغییر زمان گذشت با های تدریس، روش و مدارس هبرنام ها، هدف که آنجایی باشند. از هماهنگ دهد، می رخ آمورشی

 .شود می احساس پذیری به انعطاف نیاز همواره ، یادگیری های فضا معماری در یابند .

  

 پيشينه پژوهش -4
هزینه  با مدارسی دنبال به مردم و می شد هنوز احساس دوم جهانی جنگ اثرات که حالی در بیستم، قرن ۰۵ دهه اواخر در

 و نیازها یادگیری، به موضوع توجه عدم پیامد که سنتی آموزشی نظام های برابر در شدید عکس العمل های بودند، ترکم های

در سیستم  تغییر امر به توجه برای معطوف ساخت تا زمینه ای خود به را نگاه ها بسیاری از بود، آموزان دانش حقیقی شخصیت

 فراهم در تمرکز به شروع معماران از تن چند همراه آموزشی به متخصصین از آورد. تعدادی پدید را موجود آموزشی های

 قرن ۰۵ دهه در .نمودند دهند، توجه قرار مورد را کودکان شخصی توانایی های و استعدادها فردی، که نیازهای مدارسی ساختن

 این به نوین، و پرورش آموزش ن هایآرما به توجه با طراحی مدارس امر به جدید نگاه با "دیوار بدون مدرسه" نگرش بیستم،

 را دانش آموزان عرض، کم راهروهای سمت دو در هم سر پشت کالس های ردیفی از با متداول مدارس که بود رسیده باور

 نشدن شناخته سبببه  قسمت ها از بسیاری در باز مدرسه های مفهوم زمان، طول در با این وجود [1] می آورد. بار ضعیف

شایسته و  معلم تربیت عدم تحقیقاتی،  -علمی زمینه های و کافی کمبود امکانات چون آن کارکرد برای نیاز مورد کاراکترهای

 ایده که شد متمایل سمت این به مطالعات ۰۵ دهه در اواسط شد. اما طرد جدید فضای در قدیمی آموزشی روشهای از استفاده

  [2] برود. ایده این خواسته های با متناسب محیطی و کالبدی فضای سمت به پیشین تجربه های به توجه اب بدون دیوار، مدرسه

به « حل مساله » و کسب مهارت « بینشی » ، یادگیری «توجه و تاکید بر توانایی های فردی » علت وجودی این گونه مدارس 

 دهه "باز مدارس" در چه اما آنچه از سیر طراحی محیط های یادگیری، [3] توجیه شده است.« یادگیری های حفظی » جای 

 حال خاصی برای ریزی برنامه و طراحی با ما که است این آموخت آن می توان از محیطی پس یادگیری نظام های در چه و ۰۵

از آنجا که باغ مدرسه  .است اتفاق حال در یراتتغی سرعت طبیعت و بازگوکننده که هستیم روبرو یادگیری محیط های آینده و

می تواند یادگیری و تدریس را با محیط طبیعی گره بزند طبعا می تواند تاثیری مثبت در ارتقای کیفیت آموزش داشته باشد. 

 وسعهت موازات به لذا داشت.  خواهد پی در را تری مطلوب آموزش بهتر، محیط که است درك قابل عمیقا نکته این اکنون

 موجبات باید یابد. بنابراین مدرسه تکامل باید نیز فضاها این الگوهای محیطی یادگیری، های محیط آموزشی برنامه و سیستم

 را خود عمده هدف باید مدرسه که آنست ذکر شود باید رابطه این در فراهم نماید. آنچه را آموزان دانش علمی و فکری پیشرفت
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از یک سو ارتباط با طبیعت به نوعی در الگو های گذشته معماری ایران به صورت  تعلیم صرف. هن دهد قرار یادگیری محور بر

حیاط وجود داشته، باغ تاثیرات غیر اغماضی در فراهم کردن محیط مستعد برای آموزش و دعوت کننده به تفکر در  –باغ 

به همین جهت می توان باغ سازی را با هدف ارتقای کیفیت آموزش در   [4]مجموعه های آموزشی در شهرها پدید می آورد. 

محیط های یادگیری همچون مدارس ایجاد نمود. که این موضوع به تنهایی مشکالتی را که امروزه شاهد آن هستیم ایجاد می 

 کند .

 

 روش شناسی پژوهش -5
ای دست به تدوین الگویی  و براساس مطالعات کتابخانه« تحلیلی-توصیفی»وش دراین تحقیق نگارنده برآن است تا با ر

  .پذیر جهت بکارگیری در فضاهای یادگیری بزند مدرسه انعطاف برای ساخت باغ 

 

  چارچوب پژوهش  -6
در با توجه به اهمیت موضوع آموزش و فضاهای آموزشی در جهان مطالعات مختلفی در این باره صورت پذیرفته است. 

حوزه آموزش و بایسته های آن با توجه به ویژگی های فرهنگی، اقلیمی و اجتماعی امکان به کارگیری کامل مطالعات دیگر 

کشورها کارساز به نظر نمی رسد. بلکه باید با توجه به تجربیات دیگر مناطق نسبت به ارائه برنامه ای بومی اقدام نمود. از اولین 

( بود، زمین بازی ای برای دبستانی در برکلی کالیفرنیا، با طراحی رابین مور. طرح او  1۰94تن ) نمونه ها حیاط محیطی واشنگ

زمین بازی آسفالت را به باغی طبیعی تبدیل کرد. در حالی که در مدل ژاکوب ریس پالزای فرایبورگ شکل های انتزاعی از 

کودك نشان داده شد، کودکان ارزش  3۰۵۵۵بر روی (  1۰99طبیعت دیده می شود. همانطور که در تحقیق لیزا شیکر ) 

زیادی برای مکان های طبیعی به منظور بازی و اکتشاف قایل هستند. او فهمید که زمین های بازی با مکان های مشخص بازی 

در محیط  % فعالیت های بچه ها۰۵برای بچه ها از کمترین  جذابیت برخوردارند. تحقیق او بر روی بازی کودکان نشان داد که 

بیرون شامل جمع آوری، مشاهده، و تجربه حیات وحش است. کودکان به مناظر در هم ریخته مانند محیط هایی که ممکن 

است شامل توده هایی از شن و خاك، و گیاهان پر تراکم باشند گرایش دارند. کودکان از منظر هایی که آشکارا تحت مراقبت و 

 به آن پرداخته "بازشناسی نقش طبیعت در فضاهای آموزشی"آنچه که در مقاله   [۰] نگهبانی هستند، استفاده نمی کنند.

های مختلف کارکرد طبیعت در فضاهای آموزشی است. تفاوت در این کارکردها از این نظر مورد اهمیت است که  ، جنبهشده

ونگی حضور آنها در فضاهای آموزشی و در نتیجه کارآمد تواند عامل مهمی در چگونگی طراحی فضاهای طبیعی و چگ می

های مختلف طبیعت در رشد، آموزش و پرورش کودك را بازشناسی کرده و به ارائه  کردن این فضاها باشد. این مقاله قابلیت

قادر به تامین  در حالت کلی فضاهای طبیعی در مدارس باید .پرداخته استها  راهکارهای عملی طراحی با توجه به این قابلیت

سه دسته نیازهای مشخص کودکان باشند. این نیازها شامل: نیازهای آموزشی، نیازهای پرورشی )رشد اجتماعی و رشد 

فیزیکی( و نیازهای روحی و احساسی است. تأمین این نیازها، محیط فیزیکی مدارس را تبدیل به محیطی مؤثر برای اهداف 

 در گروه اول فضاهای طبیعی باید مناسب رشد شناختی کودکان و با هدف افزایش دانش نماید. آموزشی و پرورشی کودکان می

های طبیعی باشند. در گروه دوم  های به دست آمده از محیط ها نسبت به طبیعت و مهارت ها در مورد طبیعت، گرایش

های طبیعی  جتماعی که در محیطفضاهای ا. فضاهای طبیعی باید بستر مناسبی برای رشد فیزیکی و اجتماعی کودکان باشند

نمایند و فضاهای بازی دسته جمعی و  می شوند، امکان تعامل و ارتباطات و رویارویی کودکان با یکدیگر را ایجاد طراحی می

شوند. در گروه سوم فضاهای طبیعی در ترکیب با فضاهای مصنوع با هدف  انفرادی باعث رشد فیزیکی و اجتماعی کودکان می

در میان مطالعات . شوند ت بصری و ایجاد فضایی زیبا که حس تعلق خاطر را برای کودکان ایجاد نماید طراحی میایجاد لطاف

توان به مطالعات پارکاش که الگوهایی برای طراحی فضاهای آموزشی  اخیر انجام شده در زمینه طراحی فضاهای آموزشی می

و اهمیت چشم اندازهای داخلی و و بیرون  در این کتاب به لزوم ارتباط درونارائه کرده اشاره نمود. در میان الگوهای ارائه شده 

پارکاش در مورد اهمیت ارتباط درون و  [۰]. عنوان دو اصل مهم در طراحی فضاهای آموزشی تأکید شده است به خارجی
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اند که نیاز به ارتباط با فضای بیرون  موجودات زنده به طور طبیعی طوری خلق شده"نویسد:  بیرون در فضاهای آموزشی می

دارند و این نیاز به ویژه در سنین پایین مشهود است. بنابراین باید از هر فرصتی برای ارتباط فضاهای درون و بیرون استفاده 

تر به این دلیل که بیش "کند:  و خارجی در مدارس نیز عنوان می نمود. وی همچنین در مورد اهمیت چشم اندازهای داخلی

های دید دانش آموزان را به وسیله خلق خطوط  افتد الزم است که افق یادگیری در مدارس در فضاهای محدود شده اتفاق می

دهد که  متری یا بیشتر به ما فرصت تغییر دید را می 1۰قابل دید تا حدی که ممکن است به بیرون کالس بسط دهیم. مناظر 

دهد که حضور کودکان در فضای طبیعی باعث  تحقیقات نشان می [9]. م استهم برای سالمت چشم و هم برای آسایش مه

 گذرانند نشانه همچنین کودکانی که اوقات خود را در فضاهای سبز می د. شو کاهش استرس و فشارهای روحی در آنها می

         [9]. شود ان میمحوطه سبز مدارس نیز باعث افزایش عملکرد علمی کودک های بیماری کمتری دارند.

 به این شرح می باشد: در این پژوهش از مهمترین راهکارهای طراحی فضاهای طبیعی در مدارس

 راهکارهای آموزشی

های  های بیرونی مدارس و فضاهای طبیعی به منظور تلفیق آموزش های درس و محیط ایجاد ارتباط میان کالس   .1

 . های خارج از محیط کالسداخل کالس با آموزش

های  سازی تجربه مستقیم کودکان در کنار درس های درس، برای زمینه های طبیعی در کنار کالس ایجاد آزمایشگاه .2

 تئوری

 هایی برای رشد گیاهان مختلف و مشاهده رشد آنها، به طوری که از طریق کالس های آموزشی و مکان ایجاد تراس .3

 د.های درس قابل دسترسی باشن

 های مدارس و در صورت امکان ایجاد فضاهایی برای پرورش آبزیان ایجاد فضاهایی برای کشت گیاهان در حیاط .4

 .های مدارس با در نظر گرفتن نیازهای آموزشی دروس مختلف طراحی حیاط .۰

 (راهکارهای پرورشی )رشد اجتماعی و فیزیکی

 مدارسهای جمعی در طبیعت موجود در فضاهای باز  ایجاد فضاهای بازی .1

ارتقای تعامل اجتماعی کودکان از طریق طراحی فضاهای بازی متناسب برای هر رده سنی و کاشت گیاهان مناسب  .2

 در اطراف فضاهای بازی

 های فکری کوچک به صورت میز کار در میان فضای طبیعی در حیاط مدرسه امکان نصب بازی .3

 ی مدارسبیعطراحی فضاهایی برای نشستن گروهی کودکان در میان فضاهای ط .4

 راهکارهای زیبایی شناسانه و احساسی

 ایجاد چشم اندازهای مناسب میان فضاهای بسته مدرسه و فضاهای طبیعی  .1

 ایجاد ارتباط فیزیکی میان فضاهای درونی و بیرونی مدرسه .2

وزشی های آم استفاده از گل و گیاهان زیبا در فضاهای داخلی مدرسه، مثالً در فضای ورودی، در بالکن و تراس .3

 ها مرتبط با کالس

 ایجاد امکان کاشت گیاهان توسط کودکان در فضاهای درونی و بیرونی .4

 .ای آرامش بخش طراحی فضای باز مدارس با استفاده از فضاهای سبز و آب و آبنما به گونه .۰

طر استفاده از آکواریوم در فضاهای عبوری مدرسه با هدف ایجاد جذابیت و زیبایی جهت افزایش حس تعلق خا .۰

 [9] .کودکان به فضا

 

به این بحث پرداخته شده که امروزه طراحی و ایجاد  "مدرسه ها: طرح جدید مدارس قرن بیست و یکم  –باغ  "در مقاله 

باغ مدرسه ها یکی از بهترین روش هایی است که می تواند از طریق مشارکت دانش آموزان در فعالیت هایی در فضای باز، 

یدگاه جدیدی در آنها در رابطه با طبیعت و انسان و ارتباط  این دو، به وجود آورد. به طور کلی با مطالعه پروژه های گوناگون د
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باغ مدارس می توان گفت که این نوع از مدارس به عنوان یک محیط یادگیری می توانند موارد زیر را برای دانش آموزان فراهم 

 کنند:

آن دانش آموزان بتوانند در تعامالت مثبت با بزرگساالن به عنوان سرمشق خود و همچنین فضایی اجتماعی که در  .1

 گروه همساالن شرکت کنند.

 محیطی زیبا و امن که موجب گسترش ارتباط و تعامل دانش آموزان با محیط طبیعی می گردد. .2

 تجربه های یادگیری که مرتبط و همسو با برنامه درسی است. .3

مقاله با بررسی مطالعات صورت گرفته به این نتیجه رسیده اند که اصول و معیارهای طراحی باغ  همچنین محققین این

 مدارس را به این شرح ارائه نمایند:

ایجاد محیطی شاد، مفرح و جذاب برای دانش آموزان کودك جهت تشویق آنها به یادگیری در مورد گیاهان و پرورش  .1

 آنها.

 ین، مدیران و والدین داوطلب در مراحل مشارکت دادن دانش آموزان، معلم .2

 استفاده از هنرهای تجسمی در باغ و ایجاد فضاهایی به منظور نمایش هنرهای بصری .3

 در نظر گرفتن ابعاد مناسب در طراحی با توجه به سن دانش آموزان. .4

 استفاده از مصالح تجدیدپذیر و مناسبی که حفظ و نگهداری آنها آسان باشد. .۰

سب جهت استقرار باغ مدرسه و در نظر گرفتن مسائلی چون وسعت زمین، میزان دریافت نور انتخاب سایت منا .۰

 خورشید در طول روز، دسترسی به آب و نوع خاك.

 طراحی باغ با توجه به الگوی حرکت خورشید در فصول مختلف سال. .9

 [۰]طراحی فضا و مبلمان مناسب جهت کمک به یادگیری دانش آموزان در باغ.  .9

ارائه  "(فضای کالبدی به مثابه برنامه درسی)پرورش خالقیت کودکان در محیط مدرسه"هدف از نگارش مقاله ای با عنوان 

همچنین  است.بوده های محیطی کودکان به کمک طراحی معماری و منظر مدارس  اصول و معیارهایی برای پرورش خالقیت

معماری و روانشناسی رشد و تحلیل معماری رایج در مدارس ابتدایی کشور مورد تحلیل محتوای متون در حوزه طراحی 

های  مهمترین ویژگی استفاده قرار گرفته است. یافته تحقیق با تاکید بر نگرش آموزش خالق به عنوان یک هدف بنیادین،

 :به صورت زیر بر شمرده استرا طراحانه که ناظر بر حصول خالقیت در رفتارها و ادراکات کودکان در مدرسه خواهند بود 

 دسترس پذیری و نظم پذیری

تواند به سهولت و بدون گم شدن، حرکت کرده و ضمن  رفتار کودك در فضاهای نفوذ پذیر بسیار متغیر است و وی می

 های تعریف شده نیز خارج نشود. طراحی فضاهای آموزشی بسته به صورتی نفوذ کشف زوایای ناپیدای محیط، از محدوده

دهد.  ناپذیر و با راهروهای تاریک و خسته کننده، کودك را از سیر در فضا منصرف کرده و حساسیت محیطی وی را کاهش می

به فضاهایی نیازمند است که بتواند کار در حال انجام خود را به حالت ناتمام رها کرده و روز بعدآن را به سهولت از سر  کودك

 گیرد. 

 جذابیت و شگفت انگیزی

ی مدرسه بایستی برای کودك برانگیزاننده و جذاب باشد. حد متعادلی از پیچیدگی، تازگی، طراوت، تنوع و هیجان در فضا

ها، ورودی و فضاهای باز ضروری است تا کودکان را  های مختلف، گذرهای پیاده و راه پله فضاهای سبز حیاط، ورودی بخش

محیط و فعالیت دیگری را که ممکن است متناسب با سن رشد نباشد ترجیح در غیر اینصورت آنها . پایبند اتفاقات محیط کند

 دهند. وجود مقداری ابهام، پیچیدگی و قابلیت جستجو و کشف تأثیر مطلوبی خواهد داشت. 

 شایستگی و پاسخگویی

رشد  .آمیز با محیط هستند تا از حضور در محیط احساس شایستگی نمایند کودکان در جستجوی تعاملی موفقیت

طراحی کالس و فضای بازی انعطاف پذیر و باقابلیت . خالقیت کودکان در محیطی پاسخگو به نیازهای آنها امکان پذیر است
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انگیزد و این امر حس کنترل  تغییرپذیری عناصر و چیدمان، کودکان را به تجربه شناخت چیدمان و سازگار سازی محیط بر می

و تعامل گروهی آنها با همدیگر و دنیای پیرامونی را  هت ترکیب و تجزیه را در وی باال بردبر فضا را در کودك تقویت کرده، قدر

ای از مواد و مصالح پیدا  سازد. احراز حس شایستگی محیطی غالباً بدون صرف هزینه کالن و از طریق مجموعه ممکن می

 .کردنی، مستعمل، دور ریز یا باز یافتی قابل حصول است

 آسایش و ایمنی

دك به شدت نسبت به عوامل تهدید کننده محیطی حساسیت دارد. وی به شرطی در محیط فعالیت می کند که حواس کو

های هوا و عدم وجود قلمرو فیزیکی و روانی مطلوب و حس  وی در وضعیت متعادل و ایمن باشند. آلودگی صوتی، آالینده

ایمنی و امنیت که مخل تعادل قوای محیطی و ذهنی کودك ازدحام مانع تعامل مطلوب کودك با محیط است. هرگونه تهدید 

خوانند،  جایی و دیدن فرا می های بزرگ کودکان را به جابه شود. در حالی که محیط باشد مانع بروز استعدادهای خالقه می

 ایستی محدودهشود ب هایی که فعالیت متعدد انجام می های کوچکتر برانگیزنده تمرکز و توجه و دقت هستند. در محیط محیط

 های متمایز و قابل تشخیص وجود داشته باشد.  ها و عرصه

 طبیعت گرایی ومنظره پردازی

با درك فضاهای داخلی به  آورد. درك کودکان از طبیعت مکانی به وجود می زمانی و بی طبیعت برای کودك احساس بی

های یادگیری را  کنند و گستره وسیعی از فرصت میاین مناظر کودکان را به بازی غنی و پیچیده تشویق . کلی متفاوت است

دهند . احیای توانایی یادگیری در یک محیط طبیعی با استفاده از جستجو، اکتشاف و قدرت تخیل حق طبیعی  به آنها ارائه می

تخیلی را  های کودکان است. مدرسه باید زمینه ساز برای تجربه زندگی، اکتشاف و تغییر محیط باشد و امکان بازی در نقش

فراهم آورد تا کودك تخیل خود را برای گسترش ساختارهای آن به کار گیرد. فضاهای بسیار منظم و با ساختار بسته خالقیت 

 .کودك را محدود کرده و در درازمدت احساس کسالت به وجود می آورند

 مشارکت و بازی پذیری

های یونسکو  شود و بیانیه وحتی ذهن کودکان شناخته میبازی به عنوان یکی از بسترهای رشد و بالندگی جسم و روان 

های رشد جسمی، ادراکی، اجتماعی و  تمامی زمینه تأکید دارند که فضاهای بازی میتوانند نیازهای رشد کودکان را در

ی دارد و حصول برای کودکان، فرایند تعامل با محیط نسبت به کسب نتیجه اهمیت بیشتر [1۵] .احساسی برآورده نمایند

ای خاص کمتر مورد توجه آنها است. بنابراین فضای کالبدی مدرسه باید نشان دهنده تأیید و تشویق عمل خالقه کودك  نتیجه

و پذیرش آزمون وخطا، اشتباهات و آزادی عمل باشد. راه حل اساسی در طراحی مدرسه خالق، توجه به بازی در برنامه درسی 

دهی فضاهای مدرسه و تعامل  مشارکت در فرایند طراحی، ورود کودکان به فرآیند طراحی و شکل استناد به نظریات است با

بدیهی است که مشارکت آگاهانه و عالقمندانه کودك در  . تواند درخلق فضای مناسب مؤثر باشد آنان با مدیریت مدرسه می

 یزد و خود به ایجاد محیطی خالق منجر میانگ خلق و مدیریت فضاهای مدرسه خالقیت آنها را در تمام ابعاد بر می

عظمتی و همکاران به دنبال تایید نقش فضای باز در رشد خالقیت کودکان، به بررسی این موضوع از حوزه های معماری .شود

 منظر، روانشناسی محیط و روانشناسی کودك پرداختند. از آن جا که روانشناسان به تاثیر فضای معماری بر رفتار کودکان پی

برده اند، معماران نیز ایده هایی برای طراحی فضاهای آموزشی جهت ارتقا انگیزش و خالقیت کودکان بیان کرده اند که می 

تواند شامل تغییر پذیری فضا و اجزای آن، تداخل فضای بسته و باز، تنوع پذیری و بازسازی عناصر محرك طبیعی مانند نور، 

اندازه ی فضا می تواند زمینه ساز تجمیع افراد شود و گردهمایی برای تعامالت و روابط  آب و گیاه موجود در فضا باشد. شکل و

در نهایت نگارندگان اصول و راه کارهای معماری موثری جهت طراحی فضاهای باز در محیط های  [11]اجتماعی پدید آورد. 

 یادگیری را به این صورت پیشنهاد و ارائه کردند: 
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 [12]اصول و راهكار هاي طراحی فضاي باز آموزشی كودكان. : 1جدول 
 راهکارها اصول ردیف

1 

ترکیب و تداوم فضاهای باز و 

بسته )مطابق با ویژگی تغییر 

 پذیری در فضا(

 استقرار فضاهای باز متعدد مثل حیاط و پاسیو به طور پراکنده -

واختی فضاهای پیرامونی با پر و خالی سازی، شکستن قرینه و یکن -

 ترکیب فضاهای روشن و تاریک به واسطه ی عناصر سایه انداز

 طراحی به صورت پالن آزاد 2
 وجود دیوارك ها و المان های جدا کننده ی متحرك -

 بکار بردن مبلمان سبک جا به جا شونده -

3 

ایجاد تنوع به وسیله عناصر 

طبیعی )مطابق با ویژگی 

 ییرپذیری عناصر طبیعی(تغ

به کار بردن گیاهان نادر، خصوصا گیاهانی که در زمان های مختلف  -

 گل و برگ آنها به رنگ و شکل متفاوت دیده می شود.

 التقاط درختان همیشه سبز و ریز برگ -

4 
بازی سازی به وسیله تحریک 

 کنندگی عناصر طبیعی

ه ای که به کار بردن صفحات شیشه ای رنگین و متحرك به گون -

کودکان با جا به جایی آن ها به رنگ های متنوعی از نور خورشید 

 دست یابند.

اندیشیدن تمهیداتی جهت بازی با آب نیز میتواند انگیزه حضور  -

 کودك را ارتقا دهد.

 

ی بر راهبرد های نوین معماری و نقش آن در ارتقا کیفیت فضاها و مدیریت معمار "فرزینه ماجد در پژوهشی با موضوع 

زیر نظر اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به تحلیل و بررسی فضای حیاط دو مدرسه در سطح  "فضاهای آموزشی 

 شهر اصفهان پرداخته است که نتیجه در جدول های زیر آمده است:

 

 [13]. تحليل و بررسی فضاهاي حياط در مدرسه بيرجندي :2جدول 

 ردیف

عناصر 

تشکیل 

 ضادهنده ف

 

 وضعیت

 

 تحلیل

میزان 

انعطاف 

 پذیری

1 
عناصر 

 کالبدی

 به صورت چند حیاط پیوسته -

حیاط های یکسان لذا با ابعاد )

 ) متفاوت

با فرم های مستطیل شکل, ساده  -

 یکنواخت و

های صاف وساده و  بدنه دیوارها و-

در برخی نقاط دارای سکو هایی 

 برای نشستن

 دارای سکویی الحاقی به عنوان -

 سکوی سخنرانی, وسایل ورزشی و

باغچه های کوچک در کنار یک 

 بدنه

ایجاد تنوع فضایی با چندحیاطه  -

بودن اما یکسان و یکنواخت بودن 

حیاط ها از انعطاف پذیری و پویایی 

 .آن ها می کاهد

عدم پویایی فضایی وجذابیت  -

 حرکت

 وجود سکوها امکان نشستن, گفتگو -

 .می سازد اجماع کودکان را فراهم و

سکوی سخنرانی به عنوان عامل  -

 –الحاقی و ایجاد آشفتگی فضایی 

ایجاد  حضورفضاهای سبز کوچک و -

تنوع فضایی, امکان ارتباط با طبیعت 

 و ایجاد حس جستجو

 تا حدودی

 

 
- 

 

 تا حدودی

 

 
- 

 تا حدودی

2 
ناصر ع

 بصری

عدم حضور رنگ به صورت  -

شاخص وگیرا و یکنواختی در 

یکنواختی و یکسانی فضا از لحاظ  -

رنگی و عدم تأثیر و تحریک قوه 
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 زکل فضا ونی

عدم حضور المان های جذاب  -

 بصری برای ترغیب کودکان

خالقیت و کنکاش کودکان در 

 اوقات فراغت

- 

3 
عناصر 

 حسی

عدم توجه به رایحه و به خصوص  -

 بافت در کل فضا و یکنواختی

حذف عامل مهم تنوع بافت در   -

اقناع حس تجربه کودك و  یادگیری و

عدم استفاده از فضای حیاط به عنوان 

 فضای یادگیری

 

 

- 

 موقعیت 4
در طبقه همکف و عدم ارتباط  -

 مستقیم با مجموعه

حذف ارتباط فضای بیرون و درون   -

به صورت مستقیم و حذف عامل 

 انعطاف پذیری

 

 

- 

 
 [13]. حق پناهتحليل و بررسی فضاهاي حياط در مدرسه  :3جدول 

 ردیف

عناصر 

تشکیل 

 دهنده فضا

 تحلیل وضعیت

میزان 

انعطاف 

 پذیری

1 
عناصر 

 کالبدی

به  -

صورت تک حیاطه با ابعاد بسیار 

 بزرگ به صورت یکنواخت

با فرم  -

 های مستطیل شکل, ساده

دیوارها  -

بدنه های صاف و ساده در یک  و

طرف دارای تعدادی باغچه 

کوچک در ارتفاع نشستن 

 کودکان

دارای  -

باغچه هایی در سطح زمین و در 

 یک طرف دارای ایوان

عدم ایجاد تنوع فضایی در فضای  -

عدم استفاده از این  باز مجموعه و

 فضا به عنوان فضای یادگیری

حضور سکوهای سبز و ایجاد امکان  -

 اجماع و گفتگوی کودکان

حضور فضای سبز و تا حدودی  -

 ایجاد ارتباط با طبیعت

 

- 

 

 

 تا حدودی

 

 ا حدودیت

2 
ناصر ع

 بصری

حضور  -

رنگ های شاد در بدنه ها و نمای 

 فضای باز

عدم  -

حضور المان های جذاب بصری 

برای ترغیب کودکان و تأثیر در 

 قوه خالقیت آن ها

اهمیت به رنگ به عنوان عامل  -

 جذاب بصری و مؤثر در پویایی فضا

+ 

 

 

- 

3 
عناصر 

 حسی

عدم  -

توجه به رایحه و تنوع بافت کف 

 فضا در کل

تنوع  -

حذف عامل مهم تنوع بافت کف  -

در یادگیری و اقناع حس تجربه 

 کودك

- 

 

 تا حدودی
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 بافت در بدنه ها

 موقعیت 4
در طبقه همکف تا حدودی در  -

 با فضاهای انتقالی  ارتباط

س ها و العدم ارتباط فضای باز با ک -

 حذف عامل انعطاف پذیری

 اس هالارتباط فضای بیرون با ک -

 تا حدودی

 

اصول طراحی مبلمان محیط های یادگیری با رویکرد ایجاد فضاهای خالق و انعطاف پذیر "همچنین در مقاله ای با عنوان 

نویسندگان سعی بر این دارند که  ضمن شناخت تاثیر محیط بر کودك و نقش مبلمان به عنوان یکی از عناصر  "برای کودکان

ان، ضرورت بهره گیری از عامل انعطاف پذیری در محیط های یادگیری را موثر در یادگیری و تحریک حس کنجکاوی کودک

مورد تاکید قرار دهند. در این رابطه برخی از راهکارهای انعطاف پذیر ساختن محیط های یادگیری ارائه و برای روشن شدن 

انعطاف پذیری، مورد بررسی  موضوع، برخی از مطالعات در زمینه رشد کودکان و سیر طراحی محیط های یادگیری با الگوهای

قرار گرفته است. در طراحی معماری محیط های انعطاف پذیر،حائز اهمیت است که محیط برای کودکان از پیش چیده نشده 

باشد و کودك بتواند ارتباطی فعال و دو سویه با محیط برقرار کند. بدیهی است که مبلمان یک فضای انعطاف پذیر نیز واجد 

ت و باید عالوه بر دارا بودن چهار ویژگی کودك محوری، کنترل پذیری، امنیت محوری واجتماع پذیری با این خصوصیات اس

 [14]شرایط سنی، ذهنی و جنسی کودك تناسب داشته باشد. 

 

 یافته هاي پژوهش -7
هده ی معماران است که در فرایند طراحی این روانشناسان به تاثیر فضای معماری بر رفتار کودکان پی برده اند و این بر ع

تئوری ها را با نیازهای فضایی کودك منطبق سازند.  ایده های معمارانه برای طراحی فضاهای آموزشی در جهت ارتقا انگیزش 

ع پذیری و خالقیت کودکان می تواند شامل تغییر پذیری فضا و اجزای آن، تداخل فضاهای بسته و باز در قالب باغ مدرسه، تنو

و بازسازی عناصر محرك طبیعی مانند نور، آب و گیاه موجود در فضا باشد. شکل و اندازه فضا می تواند زمینه ساز تجمیع افراد 

شود و گرد همایی برای تعامالت و روابط اجتماعی پدید آورد.با بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده و با توجه به نیازهای 

 حی باغ مدرسه انعطاف پذیر به این شرح ارائه می گردد: مختلف کودکان، اصول طرا

 

 [15]ارائه اصول و راهكارهاي طراحی باغ مدرسه انعطاف پذیر.  :4جدول 

 ردیف

عناصر 

تشکیل 

 دهنده فضا

 و روابط

 راهکارهای طراحی اصول طراحی

 باز فضاهای 1

 پرهیز و باز فضاهای کردن حیاطه چند

 های محیط: )بزرگ و یکدست یفضا از

 و توجه تمرکز، انگیزاننده بر کوچک

 هستند(. دقت

 مختلف های قسمت در یادگیری های باغ ایجاد

 .... و شناسی گیاه ریاضی، الفبا، باغ مثل

 فضای بازی 2

بهره ایجاد فضای بازی انعطاف پذیر )

قابل تغییر و  ،گیری از مبلمان متحرك

 ی(جابجای

 

دانش آموزان در خلق و تغییر به منظورحضور 

که این کار تجربه شناخت چیدمان و  فضا

سازگاری با محیط را در کودك بر می انگیزد. 

همچنین حس کنترل بر فضا را در کودك 

تقویت می کند، قدرت ترکیب و تجزیه را در 

 کودك باال می برد.
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3 
مسیرهای 

 ارتباطی

طراحی مسیرهای ارتباطی به گونه ای 

ا کسب اطالعات و تجربیات که کودك ب

و حتی مشاهده ابتکارات و خالقیت 

خود به مرحله یا قسمت دیگری دست 

 یابد.

 

4 
فضاهای 

 درونی

ایجاد فضاهایی که حس شایستگی را به 

 کودك القا کند.

 

این حس از طریق در اختیار گذاشتن مجموعه 

ای از مواد و مصالح پیدا کردنی، توده هایی از 

دورریز و بازیافتی حاصل می  شن و خاك، مواد

 شود.

۰ 
چیدمان 

 فضا
 تداخل فضای بسته و باز

ایجاد تراس های آموزشی با در نظر داشتن 

مکانی برای رشد گیاهان مختلف و مشاهده 

رشد آنها، به طوری که از طریق کالس های 

 درس قابل دسترسی باشد.

۰ 
فضاهای 

 داخلی

در صورت امکان ایجاد فضاهایی برای 

 ش و نگهداری برخی از آبزیانپرور

ایجاد آکواریوم هایی در طول مسیرهای 

 ارتباطی

9 
مقیاس 

 درونی

در نظر گرفتن ابعاد مناسب در طراحی 

 با توجه به سن دانش آموزان

هرچه مقیاس فضا با کودك متناسب تر باشد، 

کیفیت فضا و تنوع بازی کودکان بیشتر می 

 شود.

9 
عناصر 

 طبیعی

وسیله عناصر طبیعی ایجاد تنوع به 

)مطابق با ویژگی تغییرپذیری عناصر 

 طبیعی(

 که گیاهانی خصوصا نادر، گیاهان بردن به کار

 و رنگ به آنها برگ و گل مختلف های زمان در

 .شود می دیده متفاوت شکل

۰ 

 
 

 درسی ایجاد فضاهای کمک آموزشی

 

 آموزش جغرافیای درسی؛ مفاهیم فضایی ) بیان

فضا،  در ملموس آن ربهقالب تج در کشور

 فضاهایی طریق از هنری مهارت های ارتقای

 و ... ( مجسمه سازی دیواری، نقاشی برای

 با مرتبط مفاهیم آموزش ایجاد فضای

  آب، باد، خورشید، چون طبیعی عناصر

 غیره و خاك

 برای هایی باغچه بادنما، آفتابی، ساعت قالب در

 .الرشد سریع بذرهای کاشت

 بازی فضای 1۵

 و سیال چیدمانی با بازی ایجاد فضای

 با ترکیب در کودکان، توسط تغییر قابل

 .پازل و  شطرنج چون فکری های بازی

 

 باز فضای 11

 های آموزش برگزاری برای ایجاد فضایی

 نظر در با. )کالس محیط از خارج

 و بارندگی مواقع در امکانات گرفتن

 (شدید آفتاب

در محوطه با در طراحی آالچیق یا فضاهایی 

 نظر گرفتن سایه بان

 

  .می شود پیشنهاد منظوره چند قالب فضایی در فوق عملکردهای از ترکیبی فضایی، محدودیت ابعاد صورت در
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 گيري نتيجه -7

، بازی رمی تواند مکانی باشد برای مطالعه طبیعت، تجربه علوم، خلق و به نمایش درآوردن هن باغ مدرسهمحیط آموزشی 

یا اجرای موسیقی. این مکان برای کودکان باعث یادگیری بهتر از طریق ارائه کیفیت ها و عناصری می شود که می توان  کردن

تمام روانشناسان در این  .آن ها را کشف کرد، مشاهده نمود، ارتباط برقرار کرد و به سایر هویت ها، روابط و روندها متصل شد

که رفتار شخص را تحریک کرده و در جهت معین سوق می دهد. در این میان عوامل نکته متفق اند که انگیزه عاملی است 

متعدد درونی و بیرونی در ایجاد انگیزش و یا دلسردی در کودکان مؤثر است. اما باید توجه نمود که انگیزش بیرونی از مشوق 

گیزاننده باید به تفاوت های افراد و نیازهای محیط به عنوان یکی از عوامل بران ها و پیامدهای محیطی حاصل می شود بنابراین

این بدان معناست که در طرح ریزی فضای یادگیری باید کوشش شود، محیط با نیازهای . متفاوت آن ها پاسخ گو باشد

 [1۰] یادگیرنده هماهنگ گردد نه اینکه یادگیرنده را به هماهنگ ساختن خود با محیط وادار نمائیم.

از آنجایی که ماهیت دوران کودکی بازی و اکتشاف است و کودك دوست دارد کنجکاوی و کاوش را همراه با بازی در 

دنیای خود انجام دهد بنابراین محیط اطرافش باید مطابق با فعل و انفعال درون کودك بوده و حواس و حس کنجکاوی او را 

یط است این انعطاف پذیری یادگیری را متنوع می سازد و اشتیاق دانش برانگیزد. چنین قابلیتی نیازمند انعطاف پذیری مح

برای پاسخ گویی به نیازهای جهان کودك، می توان قرینه های معنایی آن را در فضای  .آموزان را به یادگیری افزایش می دهد

غییرپذیر بوده و به منظور پاسخگویی و مناسب بودن انعطاف پذیر یافت. از این رو یک محیط انعطاف پذیر باید به سادگی ت

برای افراد و نیازهای در حال تغییر آن ها، موقعیت های متفاوتی را فراهم سازد. انعطاف پذیری محیط سبب پویایی آن می 

محیط شود و مسئول انطباق مثبت، علی رغم نیاز به تجارب مختلف در افراد مختلف است. در این دیدگاه فضای فیزیکی 

آموزشی نه تنها یک محیط خشک و بی روح و فاقد تاثیر در فرآیند یادگیری محسوب نمی شود بلکه به عنوان عاملی زنده در 

 بر که پژوهش در پیشنهادی راهکارهای و اصول که است امید پایان در [19]. کیفیت فعالیت های آموزشی ایفاء نقش می کند

شده سر آغازی برای ارتقای رویکردهای طراحی مدارس ابتدایی به عنوان  آوری گرد موجود اسناد مرور و مطالعات مبنای

 جایگاه خطیر تربیت نسل آینده قرار گیرد. 
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