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بررسی ابعاد مختلف طراحی مشارکتی ، با توجه ویژه به مشارکت در طراحی 

 مدارس

 
 اشرفیروشنک 

  Roshanak.ashrafi@hotmail.comکارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی ، واحد بیرجند، 

 

 

  چكيده

زیادی را در عرصه معماری به خود اختصاص داده مشارکتی که برگرفته از رویکرد دموکراتیک در طراحی میباشد امروزه توجه  طراحی

دیرینه در تاریخچه معماری دارد .در این میان طراحی  است.این گونه از طراحی بر خالف تصور عموم ، نگرشی جدید نبوده و ریشه ای

همچنین طراحی  مدارس با استفاده از  است.مدارس به عنوان نهادی که در پرورش نسل آینده جایگاه ویژه دارد از اهمیت زیادی برخوردار 

 ، نیازمند توجه ویژه است.بعد کمی و کیفی مشارکت کاربران به دلیل  حضور قابل توجه کاربران در این نوع بنا در طول شبانه روز از 

تاریخچه ، نظریات مختلف و روش های طراحی مشارکتی میپردازد، سپس با نگاه ویژه به مدارس این شیوه تحقیق حاضر به ابتدا به 

 طراحی را در ساختمان های آموزشی بررسی میکند.

 

 سابقه مشارکت،  روش های مشارکتی،،  رسهطراحی مدطراحی مشارکتی ،  کليدي: هاي واژه

 

  مقدمه -1
ینش و مدیریت شرایط محیطی افراد که قدرت این حرکت در قطع راحی مشارکتی رویکردی است محرک برای تغییر در آفرط

نیز  طالعاتو فناوری ا نعتیهای ص ای سنتی میباشد. گستره طراحی مشارکتی امروز در زمینه ای فرهنگی و حرفهزهکردن مر

از عوامل  همانند طراحی شهری و طراحی پالن مشاهده میشود. هوش جمعی فاکتوری است که امروز از آن به عنوان یکی

های گروه بسیار قابل اعتماد تر از حاصل  طراحی مشارکتی یاد میشود. به این ترتیب که نتیجه حاصل شده از تقابل اندیشه

 (2002882سانوف،های فردی است. ) اندیشه معج

ه این ترتیب که در بین بیش تر اسناد علی رغم تغییرات در روش مشارکت در طول زمان، هسته اصلی آن همواره ثابت مانده ب

به "شود طراحی را  کاربر انجام می "از طرف"در طراحی مشارکتی بر خالف انواع دیگر طراحی کاربر محور که پروسه طراحی 

 دهیم. هدف اصلی طراحی مشارکتی استخراج اطالعات فنی و استفاده آن به وسیله افراد متخصص است.  کاربر انجام می "همراه

تواند برآنها موثرواقع شود را دارند بلکه  طراحی مردم نه تنها حق اظهار نظر در تصمیماتی که میدر یک نظام دموکراتیک 

 .کند مشارکت آنها به باال بردن کیفیت روند تصمیم گیری کمک می

این انتقال نیز میدانند .  های غیر کالمی و در عصر ارتباطات تعلیم و تربیت را نه تنها در کالم معلمین بلکه در آموزش هامروز

. شود انجام آموزان دانش اطراف محیط ی افتد میتواند به وسیله لزوماً در کالس درس اتفاق نمی هپیام ک

 که میشود گرفته افرادی توسط آموزشی فضاهای و امکانات مورد در گیری تصمیم معمول طور به (27801022)مرتضوی،

ل ادر ح هلین آموزش و پرورش امروزمسئو.نیستند ارتباط در محیط آن اب مستقیم طور به آموزان دانش و معلمان مانند هیچگاه

و مربیان تالشها برای افزایش کیفیت فضای   موزان ،اولیاآ رسیدن به این نتیجه هستند که بدون همکاری و پشتیبانی دانش

ستفاده کنندگان بنا در برنامه مدارس نیز همین مشارکت دادن ا  رویکرد دموکراتیک در طراحی .دنتیجه خواهد بو  آموزشی بی

 .ریزی است
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 اریخچه مشارکت ت -2
گردد. با گذشت  افالطون باز می دوران های اجتماع از لحاظ و قدمت تاریخی به تاریخچه مشارکت شهروندان در تصمیم گیری

ه این ترتیب این شود و ب های جامعه مشکل می زمان و افزایش جمعیت امکان مشارکت دادن تمامی مردم در همه تصمیم گیری

های  مشارکت به برگزیدن مقامات رسمی از طریق انتخابات و مانند آن محدود شد. در ایاالت متحده آمریکا و بریتانیا از سال

های اجتماعی به مشارکت مستقیم عموم در شکل دهی محیط فیزیکی خود منجر شد. به طوری که با حمایت  بیداری 1628

در  1608 – 1628مشارکت در بازسازی محیط تشویق شوند. به طور همزمان در سال  مالی دولت جامعه مستمند به

کشورهای اسکاندنیاوی طراحی مشارکتی برای اجرای دموکراسی در محیط کار استفاده شد. به این ترتیب که کارکنان در 

ن ترتیب پروسه طراحی به طور شدند. به ای های مورد استفاده شرکت داده می تصمیم گیری درباره طراحی جدید تکنولوژی

شد. از آن زمان به بعد طراحی مشارکتی به موضوع جالبی برای محققان در  همزمان به یک پروژه تحقیقاتی نیز تبدیل می

زمینه تعامل انسان و کامپیوتر و موارد مشابه تبدیل شد و به جوامع دیگر نیز انتقال پیدا کرد. در طی زمان در نحوه اجرای 

IAP2)ارکتی تغییراتی ایجاد شد اما هسته اصلی آن همیشه ثابت ماند. انجمن بین المللی مشارکت عمومی طراحی مش
1
در  (

های که مصلحت  های فردی، دولتی و تمامی نهاده تأسیس شد که به دنبال ارتقا و بهبود مشارکت عمومی در زمینه 1668سال 

 (2002882سانوف،باشد. ) دهند می عمومی جامعه را تحت تأثیر قرار می

رویکرد دموکراتیک در طراحی امروز جایگاه ویژه ای برای خود در حوزه معماری یافته است و بیشتر مورد توجه قرار گرفته . 

طراحی مشارکتی روشی از طراحی نشات گرفته از این رویکرد است که در دو حوزه معماری و طراحی شهری قابل اجراست ، 

 .هری جایگاه مناسبتری یافته استکه البته در حوزه طراحی ش
 

 نظریه ها  -0
نظریات خود را در رابطه با مشارکت کاربران در طراحی بیان کرده اند که بعضا با یکدیگر در طول تاریخ متخصصین مختلف  

ای جنبش طراحی جمعی ، عملیات مرتبط با آن،  و تعاریف آن در هر نقطه از جهان با ویژگی ه.مشابه یا متناقض میباشند

ممکن است در ادبیات مختلف  "طراحی جمعی"تعاریف اصطالح  ازمنحصر به فردی ریشه دوانده است. از این رو، استفاده 

متضاد یکدیگر باشند. تالش های بسیاری برای رفع ابهام در این زمینه شده است. بعنوان مثال، سانوف معتقد است اصطالح 

جامعه، معماری جامعه، معماری اجتماعی، توسعه و مشارکت اجتماعی را در  مفاهیمی همچون برنامه ریزی "طراحی جمعی "

 (2888برمیگیرد)سانوف،

در تمام معتقد است  2شری آرنشتین گردد.  در معماری مشارکتی بیش از محصول نهایی بر روند تولید و نگهداری آن تاکید می

به چشم  -تا کنترل کامل مراحل توسط شهرونداناز مشارکت نمادین -مراحل مشارکتی درجات مختلفی از مشارکت 

 (0001626)ارنشتین،باشد. وی در ارتباط می "نردبان مشارکت"این طیف با برنامه ریزی مشارکتی شهری در مدل خورد. می

– "افقتو"در پایین ترین رتبه قرار دارند.  "مدیریت"در باالترین رتبه و  "کنترل شهروند"در این رویکرد نردبانی،  (1)شکل 

 سانوف ،آید.  ی باالیی قرار دارد، شکل قابل قبولی از مشارکت بشمار می که در نیمه -هرگونه تسکین یا تطبیق از سوی معمار

ی پاسخ گویی کامل به نیاز  روند.این تاثیرگذاری به اندازه شرکت کنندگان عامل موثری در فرایند طراحی به شمار می"گوید  می

 "اند. بلکه تا حدی است که شرکت کنندگان تصور کنند آنان نیز در تصمیم گیری نقشی داشته باشد شرکت کنندگان نمی
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  پوستر دانش آموزان فرانسوي با مزمون صرف فعل مشارکت : 2شكل                    شري آرنشتاین نردبان مشارکت : 1شكل 

 

 

آیند وحتی ممکن است بشکل یک مدیریت آشکار  های مشارکتی در معماری اغلب به عنوان آرامبخش و مسکن بکار می فعالیت

طراحان جامعه بایستی " گوید: ، یافت که میجمعی، طراح 3لوزانوتوان در سخنان  ای از این دست را می نیز اعمال شوند. نمونه

فرایند تصمیم گیری را به سمت اهداف مورد نظر سوق دهند. آنان باید به عنوان مفسر و همچنین عامالن تغییر در جامعه که 

در حالی که موارد ذکر شده  (1990)لوزانو،."های ضد شهری را بر عهده دارند، عمل نمایند ی به چالش کشیدن ارزش وظیفه

باشند، گفتمان مورد استفاده در آنها زیرکانه و مستور بوده و متناسب با نیاز کاربران محصل   یریت آشکار میهایی از مد مثال

 تعبیه شده است. 

شروع به بررسی نقش کاربران در رابطه با معماری  5و جرمی تیل 4جاناتان هیلهای  اخیرا، دو مورخ معماری بریتانیایی به نام 

آید و این حرفه از  مشارکت تهدیدی برای بسیاری از اصول اصلی معماری به حساب می"نویسد:  یم . تیلمشارکتی نموده اند

 (2601607تیل،("کند. هیچ عملی برای مقابله با این تهدیدات فروگذار نمی

ی  سه گانهکند. همانطور که در اصول  های موجود، این تهدیدات را توصیف می ها و واقعیت با اشاره به تنش میان ایده آل تیل

های  در شیوه زیبایی، استحکام، و ثبات های معماری این است که ذکر شده است، از جمله ایده آل بهره وریدر مورد  ویترویسی

های عموم، این  آیند؛ این در حالی است که با توجه به درخواست های معمول بدست می معماری مشارکتی زودتر از شیوه

 اند.  قرار نگرفته فاکتورها در واقعیت مورد توجه

 
 Firmatis (Durability) - It should stand up robustly and remain in good condition. 
 Utilitas (Utility) - It should be useful and function well for the people using it. 
 Venustatis (Beauty) - It should delight people and raise their spirits. 

 

 اصول سه گانه ویتروویوس : 3شكل 
www.vocabulary.com 
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های اجتماعی است که به  ها و مهارت ی مقیاس پوششی برای کلیه "مشارکت اجتماعی"عالوه بر این، همدی مدعی است 

عالوه بر ابهام آمیز  های اجتماعی، و مقامات دولتی برای شکل دهی به جامعه اشاره دارند. های حرفه ای، خانوادگی، گروه فرایند

ها و  ( شیوه2701661)همدی، بودن اصطالحات، میزان مشارکت افراد مختلف در طراحی جامعه نیز بسیار بحث برانگیز است.

های مختلفی برای تعیین وظایف افراد مختلف در شکل دهی به محیط اجتماعی مطرح گردیده است. برای مثال، شیروانی  ایده

به  (1602،06 های تسهیل کننده و وکالتی. از سوی دیگر، والز )والز، طرح کلی اشاره کرده است؛ روشبه دو رویکرد در این 

 شود ی مشارکتی میان استقالل کامل متخصصان و استقالل کامل کاربران می پردازد که شامل هفت مرحله ای می ی زنجیره ارائه

که در یک ( 1جدول )آید  ی دیگری بوجود می اریف دیگر به آنها، زنجیره(. با ترکیب این دو رویکرد و افزودن برخی تع2جدول )

های مشارکتی برای تعریف مشکالت و کشف راه  سوی آن رویکرد تسهیل کننده وجود دارد. در رویکرد تسهیل کننده از شیوه

ها به  نمودن انسانی مناسبی برای نزدیک  شیوه "تسهیل سازی"شود.  های کمکی طراحی استفاده می حل از طریق روش

ی عموم راکشف کرده و با همکاری یکدیگر در مورد چگونگی  های مورد عالقه آید تا از طریق آن، فعالیت یکدیگر به شمار می

مراحل چهارم )گفت و گو(، پنجم )جایگزینی(، ششم )تصمیم گیری  "رویکرد تسهیل کننده"انجام آنها تصمیم گیری نمایند 

ی  ی گفت و شنود )مرحله ی والز را در بر میگیرد. الزم به ذکر است مرحله گیری فردی( از زنجیره جمعی(، و هفتم )تصمیم

دهد که از میان  باشد. مشارکت جایگزین، به ساکنین محلی امکان می اول( در خصوص گفتگوی میان معمار و کاربران می

. هدف مشارکت، همانند تصمیم گیری جمعی، دستیابی ی ثابت انتخاب کنند های تعیین شده از سوی معمار، یک گزینه گزینه

ی هفتم، مقیاس مشارکت به طور کامل بر  باشد.  در مرحله ی فرایند طراحی می به مشارکت مستقیم و فعال کاربران در کلیه

ارد. ی تصمیم گیری فردی نهاده شده است. در این مرحله، کاربر به طور کامل کنترل طراحی و ساخت را در دست د پایه

های رتبه بندی،  های مختلف از جمله مکانیزم این است که کاربران با استفاده از تکنیک "تسهیل کننده"ی  مقصود مرحله

های جایگزین آشنا شوند. در رویکرد  های شبیه سازی مختلف با گزینه های ارتباطی، و تکنیک آموزش و استفاده از گرافیک

 (2202880بر حسب شرایط مختلف، متغیر است. )تاکر،، میزان مشارکت معمار "تسهیل کننده"

 

 (2002772والز)تاکر، 1زنجيره. 1 جدول

 

 

 

 

 (2002772والز)تاکر، 2زنجيره. 2  جدول

 

 6مشارکتی -پژوهش عملی -4

در واقع  ین روندمشارکتی میباشد. ا-متخصصان معتقدند طراحی به روش مشارکتی در مرحله اول نیازمند به پژوهش عملی 

هم سوژه پژوهش است و هم کمک کننده به امر پژوهش. پژوهش عملی  شکلی از پژوهش عملی است که اجرا کننده آن

                                                
6
 Participatory Action Research 

Advocacy 
 وکالت

Facilitator approaches 
 تسهيل کننده

Self-decision 

تصميم گيري 

 فردي

Co-decision 
تصميم گيري 

 جمعی

Alternative 
 جایگزینی

Dialogue 
 گفت و گو

Regionalism 
 منطقه گرایی

Questionnaire 
 سوال کننده

Representation 
 گفت و شنود
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ی درباره رفتار آدمی احتماالً زمانی معتبر و قابل مهای عل که مدعی است استنتاج 7لوین مشارکتی، مبتنی است بر گزاره کرت

، خود در اجرای تحقیق و آزمودن نتایج مشارکت داشته باشد. به همین جهت، هدف پژوهش مورد بررسی  اجرا است که انسان

عملی مشارکتی، خلق فضایی است که در آن مشارکت کنندگان اطالعات معتبر را بدهند و بگیرند، حق انتخاب آزادانه و 

. در فرایند پژوهش مشارکتی، بیش از توجه آگاهانه داشته باشند و نسبت به نتایج بررسی انجام شده احساس تعهد درونی کنند

های خاص مورد استفاده، نحوه اتخاذ تصمیمات مهم است. در این پژوهش هیچ روش خاصی کنار گذاشته  به تصمیمات یا روش

شود. مناسب بودن یک روش به چارچوب کار بستگی دارد. در پژوهش مشارکتی  های دیگر تلقی نمی شود و یا بهتر از روش نمی

 (182، 1020وایت، ه تصمیم گیرندگان سهیم هستند.) فوتهم

 

  مشارکتی  -مراحل پژوهش عملی -5
درخواست اطالعات: پژوهش مشارکتی معموالً با یک درخواست از سوی جامعه یا یک سازمان یا مدیریت پروژه  -ی اول مرحله

وژه ارتباط نزدیک دارند، یا توسط افرادی که برای شود. این نوع پژوهش معموالً توسط کارمندان پروژه که با مدیریت پر آغاز می

 (77، 1008شود. )فرشادگوهروبیگدلی، اند هدایت می تسهیل مطالعه به کار گرفته شده

های فراوان بدون سؤال  سؤاالت پژوهش: آغاز یک مطالعه با سؤاالت زیاد بدون پاسخ از اتمام یک مطالعه با پاسخ -ی دوم مرحله

های گوناگونی انجام گیرد. برای  تواند از راه ها مشخص و تعیین شود. این امر می ت پژوهش باید از طریق بحثبهتر است. اولوی

های گروهی  ها را طبقه بندی نمود و یا در بحث توان فهرستی از مسائل مردم را تهیه و از طریق رأی گیری از مردم ان مثال می

 بیگدلی، و و آن چه را که به درک آن نیاز دارند به تصویر بکشند.) فرشادگوهردانند  توانند آن چه را که می کوچک مردم می

1008 ،70) 

ها بین مصرف کنندگان  تجزیه و تحلیل داده ها: فرایند سازمان دهی برای تشریک مساعی جهت گرد آوری داده -ی سوم مرحله

ژوهشگران با ان مواجه هستند. زمانی که  شود که  کند و موجب از بین رفتن بسیاری از مشکالتی می ارتباط خاصی برقرار می

مردم با سؤاالتی از قبیل چه مواردی از تصمیم گیری را باید در نظر داشت؟ و یا با چه فردی باید مصاحبه شود؟ احتمال بروز 

ارائه و تفسیر نتیجه یک  ها بیشتر خواهد بود.بدیهی است درک و شناخت درست از رفتار و عملکرد افراد اشتباه در انتخاب

مطلوب است و برای تأیید مطلوبیت ارائه فرد باید با آنچه که موجب شناخت درست گردیده است موافق باشد. پژوهشگران 

ها نیستند، بلکه با همکاری دیگران حاالت دیگر تجزیه و تحلیل نیز  مشارکتی مالکین انحصاری برای تجزیه و تحلیل داده

نماید.)  ها ایجاد جهت و اعتبار می برد، بلکه برای یافته تنها احتمال اشتباه در کار را از بین میشود. این فرایند نه  مشخص می

 (28، 1008فرشادگوهروبیگدلی،

کند بهتر از یک فعالیت گروهی و  ی یک فعالیت فردی که معمار مهمترین نقش را در آن ایفا می گاهی ممکن است نتیجه

 موضوع الزم است به دو نکته توجه نماییم:مشارکتی باشد. برای درک این 

 باشند؟ کدامین عالئم کیفی نمایانگر کسب نتایج مثبت در طراحی مشارکتی می -1

 ی میان نقش آفرینان چیست؟ های بارز در رابطه در یک فرایند طراحی مشارکتی، ویژگی -2

در این بین،  ردهایی را برای ارزش نتایج در نظر دارنددر ابتدا الزم است توجه نماییم مراحل شرکت در طراحی معماری، استاندا

های طراحی را از پیش  برقراری رابطه با یک معمار در طی مصاحبه بسیار دشوار است. از سوی دیگر معماران میتوانند شیوه

های  ی ترین تواناییکنند. این میتواند بعنوان یکی از قو های مناسبی را طراحی  بررسی نمایند و یا در طی چند مصاحبه شیوه

باشد  هایی پشت سر افراد می ای و از سوی دیگر یکی از موانع مشارکت شمرده شود. منشاء چنین پیش بینی یک معمار حرفه

کنند. درک ضمنی معماران از وضعیت  ای معمار، به تفسیر ارتباط کاربران کمک می های فرهنگی و حرفه که به همراه ارزش

 (2811، )گراناس .شود گیرد، گنجانده می اختیار کاربران قرار میموجود، در طرحی که در 
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 مدارس  طراحی مشارکت در -6
 اهميت طراحی اصولی در مدارس -6-1

  است که محیط فیزیکی  کنون پیشرفت بسیاری را شاهد بوده ، این در حالی تامحتوای آموزشی مدارس از زمان گذشته 

که باعث فاصله گرفتن معماری   تحوالت تاریخی و فرهنگی رغم علیمدارس تغییر چندانی نسبت به گذشته نداشته است.

یک فضای   ی نسبت به ملزومات طراحیااست کمتر مشاهده میشود که درایت و تفکّر آگاهانه  همدارس از الگوی سنتی شد

د و تنها به صورت آموزشی مناسب صورت گرفته باشد.معماری مدارس امروزی غالباً همان الگویی را دارد که در اوایل عصر تجد

.فضای مدارس ایران مکان هایی فقیر هستند که حتی تقلیدی از اروپا گرفته شده بود و تا کنون نیز تغییر چندانی نکرده است

 (1002 ،در مدرن ترین آنها اثری از رعایت اصول معماری و گرافیک محیطی دیده نمی شود.) شاطریان

یادگیری برای انجام »، «یادگیری برای شناختن»اعالم شده است. چهار پله اصلی  هایی که از سوی یونسکو برای آموزش هدف  

باشد که در شرایط جهانی شدن، مورد چهارم را دارای  می« یادگیری برای زیستن»و « یادگیری برای زندگی کردن»، «دادن

می است که در تمام جوامع امروز یافت نظام آموزش و پرورش، پدیده اجتماعی عا (4401008داند. )کاستلز، ای می اهمیت ویژه

ای به جامعهای دیگر متغیرند،ویژگیهای مشترکی نیز  شود با توجه به اینکه ساختار و طرز کار نظامهای آموزشی از جامعه می

ای ه دارند.پیدایش و توسعه این نظامها، حاکی از اهمیت و ضرورت انتقال و حفظ میراث فرهنگی، القای الگوهای فکری و ارزش

(نیازهای اقتصادی، الزامات تکنولوژیک 0701068ای است. )عالقه بند اجتماعی، و توسعه و ترویج دانشها و فنون، در هر جامعه

شوند. )پتروفسکی  های آموزشی می های غرب و شرق سبب انگیزش جوششی قابل توجه در اصالح و بهبود برنامه و رقابت

ها و  گذارد، اما مدارس، کودکان، فرهنگ مدرسه بر ادراک دانش آموزان تاثیر می های فردی و فیزیکی هر ویژگی (10770202،

تاثیر منابع خارجی بر زندگی عاطفی انسان خیلی دور  . کنند های گوناگون شرایط مختلفی برای یادگیری بالقوه فراهم می زمینه

لیرینگر و ) قیت دانش آموزان تاثیرگذار باشد.از ذهن نیست. در نتیجه مکان مدرسه نیز میتواند بشکل غیر مستقیم بر موف

 (02، 2811کاردلینو ،

تجربه طراحی فضاهای آموزشی و یا به عبارتی کلی تر، محیطهای یادگیری برای معماران مختلف همواره چالش برانگیز بوده 

ر حوزه آموزش و فلسفه های متفاوتی را د است. طراحی مدرسه از آنجا مواجه با چالش بوده است که در پس خود اندیشه

آموزش داشته است. فضاهای آموزشی برای نوع آموزش و یادگیری ویژه فلسفه آموزشی بوده است از اینرو از زمره مصداقهایی 

 (1000،10، نیا کامل) از معماری است که عملکرد آن میبایست به طور جدی با مفاهیم آموزشی درگیر و متوجه باشد.

ی مدرسه همواره بازتاب تغییرات شرایط اجتماعی و مفاهیم اموزشی بوده است. با رشد صنعتی و میتوان گفت طراحی معمار

شهری، تعداد زیادی مدرسه در پایان قرن نوزدهم به ویژه در شهرها پدید آمد بسیاری از نهادها ساختمانهای تبدیل شده 

طراحی مدرسه به امری ضروری بدل شد و به ظهور  بوجود آمدند، به هر حال، با مطرح شدن ،آموزش اجباری نظم بخشیدن به

 (1000 تیپ جدید این نوع ساختمان منجر گشت.)گلتون،

 مدل اقليم مدرسه -6-2
اقلیم "رسد به حد کافی به ارتباط میان طراحی مدارس، آموزش، و یادگیری پرداخته است مدل  تنها مدلی که بنظر می 

های  ئه شده است. این مدل، با درنظر گرفتن رویکردی زیست محیطی به جنبهارا 9و والسکی 8اونباشد که توسط  می "مدرسه

اجتماعی، سازمانی، و ساختاری مدارس به عنوان فاکتورهای موثر در شکل گیری  روند آموزشی پرداخته است. همانگونه که در 

دارند محیط  در نتیجه، بیان می شکل  نشان داده شده است، محیط مدرسه از چهار عنصر مرتبط به یکدیگر تشکیل شده است.

باشد. جالب  مدرسه حاصل تعامل میان فاکتورهایی نظیر امکانات، عناصر فرهنگی، عناصر سازمانی، و محیط دانش آموزی می

توجه به  (2882باشند. )اون و والسکی،  است بدانید بسیاری از فعل و انفعاالت میان این عناصر بطور مستقیم قابل رویت می
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.با توجه به تمامی موارد ن مدل و تاثیر عوامل مختلف نشان دهنده ضرورت توجه به تمامی آنها هنگام طراحی مدارس است.ای

 توضیح داده شه به اهمیت طراحی ساختمان مدارس و لزوم مشارکت کاربراندر آن پی میبریم.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 : مدل اقليم مدرسه 4شكل 

 
تواند به کسب منافعی فراتر از یک محیط خوشایند منجر گردد. در این گونه  با امکانات قوی میداشتن یک فرایند برنامه ریزی 

ها، تحقیقات کافی، گروه مناسبی از سهامداران، هدف روشن از انجام کار، مباهات مدرسه و جامعه، و دلگرمی اساتید  را  فرایند

ی رهبران آموزشی بوده  ک برنامه ریزی آموزشی موفق بر عهدهخواهد داشت. برای چندین دهه، تعیین فاکتورهای ی به همراه

ها توجه اندکی به ابعاد فیزیکی و سازمانی معطوف گردیده است. فراگیری غلط  است؛ این در حالیست که در این برنامه ریزی

است. در نتیجه، امروزه  موجب تقویت آن شده "فضای فیزیکی مدرسه هیچ تاثیری بر عملکرد تحصیلی ندارد"این دیدگاه که 

های تدریس و  شود. پیدایش روش شکافی میان نظر مربیان در مورد بهبود کیفیت و فرایند برنامه ریزی مدارس رویت می

کسب کیفت .باشد  های گروهی مختلف می های آموزشی جدید با فعالیت های یادگیری نوین، نشانگر الزام ایجاد  محیط سبک

های تدریس، طراحی  باشد. امروزه با وجود تغییر روش مند تغییر در فرایند برنامه ریزی امکانات میآموزشی و حفظ آن، نیاز

های تدریس فعلی، شکل نوینی از  های یادگیری و روش ها به همان شکل سابق باقی مانده اند. در این بین، بررسی سبک کالس

شود. آنچه در این بین مسلم است این است که  شامل میهای گروهی مختلفی را  دهد که فعالیت محیط آموزشی ارائه می

 گردد برآوردن نیازهای دانش آموزان منجر به پیشرفت می

ها و مدارس بسیار  های درس، و نقشه کشی خانه تئوری شخصی سازی محیط آموزشی که در اموری همچون طراحی کالس

پردازد. بر اساس این تئوری،  در طراحی فضای مدرسه میمورد توجه قرار گرفته است، به برجسته سازی نقش دانش آموزان 

های جایگزین برای تدریس، در مدارس  توانند بعنوان نمایندگان یک قطب آکادمیک، یا فراهم آورندگان روش دانش آموزان می

 (18، 2886فعالیت کنند. )سانوف، 

اهند از آن استفاده کنند، از جمله مربیان، والدین، خو توسط آن دسته از مردم برنامه ریزی شود که میباید بنابراین مدارس 

های صنفی، این مشارکت گسترده و همه جانبه توجه به تنوع را قادر  دانش آموزان، شهروندان ارشد اعضای مدنی و سازمان

طبقات هایی در فرهنگ، تربیت، جنسیت،  های گوناگونشان، از جمله منعکس کننده تفاوت سازد زیرا جوامع با ماهیت می

شود تا در برنامه  های مختلف هستند. زمانیکه به اعضا جامعه این فرصت داده می ها و توانایی اجتماعی، اقتصادی و آرمان

شود.آن زمان که افراد خود را سازندگان،  های هدفمند سهیم باشند احساس تعهد آنها نسبت به اجتماعشان تقویت می ریزی

ببینند تمایل بیشتری به کار با یکدیگر برای تعیین اهداف، حل مشکالت، حمایت مداوم حاکمان و پردازشگران جامعه خویش 

تواند باعث  و تامین مالی به منظور دستیابی به مدارس موفق خواهند داشت.روند قدیمی رسیدگی به توسعه عمومی می
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هیم باشند. در مقابل تعامل و خواهند در پیشبرد توسعه س سرخوردگی  و بی تفاوتی آن بخش از شهروندان شود که می

های مالی  ها و یک پایگاه گسترده از حامیان و کمک ای گسترده تر و خالقانه از ایده تواند مجموعه مشارکت درست جامعه می

ها و حس قوی تری از موثر بودن شهروندان جامعه به دنبال داشته باشد و در نهایت در نظر گرفتن این  برای تحقق پیشرو پروژه

 (2888یابد. )دپارتمان تحصیلی واشنگتن، گیرد و تحقق می کنند اگر بدانند تغییرات انجام می ضوع که مردم مشارکت میمو

ها مورد نیاز است که قابلیت  های مختلفی از کالس کنند، ترکیب در زمینه طراحی مدارس چنانچه تحقیقات پیشنهاد می

کنولوژی و استفاده مبرم شخصی را برآورده سازد. این مدارس در جهت محو های جمعی در حل مسائل، استفاده از ت مشارکت

جایی که هرکس خود یادگیرنده است و مدرسه، مرکزی برای زندگی   کردن برخی مشکالت مدارسی سنتی هستند و به دنبال

)کامل  ل نیز وجود دارد.ها و ایام تعطی است و در آن آموزش جامعه نه تنها در ساعات مرسوم در مدارس سنتی بلکه در شب

 (1000،27نیا،

 گروه هاي مختلف شرکت کننده -0
طراحی دموکراتیک که با مشارکت دادن محصلین و والدین "میگوید   10پروفسور سانوف در رابطه با پروژه مدرسه گیبسون ویل

وسعه موثر مدارس عمومی گیرد شرط الزم برای ت های موثر در جامعه صورت می ن ها، کارکنان مدارس و اعضای سازما آن

 ( گروه های مختلف مشارکت کننده را به این ترتیب دسته بندی میکند:1006منبتی ).  (2886)سانوف،.است

 آموزان دانش مشارکت 

دانش آموزان قشری هستند که بیشترین سرمایه گذاری بر روی آنهاست و اثر پذیری مستقیم از شرایط یادگیری دارند اما 

مات مربوط به طرح محروم شده اند در نظر گرفتن دانش آموزان در طراحی نه تنها کار درست بلکه عاقالنه ترین مکرراً از تصمی

کار است. دانش آموزان برای فرایند طراحی پیشنهادات زیادی دارند، دریایی از خالقیت و ذوق هستند، همچنین به این وسیله 

 .آموزند طراحی می دانش آموزان مطالب بیشتری در ارتباط با فرآیند

 والدین مشارکت 
دهد که تعهد  والدین نیز به همراه دانش آموزان نقش بزرگی در روند فرایند طراحی مدارس دارند. تحقیقات به روشنی نشان می

سی والدین تاثیرات مثبتی روی رفتار دانش آموزان در مدرسه و نگرش آنها به مدرسه دارد. هنوز هم بسیاری از والدین نقش اسا

در روند آموزش فرزندانشان ندارند. . به این ترتیب مشارکت والدین در امور مدرسه از جلسات  ساده اولیا مربیان فراتر رفته و به 

 شود پردازی برای بهسازی مدرسه تبدیل می  همکاری فعال با معلمین مدرسه در راستای ایده

 مشاغل مشارکت 

وزان نیست بلکه مزایایی برای صاحبان مشاغل نیز دارد. کیفیت مدارس محلی این مشارکت تنها به سود مدرسه و دانش آم

 فلسفه مهمی برای کارمندان با استعداد است و برای صاحبان مشاغل منجر به جذب نیروی کار با کیفیت تر خواهد شد.

 هاي اجتماعی و نهادهاي دولتی مشارکت سازمان
ریزی تسهیالت مدرسه هستند. با پیوستن سازمان هایی  در ایجاد برنامه های شهری شرکای مهمی موسسات فرهنگی و سازمان

 یابد ها به مدارس سطح یادگیری دانش آموزان ارتقاء می ها و بیمارستان ها، پارک مانند حوزه ها، کتابخانه ها، باغ وحش

 مدرسه پرسنل و ناحيه مدیریت مشارکت 
ه نیاز به تصویب هیئت مدیره دارد. اعضای این هیئت میتوانند با استفاده هرگونه تصمیمی در مورد برنامه ریزی تسهیالت مدرس

ها به وجود  از قدرت و تاثیرشان افراد مناسبی را روی کارآوردند به این ترتیب شرایط خوبی برای پیاده سازی عملی برنامه ریزی

 بود آمده و منابع الزم و ضروری برای حمایت از روند برنامه ریزی در دسترس خواهد

 مشارکت معلمين 

                                                
10 GIBSONVI L LE 
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بدون مشارکت و همکاری معلمان هر نوع اصالحات آموزشی فاقد زمینه و مبنای صحیح است. از طرفی الزمه مشارکت معلمان 

ای، کیفیت آموزش ضمن خدمت، فکر و تجربه معلمان در برنامه درسی است. معلم  ها از نظر تخصص و مهارت حرفه توانایی آن

تواند با توجه به برنامه درسی پیشنهاد شده و با در  ی که از خصوصیات و موقعیت هر کالس دارد، میمعموالً به لحاظ شناخت

آموزان، دست به اتخاذ  نظر گرفتن شرایط آموزشی، قضاوت و داوری نموده و با دانش و تجربه خود در ارتباط با دانش

 زند.  هایی در زمینه برنامه درسی می تصمیم

های تدریس،  های درسی، باید در پنج زمینه یعنی: رئوس مطالب، مواد آموزشی، روش ین کنندگان برنامهمعلمان به عنوان تدو

اجرای برنامه درسی وارزشیابی از نتایج برنامه؛ مشارکت داده شوند. بنابراین، نقش معلم در یک برنامه درسی در جهات مختلفی 

 (1001042گسترش یافته است.)گویا و ایزدی
 

 ز طراحی اجتماعیمدلی ا -2

 ( مدلی از طراحی اجتماعی مدارس به شرح زیر ارائه میکند. 1000کامل نیا )

 : مرحله اول 

تواند توسط معمار یا دانشجویان معماری  های مختلف است و می روش مشورتی نیازمند پرسشنامه و تعدادی ماکت با مقیاس

 برگزار شود. سه مرحله آن عبارتست از:

های متداول آن و نوع استفاده امروز از آن که باید برای همه اعضای  مدرسه با نشان دادن ارتباط  ی از تاریخچها ارائه خالصه -1

 ای باشد. دقیقه 78تصویری  -مدرسه و به صورت ارائه صوتی

گونه دهی کالس برای یک هفته آموزش باشد. در حال حاضر کالس چ کننده سازمان ای مبنی بر اینکه تشریح پرسشنامه -2

 است؟ چه امکاناتی مورد نیاز است؟ پرسشنامه باید مختصر و مشوق معلمان برای کشیدن طرح باشد.

های مشترک، تعریف پالن نمونه برای مطالعه در بخش کارگاه،  آنالیز پرسشنامه، ارتباط با معلمان، تعیین مسائل و راه حل -0

 .288/1س های مختلف در مقیا مشخص کرده مسائل محیطی، ساختن مدل

 :مرحله دوم 

ساعت(  2های اولیه، برگزاری کارگاه، تطبیق دادن موضوعاتی مانند دیوار، در و....از سوی گروه )حدود  استفاده از ماکت -1

 بحث برای رنگ، مصالح و مبلمان.

و رنگ، استفاده از ها، برگزاری کارگاه دوم، پیشنهاد مبلمان  براساس بحث 188/1بازنگری کارگاه اول و ساختن یک مدل  -2

 ها و.... تصاویر مجله

 سازی کامپیوتری و چاپ تصاویر، بحث شفاهی در کارگاه. شبیه -0

 :مرحله آخر 

 ها و ارائه طرح مورد نظر. ارزیابی تصمیم

ناگهانی  تغییر از یک مدرسه سنتی معلم محور به یک مدرسه یادگیرنده محور، نیاز به کار و زمان دارد و البته نباید توقع تغییر

توان این ایده  ها شکست بخوریم و به این نتیجه برسیم که در شرایط موجود نمی داشته باشیم. حتی ممکن است در برخی ایده

چه مهم است، پذیرفتن نیاز به تغییر و آمادگی تطبیق با نیازهایی است که ما  را پیاده کرد و از آن نتیجه مطلوب گرفت، اما آن

 (122-10000126برد. )کامل نیا، های آن پیش می رکت در طرح و آرمانرا به سمت الگوی مشا

 نتيجه گيري -9
با بررسی تاریخچه و پروژه های انجام شده با روش های مشارکتی به لزوم استفاده از این روش در برخی موارد پی میبریم. 

رفع نیازهای آن هنگامی که حس تعلق  تمایل افراد به مشارکت در حل مشکالت اجتماع و اختصاص زمان و هزینه در راستای

سؤاالتی  بهتر است  در این پروسه برای اجرای مؤثرتر طراحی مشارکتی.یابد. قوی تری به جامعه وجود داشته باشد افزایش می

 گیرد.  هایی ساده که با عبارات کدام، کجا، چه افرادی، چه زمان و چگونه شکل می پرسش اساسی در این رابطه مطرح کنیم
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 ین سؤاالت عبارتند از: ا

 ها باید در مشارکت دخالت داده شوند؟  کدام گروه 

  چه عملیاتی باید در پروسه مشارکت به اجرا در آید؟ 

  عملیات مشارکت باید به کجا بیانجامد؟ 

  افراد چگونه باید مشارکت کنند؟ 

  در پروسه طراحی چه زمانی به مشارکت نیازمندیم؟ 

در میان   (2881،20سانوف،) .شود نیز بسته به هدف مشارکت و افراد درگیر با طرح انتخاب می به این ترتیب نحوه مشارکت

مسولین  مشارکت جلساتمدارس به عنوان نهادی که نقش اساسی در تربیت نسل آیده ایفا میکنند جایگاهی ویژه دارد. در این 

در صورت لزوم اطالعاتی برای تصمیم گیری بهتر در مدرسه میتوانند به نظرات مختلف گوش دهند , آنها را برسی کنند و 

  اختیار گروه قرار دهند . باید دقت شود در حین پروسه این روش به کنترل تحمیلی تبدیل نشود .

تصاص اخ خود به را قبولی قابل توجه به تدریج با اینکه مشارکت کاربران در طراحی موضوعی است که امروزه در سطح جهانی 

 در کافی اطالعات نداشتن جمله از مختلفی دالیل به میتواند امر این. است شده توجه این موضوع به کمتر  رانایمیدهد در  

باشد. در کشور ما ،تصمیم  صحیح نظریات اعمال در کاربران به اعتماد نداشتن یا هزینه و زمان رویکرد،کمبود این فواید مورد

ت با استفاده کنندگان از آن و به تمامی توسط مسئولین آموزش و پرورش مدارس اکثرا بدون هیچگونه مشورهای مربوط به 

و والدین آنها از ساختمان  گرفته میشود. این موضوع دلیل عدم رضایت بسیاری از معلمین ، مسئولین مدرسه ، دانش آموزان

 .های آموزشی میباشد.

ح در طراحی مدارس آینده یا بازسازی مدارس موجود ، با توجه بیشتر به نظرات کاربران و مشارکت دادن آنها به نحوی صحی

 میتواینم شاهد پیشرفت های بسیاری در کیفیت ساختمان های آموزشی کشورمان باشیم .
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