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Background and Objectives: The "sense of belonging" in architecture is formed in the
interaction between man and the environment in environmental psychology and
environmental design. By generalizing the concept of belonging based on Dehkhoda’s
dictionary, one of the aspects of the sense of belonging means knowing oneself belonging
to the place and the society with which human identity is defined. In children, the sense of
belonging to the family and the home as innate institutions of the child's emotional and
spatial dependence are at the peak of the concept of attachment. After the children attend
school, the family and teachers, as well as the place and body of school for the second social
and physical institution, must continue and complement the sense of social and spatial
belonging. The concept of a sense of belonging is very important for the second place where
students spend a lot of time. The current study expresses the concept of primary school
students’ connectedness and tries to define and analyse school environment affordances
to increase the connectedness.
Methods: The research method is qualitative based on library and case studies. The case
studies have been chosen from two categories: initial cases and the ones from abroad so
that a comparative comparison would be done.
Findings: As the comparative comparison revealed the intersection of the two kinds of case
studies focus is on open space or yard. The different between them is that in abroad cases
space affordances refer to social interaction, hominess and controlled career while in
Iranian cases they refer to religious social interactions and athletic acts.
Conclusion: As the results show, the affordances of Iranian schools should be better in
increasing connectedness by re-designing these elements: schools entrance, schools wall
which link to community, better yards, dynamic corridors, multipurpose classrooms, etc.
Reviewing these elements should be followed both in theory and practice. Thus, more
student participation is considered as an important social factor and a kind of guarantee to
increase their sense of belonging to the school, and schools should provide their physical
capabilities for more socialization of students and teachers as members of the school
family. Also, due to the importance of the role of open spaces in schools, it is necessary to
re-design school yards to meet safe and comfortable facilities and revive students' safe
mobility in them.
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شاکل گرفته اساتب با تعمیم مفهوت تعلق بر اساار فرهنه ده،دا ،یکی از و وه حستعلق به معنای متعلق دانساتن
خود به مکان و ا تماعی اسات که هویت انساان با و ود آنها تعریف می گرددب در کودکان ،حستعلق به خانواده و
خانه به عنوان نهادهای ف ری وابسااتگی عاحفی و مکانی کود  ،در نه ه اوم مفهوت دلبسااتگی قرار دارندب پس از
آنکه کودکان در مدرساه حضاور مییابند ،خانواده و معلمین و همچنین مکان و کالبد مدرساه ما به ازای دومین نهاد
ا تمااعی و فیییکی باایساااتی اداماه دهناده و تکمیال کنناده حس تعلق ا تمااعی و مکاانی بااشااادب اهمیات مفهوت
حستعلق برای دومین مکانی که دانشآموزان ،زمان زیادی را در آن سارری میکنند بسایار اساتب مهاله حاضار ضامن
بیان مفهوت حستعلق دانشآموزان دبساااتانی به مدرساااه ،به بیان و تیلیل قابلیتهای فضاااایی و پیشااانهادهای
مولفاههاای کاالبادی مادارر در تهویات حستعلق میپردازدب هاد پووهش تهرب باه راهبردهاایی کاالبادی در هات
ارتهای مولفه های تهویت حس تعلق کودکان به مدارر خود می باشدب
روشها :روش تیهیق ،کیفی و روش معآوری دادهها اسانادی اساتب روش تیلیل دادهها ،تیلیل میتوای تصااویر
و تجربه از نیدیک برخی از نمونههای موردی است و روش نمونهگیری منوط به من ق در دسترربودن نمونههاستب
در مهایسه ت بیهی ،فصل مشتر مدارر داخل و خارم در تکیه بر فضای باز استب

* نویسنده مسئول

ییافتیههیا :و اه تماایی مادارر خاارم از کشاااور ،تو اه باه قاابلیاتهاای فضاااا در باه رسااامیات شااانااختن حق و ن
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دانش آموزان ،تهویات تعاامالا ا تمااعی آناان و راحتی و امنیات فیییکی کودکاان اساااتب و اه تماایی مادارر داخال
کشور ،و ود فضای بسته چندمنظوره با سبهه مذهبی و فضای باز چندمنظوره با سبهه ورزشی تفرییی استب
نتیجیهگیری :ویوگی خاا

تعلق ا تمااعی دانشآموزان ایرانی باه مادارر خود تیات تااریر عاامال سااابهاه فرهنگی-

مذهبی مدارر اسات که خود زیرسااختی برای یافتن میملهایی در تهویت رواب و تعامالا ا تماعی دانشآموزان
با یکدیگر و با معلمان در خانواده دوت مدرسااه اسااتب به این ترتیا مشااارکت بیشااتر دانشآموزان از و ه ا تماعی
عامل مهم و به نوعی تضمینی برای با بردن حس تعلق آنان به مدرسه تلهی می گردد و مدارر بایستی قابلیتهای
کالبدی خود را در هت ا تماعپذیری بیشاتر دانشآموزان و معلمان به عنوان اعضاای خانواده مدرساه فراهم ساازندب
همچنین با تو ه به اهمیت نهش فضاهای باز مدارر ،بایستی با باز-حراحی حیاحهای مدارر ،ایجاباا امن و راحت
و و ن دانشآموزان را در آنها احیا نمودب پیشنهاد بر این است برای ارتهای مولفههای تهویت حس تعلق در مدارر
کشاور ،مولفه های کالبدی همچون تعریف مناسابتر ورودی ،دیوارهای وصال با میله ،حیاط دبساتان ،راهروهای پویا،
فضاهای چندمنظوره با کیفیت و کالرها در مهات نظر ،بازنگری شود و در مهات عمل ،باز-حراحی صورا بگیردب

مقدّمه
مدارر ابتدایی متعددی در کشور و ود دارند که به نظر می رسد قصد
آنها میدود به پاس،گویی به نیاز اولیه یادگیری است؛ اما با تو ه به
اهمیت موضوع و ود عالقه دانشآموزان به حضور در مدرسه ،تعامالا
و مناسباا ا تماعی و آمادگی برای حضور در امعه آینده ،علت غایی
حضور در مدرسه را بایستی فراتر از یادگیری کتابهای درسی دانست:
«سرلوحه تعلیم و تربیت قرن دید این است که شوق زندگی کردن را

به دانشآموزان بیاموزیم پس باید معتهد باشیم که در حهیهت رشد
پایدار دانشآموزان در گرو شادی پایدار است که بایستی در مدارر
ایجاد و مدیریت شودب» ] [1به بیان دیگر رشد دانشآموزان در مدرسه

بایستی چند انبه باشد و و وه ذهنی ،عاحفی و ا تماعی کودکان را در
برگیرد ][2ب
لذا بایستی دانشآموزان از بودن در مدرسه لذا ببرند و شوق ماندن و
تعلق داشتن به آن را به عنوان مکانی شایستهی زیستن داشته باشندب
در این راستا ،عالوه بر عوامل انسانی و تربیتی ناظر بر وّ مدرسه،
مولفههای کالبدی مدارر نیی میتوانند به تسهیلگری در پیشبرد این
امر برردازندب به این اعتبارْ تیهیق حاضر ،به حرح سوا ا زیر می پردازد:
 حس تعلق دانشآموزان به مدرسه چیست؟ تجارب عملی ایران و سایر کشورها در ارتهای حس تعلقدانشآموزان به میی مدرسه چیست؟

نشریه علمی فهاوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،2بهار 1399

در ایران ،چه پیشنهاداتی در زمینه قابلیتهای کالبدی مدارر
در هت ارتهای حستعلق دانشآموزان نسبت به مدرسه قابل
حرح است؟
نوآوری تیهیق حاضر در آن است که سعی دارد کالبد مو ود مدارر را
با تغییراا بعضا اند به سوی تهویت حس تعلق دانشآموزان ارتها دهدب
اما بایستی این دغدغه برای تصمیم گیرندگان و ود داشته باشد تا
پیشنهاداا تیهیهاتی مشابه تیهیق حاضر عملیاتی گرددب از سوی دیگر
قصد بر آنست که تو ه حراحان برای حراحی مدارر نو را به اهمیت
نهش کالبد مدرسه در تهویت حس تعلق مع و گرداندب
کلماتی در متن پیش رو استفاده خواهند شد که م،تصری درباره آنها
بیان خواهد شد:
حستعلق 1در معماری :حس تعلق در معماری به معنای دلبستگی و
احسار عالقه به مکان است و عوامل شکل دهنده آن ،فرد ،دیگران و
میی می باشند و دارای ابعاد م،تلف ا تماعی و کالبدی است که در
شرای م،تلف ،این دو از یکدیگر پیشی می گیرند« :تعلق ا تماعی:

اینگونه از تعلق عمدتا بر پایه تعامالا و کنشهای ا تماعی شکل می
گیرد و میی از این منظر ترکیبی از عناصر ا تماعی را دارا می باشدب
تعلق کالبدی :این نوع از تعلق برگرفته از عناصر و ا یای کالبدی مکان
به عنوان ب،شی از فرایند شناخت و هویت انسانی استب»] [3در مهاله
حاضر بر قابلیتهای فضایی مدارر در هت تهویت هر دو بعد
حستعلق که هر یک ممکن است متضمن بهای دیگری باشد تاکید
میگرددب
کالبد دبستان :فضاهای بسته ،باز و نیمهباز دبستان و حتی عرصه ورودی
که فعالیت های دبستان در آن مورر است کالبد دبستان است که ظر
مناسباا ا تماعی ،رفتارها و فعالیتهای دانشآموزان و معلمین استب
قابلیتهای فضایی :2ظرفیتها و استعدادهایی است که به صورا بالهوه
در فضا برای انجات فعالیتها و رویدادها و ود دارند و با تمهیداتی میتوان
آنها را بالفعل نمودب
مولفههای کالبدی :عناصر و ا یایی از کالبد معماری اند که می توانند
بر اسار نوع و نس قابلیتهای فضایی مورد نظر برای یک فضا ،تنظیم
شوند تا فعالیتهای خاصی در یک مکان ،قوا بگیرندب

حس تعلق دانشآموزان به میی مدرسه
واژه تعلق در فرهنه ده،دا به معانی زیر آمده است «:چنه زدن،
درآوی،تن به چییی و دوست داشتن ،پیوستگی ،دوستی و میبت،
دلبستگی و اتصال و ارتباط ،قرابت و خویشی و انتساب ،عالقه ملکی،
مالکیت ،ببب» از کلماا همراه با تعلق ،تعلق خاحر آمده است که به معنای
دلبستگی و وابستگی استب از تعمق در این معانی می توان به تعلق
مکانی و تعلق عاحفی قائل بودب «حس تعلق» در معماری در تعامل بین
انسان و میی در روانشناسی میی و حراحی میی ی شکل گرفته
استب با تعمیم مفهوت تعلق بر اسار فرهنه ده،دا ،یکی از و وه
حستعلق به معنای متعلق دانستن خود به مکان و ا تماعی است که
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هویت انسان با و ود آنها تعریف می گرددب به بیان دیگر حستعلق در
تالش است که معلوت کند انسان ،اهل کجاست؟ اهل ایی بودنْ اشاره
به مکان و ا تماع به صورا توامان داردب به این ترتیا از تعلق ا تماعی
نیی برای رساندن این معنی استفاده شده است « :تعلق ا تماعی نه ه

ع ف فرایندی است که حی آن ،فرد نسبت به مکان ،میی  ،شی و یا
امری ،احسار تعهد ،مسئولیت و هم هویتی پیدا می کند ،به نوعی که
مو ا احسار مثبت نسبت به میی و یا امر مورد نظر می شودب تعلق
ا تماعی احساسی است که زمینه ساز تصمیم گیری های فرد درباره
تنظیم رواب مناسا و رمرب،ش با امعه استب»][5
از نگاه پدیدار شناسانی همچون کریستین نوربرگ شولتی ،و ه حس
مکان 3و روح مکان 4در کنار حستعلق متبلور میگردد که ریشه تین
دارد و دربردارنده وهره نسبت بنا و انسان و نوعی تعامل انسان و بناست
و از سویی ناظر به ش،صیت مکان استب ] [5اندیشهورزان روانشناسی
میی همچون آلتمن ،لینچ ،بنتلی و همکاران و رابرارایان بر اسار
رویکردهای شناختی ،ا تماعی و احساسی حس تعلق را با معادل هایی
همچون وابستگی به مکان ،5هویت مکان ،6اولویت دهی به مکان 7بیان
نموده اند:
« -برمبنای رویکرد شناختی :میی های باآگاهی و شناخت بیشتر برای
افراد دارای بار معنایی بیشتری نسبت به میی های مشابه با ادرا و
شناخت فردی کمتر میباشدب
 برمبنای رویکرد ا تماعی :حستعلق به میی برایند عواملی ازتعامالا ا تماعی می باشد که در میی صورا می گیردب
 بر مبنای رویکرد احساسی :با تاکید بر بعد عاحفی ارتباط انسان ومکان ،اشاره به انعکاسی از ترکیا ادرا  ،شناخت و احساساا انسانی
نسبت به میی را دارندب» ][3
از دیگر و وه حستعلق به موارد زیر اشاره شده است«:حس تعلق از

معیارهای ارزیابی میی های با کیفیت بوده و در معماری و رشته های
حراحی میی ی ،ویوگی های کالبدی نظیر فرت(رنه ،اندازه ،شکل،
مهیار) و رواب ا یای کالبدی با تامین و تاکید بر فعالیتهای ا تماعی
میی  ،نهش مهم و مورری در شکل گیری حس تعلق دارا می باشدب»][3
حستعلق به مکان ،اندازه رابتی ندارد و در اا آن چنین تبیین شده
اند « :یتفاوتی نسبت به مکان ،آگاهی از قرارگیری در یک مکان ،تعلق
به مکان ،دلبستگی به مکان ،یکیشدن با اهدا مکان ،حضور در مکان،
فداکاری برای مکان» ] [3به این ترتیا حستعلق از حد بی تفاوتی
نسبت به مکان تا نهایت فداکاری برای مکان حیف میگیرد و این مساله
بسیار قابل تو ه استب در مثالی برای حد نهایی حستعلق میتوان
حستعلق مردت نسبت به کشورخود را بیان کرد که تا حد انفشانی
برای وحن پیش می رودب حس تعلق به مکان در کودکان ،توس اندیشه
ورزانی همچون پروشانسکی ،چاو  ،هیرشی 8و کورپال مورد موشکافی
قرار گرفته استب در تیهیهاا مرتب با موضوع ،به ضرورا ایجاد
احسار تعلق به مکان در کودکان اشاره شده و بیان شده است که بنا
بر ویوگیهای کودکان از در مفهوت دلبستگی در سنین م،تلف،
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ایگاه دلبستگی به مکان در نید آنها تفاوا خواهد داشتب ] [7در
کودکان ،حستعلق به خانواده و خانه به عنوان نهادهای ف ری وابستگی
عاحفی و مکانی کود  ،در نه ه اوم مفهوت دلبستگی قرار دارندب پس
از آنکه کودکان در مدرسه حضور مییابند ،خانواده و معلمین و همچنین
مکان و کالبد مدرسه ما به ازای دومین نهاد ا تماعی و فیییکی بایستی
ادامه دهنده و تکمیل کننده حس تعلق ا تماعی و مکانی باشدب اهمیت
مفهوت حستعلق برای دومین مکانی که دانشآموزان ،زمان زیادی را در
آن سرری میکنند بسیار است« :میی های آموزشی کودکان ،بعد از

ارتباط دانش آموز با مدرسه ،مشارکت علمی» ][8ب ب،شی از عوامل
تهویت حستعلق با قابلیتهای کالبدی مدارر نسبت مستهیم دارند و
برخی دیگر به صورا غیرمستهیم به آن مربوط میشوندب درباره
راهبردهایی که سبا افیایش تعلق ا تماعی کودکان به مدرسه از حریق
کالبد مدرسه میشود به چهار مهیار اشاره شده است« :در مهیار
کالبد کلی مدرسه ،در مهیار اتصال به ا تماع وسیعتر ،در مهیار
کالر درر ،در مهیار دانشآموزان برای برقراری ارتباط آنها با
دیگران»][13
برخی از عوامل تهویت حستعلق فارغ از قابلیتهای کالبدی مکان
مدرسه میسر میگردند که از آن میان میتوان به حمایت معلم اشاره
کردب در سه بند اول که در نهل قول با آورده شد نهش اولیای مدرسه
بسیار پررنه دیده شده استب مساله این است که اولیای مدرسه ،خود
بایستی حستعلق با یی نسبت به مدرسه داشته باشند ] [14تا بتوانند
زمینه ای برای با بردن حستعلق دانشآموزان نسبت به مدرسه فراهم
نمایندب معمو کمتر به موضوع حستعلق اولیای مدرسه ،امعه و
خانواده دانشآموزان به مدرسه تو ه و تیهیق شده است که هر سه
زمینه و زمه فراهم آوردن شرای ی برای تهویت حستعلق است
] [15؛ اما این م لا خود ،نیاز به بیث کاملی دارد که در مجال حاضر
نمیگنجدب پس از گذر ار عوامل زمینه ای مهمی که نات برده شدند ،در
مورد دانش آموزان ،امید و دلبستگی به عنوان دو عنصر مهم در فرایند
تیهق و شکلگیری احسار تعلق ا تماعی میسوب میشوند« :امید به

میی ی ،امنیت روانی،

عنوان احسار احمینان و اعتماد به میی  ،از یک سو و نیی
توانمندیهای فردی از دیگر سو ،مو ا آماده ساختن فرد برای
سازگاری و زندگی ا تماعی می شودب»] [4به این ترتیا دو عنصر امید

میی خانه و خانواده ،بیشترین س ح ارتباط را با کودکان به تعامل
میگذارد و حس تعلق به مکان ،ممیییهایی برای شوق به بازگشت به
مدرسه و ماندن در آن فراهم آورده ،که از مله عوامل اساسی در پیوند
دانش آموز با میی آموزشی استب»][7
حستعلق دانش آموزان به مدرسه با عناوینی همچون موارد زیر همراه
است« :تعهد به مدرسه ،9پیوند با مدرسه ، 10دلبستگی به مدرسه8 ]»11
[تعلق خاحر 12و «اشتیاق به مدرسه»[9]13؛ که تعهد به مدرسه و اشتیاق
به مدرسه با حستعلق معادل نیستند و نسبت به آن تاریر و تارر دارندب
همچنین از تعبیر اشتیاق تیصیلی نیی در این راستا استفاده شده است
که بیانگر حس تعلق دانشآموزان به مدرسه ،شناسایی مدرسه ،حس
ارتباط با دیگران و اشتیاق به انجات تکالیف درسی استب] [10مفهوت
رضایتمندی دانشآموزان از مدرسه نیی نسبتی با مفهوت حس تعلق
دانشآموزان به مدرسه دارد« :عوامل مورر بر رضایتمندی دانش آموزان

از مدرسه عبارتند از :آسایش کالبدی ،ادرا
ذابیت میی ی و احسار تعلق»][11

شاخص حس تعلق دانشآموزان به مدرسه ،بر اسار تیهیق و آزمون با
استناد به روشهای توصیفی-تیلیلی و مبتنی بر پرسش نامه و مصاحبه
با دانش آموزان ،به عنوان مهیاسی برای اندازه گیری این امر به عنوان
یک ابیار پایا و معتبر در موقعیتهای آموزشی و پووهشی شناخته شده
استب ] [8عوامل مداخلهگر مثبت و منفی در تهویت یا تضعیف آن
موررند که بایستی مورد م العه قرار بگیرندب برخی عواملْ کالبدی و
برخی ،غیر کالبدی هستندب

نگاهی به عوامل مورر در افیایش حستعلق دانشآموزان به مدرسه
در تیهیهاا سعی شده است عوامل مورر در افیایش حستعلق برشمرده
شوند که از میان آنها بلوت بیان میکند سه نبه افیایش حس تعلق
دانشآموزان به مدرسه عبارتند از «:توان علمی مدارر و نهش حمایتگر

معلمان ،صمیمت و احترات متهابل میان دانش آموزان و معلمان ،احسار
برخورداری از امنیت سمی و روانی از سوی دانشآموزان در مدرسه»
][12ب در بس سه نبه ای که در با آمد نتایج مربوط به روایی سازه
مهیار حستعلق به مدرسه با روش تیلیل مولفههای اصلی و ود شش
عامل را از پرسشنامهای که به این منظور تدوین شده است است،رام
مینماید که عبارتند از« :حمایت معلم ،مشارکت در ا تماع ،احسار
رعایت عدالت و احترات در مدرسه ،احسار مثبت نسبت به مدرسه،

و دلبستگی مفاهیمی هستند که بایستی در مدارر بر آنها
سرمایهگذاری عاحفی شود تا حستعلق دانشآموزان تهویتگرددب
در معبندی موارد متعدد ا تماعی و کالبدی در افیایش حستعلق
چنین بیان شده است« :پذیرش دانشآموز از سوی همسا ن ،خلق

موقعیت ها توس معلمان برای ایجاد احسار تعلق بیشتر به مدرسه،
و ود برنامه های مشاوره ای مدارر ،و روانی حمایتی مدرسه ،کیفیت
میی فیییکی مدارر ،میی امن و سالم مدارر و ببب» ] [8همسازی
میان فضای سبی میی های آموزشی و تهویت حستعلق به مدرسه][7ب
همچنین بیان شده است در دانشآموزان ابتدایی ،و ود برنامه درسی
پنهان یا ضمنی ،با افیایش حستعلق به مدرسه همسازی مثبت
داردب][16
عوامل متعددی در این موضوع دخیل هستند که مرور کوتاهی بر برخی
از مهمترین آنها صورا گرفت و در ادامه بر یکی از عوامل مورر که
سوال مهاله می باشد و عبارا از قابلیتهای کالبدی مدارر در هت
تهویت حس تعلق دانشآموزان به مدرسه است تاکید خواهد شدب
در دهههای اخیر با و ود رویکردهای م،تلف به امر تربیت دانشآموزان،
بایدها و نبایدهایی و ود دارند که مستهیم یا غیرمستهیم با مییان
حستعلق ،نسبت دارندب به حور مثال در رویکردهایی که دانشآموزان

نشریه علمی فهاوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،2بهار 1399

برای زندگی در آینده تربیت می شوند و مهارا می آموزند تجربه کاشت
گیاهان و مراقبت از آنها یا تجربه آشریی با گروه دوستان و تجاربی
دیگر از این دست سبا می شود که ساعاتی از نس زندگیکردن در
مدرسه و دلبستگی به آن را تجربه کنند که به نظر می رسد با تهویت
حس تعلق در مدرسه همسازی داردب در رویکردهای دیگر نیی ممکن
است تشویق کودکان به روشهای م،تلف از مله اهدای وایی در مع
دوستان ،خاحره ای دلنشین برای دانشآموز ایجاد نماید که وی با انگییه
بیشتری به مدرسه قدت بگذاردب همسازی امر تشویق و افیایش
احسارتعلق به مدرسه در تیهیهاا متعددی مورد آزمون واقع شده
استب ][17
عالوه بر ات،اذ رویکردها ی تربیتی در مدرسه که حال و هوا و ذائهه
مدارر را در ارتباط با تهویت حستعلق شکل می دهند که در ادبیاا
موضوع به عنوان َوّ مدرسه ] [18از آن نات برده شده است ،اهمیت
تصمیمگیریها و برنامهرییی مدیریت مدارر نیی اهمیت داردب اینکه
برنامه مدیریت به گونهای باشد که دانشآموزان در بدو ورود به مدرسه
احسار بودن در خانه دوت را تجربه کنند و خود را متعلق به ا تماع و
کالبد مدرسه بدانند ،پیچیدگیها و در عین حال سادگیهای خا خود
را می حلبدب یکی از عوامل مورر بر این م لا ،تو ه به عامل تنوع
فعالیتها در نسبت با هوشهای چندگانه 14استب گنجاندن تنوعی از
فعالیتها در کنار یادگیری کمک میکند که و وه م،تلفی از
استعدادهای دانشآموزان بروز و ظهور یابدب لذا عیا نفس آنان تهویت
و در نتیجه حس تعلق و عالقه مندی دانشآموزان به مدرسه افیایش
می یابدب عامل مورر دیگری که اساسا مورد تو ه مهاله حاضر است به
قابلیتهای کالبدی دبستانها باز میگرددب دبستان ها به دلیل قرارگیری
در موقعیتهای م،تلف غرافیایی ،اقلیمی ،فرهنگی و وضعیت دولتی
یا غیردولتی بودن ،قدمت ساخت ،همسایگیها و میله قرارگیری و ببب
دارای قابلیت های فضایی م،تلفی هستندب
به حور مثال ،اقلیم غرافیایی خا  ،شیا یا فراخی زمین ،کوهستانی
یا کویری بودن ،نگلی یا ساحلی بودن ممکن است چشماندازهایی برای
مکان مدرسه به و ود آورد که از قابلیتهای خا آن باشدب برای مثال
دیگر به همسایگیهای مدارر می توان تو ه کردب مثال مدرسهای که
در مجاورا هیاهوی بازار قرار دارد و مدرسهای که در مجاورا یک پار
میلی قرار دارد یا مدرسه ای که در شهرکی تازه احداث قرار دارد ،فهم
متفاوتی از ا تماع را برای کودکان فراهم مینمایند« :میی مدرسه

قابلیتهای بسیایی در تهویت حس تعلق دانشآموزان دارد اما بایستی
همواره تامین امنیت دانشآموزان در کنار فعالیتهای متنوعی که به
لیاظ ا تماعی در نظر گرفته می شود ،مورد تو ه قرار بگیردب»][15
در معبندی پیشینه تیهیق بایستی خاحر نشان نمود که عالوه بر
عوامل فرهنگی و انسانی ،کالبد مدارر نیی میتواند قابلیتهایی شگفت
در اختیار کاربران قرار دهد تا ظر زندگی تیصیلی آنان با عامل
حستعلق گره ب،ورد و دانشآموزان زمان لذاب،شتری را در مدرسه
سرری کنندب
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روش تحقیق
در تیهیق حاضر ،تالش بر این است که نمونه های موردی حوری قرائت
شوند که تدابیر آنها در نسبت با حس تعلق دانشآموزان نسبت به
میی مدرسه است،رام شودب همچنین و وه افتراق و اشترا نمونه
های داخل و خارم از کشور به لیاظ پاس،دهی به حستعلق ،برآیدب
روش تیهیق ،کیفی و روش معآوری دادهها ،اسنادی است؛ و روش
تیلیل دادهها مع و به تیلیل میتوای تصاویری از نمونههای موردی
و تجربه مستهیم برخی از آنها توس نگارنده استب روش نمونهگیری،
در دسترربودن نمونهها و و ود برخی مدار معرفی و بیان نسبت
آنها با مفهوت حستعلق از سوی حراحان آنها یا میههان این حوزه یا
تیلیل های نوشتار حاضر استب در این راستا حدود شانیده نمونه
خار ی 15مورد بررسی قرار گرفتند که از آن میان تعدادی از آنها در
متن خواهند آمدب در مورد نمونههای داخلی نیی حدود بیست دبستان از
دبستانهای دولتی و غیر انتفاعی من هه یک و دو شهر تهران 16از نیدیک
مورد بررسی قرار گرفتندب از سوی دیگر ،از آنجا که بسیاری از مدارر
دولتی ،به شکل همسان توس سازمانهای مرتب ساخته میشوند و
مشابهتهای کالبدی بسیاری با یکدیگر دارند ،به گوشههایی از مدارر
ایران که اهتمات بیشتری در تهویت حستعلق داشته اند نیی به حور عات
اشاره خواهد شدب

برخی نمونههای موردی خارم از کشور
مدرسه ابتدایی تهکیاو ،توکیو ،ژاپن :معمار ژاپنی با نات کنگو کوما که
تجارب بسیاری در حراحی و ساخت مدارر ژاپن دارد مدرسه ابتدایی
تیکیاو را با حساسیت ویوه نسبت به حضور حبیعت در معماری حراحی
نموده استب یکی از نمودهای مورر حبیعت توس ورودی پذیرایی که
برای مدرسه حراحی شده است میسر گشته استب ورودی دلرذیر یکی
از قابلیت های کالبدی مدرسه برای کاشتن بذر اشتیاق و عالقه در
کودکان برای ورود به مدرسه استب از دیگر تدابیر معمار مدرسه در
افیایش حس تعلق به کمک حبیعت در حیاط مدرسه رخ مینماید که
میلی برای در

حضور حبیعت و نه صرفا نظاره آن می باشدب در

عمیق حبیعت و تعامل با آن از سوی کودکان از حریق حضور در حبیعت،
کاشتن و مراقبت از گیاهان ،صر ناهار در فضای باز و ببب فعالیتهایی
است که میملی برای شکلگیری حس تعلق کودکان به مدرسه از حریق
حیاط مدرسه استب لذا ویوگی حیاا در حیاط مدرسه از قابلیتهای
فضایی این مدرسه و بر اسار حضور الهات ب،ش حبیعت استب
از قابلیتهای فضایی مدرسه تهکیاو در فضای داخلی چنین بیان
میشود « :حااراح در نگاه قابلیتمیااور ،در ستجوی امکانهااای

متعدد باارای ادرا و اسااتفاده از فضاسااتبکالر در این نگاه دیگر
تنها مکان آموختن نیست و یا راهروی«به» و «از» مدرسااه تنها مکان
دسترسی کالرها نیسااتب بر همین سیاق ،سهف تنها سااهف نیست
و میتوان برای هر یک از فضاهااا و ا یای معماااری کارکردهای

حسین پورمهدی قایم مقامی
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متنوعی را در نظر گرفت و آن ها را با میام و احوال دانشآموزان ت بیق
دادب» ]( [19شکل)1

شکل  :2ایده کاشانه در قالا افهی ساختن مدرسه و نه بلند مرتبه شدن آن
Fig. 2: Home idea in framework of horizon building

شکل  :1راهروهای انع ا پذیر در امتداد کالرهای درر
Fig. 1: Flexible corridors connected to classrooms

به این ترتیا معمار توانسته است با تکیه بر قابلیتهای فضایی مدرسه،
برای دانشآموزان با هوشهای م،تلف از مله حبیعی ،هیجانی و ببب
امکان رضایتمندی و در نهایت حس تعلق بیشتر را فراهم آوردب
حس حضور در مدرسه برای دانشآموزان به دلیل پیوستگیهای فضایی
و فعالیتی به دلیل و ود امکانهای متنوع و متعدد فراهم است و
فضاهای مدرسه را از حالت تککاربری خارم میکندب] [19این مساله
سبا می شود ساعاا بیشتری برای حضور در یک فضا و فعالیتهای
متنوع برای آن تدار دیدب
مدرسه ابتدایی نرسری ،یوکوهاما ،ژاپن :ا ازه و امکان و ن برای
کودکان ،یکی از قابلیتهای کالبدی فضاهای باز و نیمه باز برای کودکان
استب اگر در ساعاتی از زمان حضور در مدرسه ،بتوان چنین امکانی را
برای دانشآموزان به صورتی معهول فراهم نمود ،می توان انتظار داشت
که هوش هیجانی ورزشی آنان ،م،احا قرار گیرد و آن ها از حضور در
مدرسه خشنود گردند و برای رفتن به مدرسه ترغیا شوندب در مدرسه
ابتدایی نرسری پاسخ به این خواسته ،اینچنین توصیف شده است « :بچه

قابلیتهای کالبدی کالرهای درر در این مدرسه به صورتی است که
هوش ا تماعی دانشآموزان در ارر تعامل با یکدیگر و با معلمان تهویت
گردد و لذا هر یک از آنان فرصتی برابر برای اظهار نظر و حضور مورر در
کالر دارندب در کنار این خواسته انع ا پذیری فضای کالر و امتیام
آن با حالت کارگاهی و انجات عملی برخی تمریناا کمک میکند که
کالر خستهکننده و یکنواخت نباشدب
مدرسه ابتدایی برندیس هیللدی ،فلوریدا ،آمریکا :سیالیت فضایی از
دیگر قابلیتهای کالبدی در فضاهای باز و نیمه باز مدارر استب میصور
شدن در درون کالرها و حتی دیوارهای حیاط مدرسه سبا میشود
ارتباط مناسا بین درون و بیرون که زت است با سیالیت و آزادی برای
دانشآموزان تدار دیده شود ،میسر نگردد « :در حراحی فضاهای

آموزشی باید به گونه ای عمل شود که ارتباط بین فضای بیرونی و درونی
برقرار بماند تا ایی که میی بیرونی به صورا گسترش حبیعی از
میی آموزشی درونی دربیایدب» ]( [20شکل  )3در مدرسه ابتدایی
هیلل ،به علت و ود رواقهای سیال که از سویی ارتباط بالفصل با
کالر های درر دارند و از سوی دیگر ارتباط با حیاط و فضای باز مدرسه
دارند ،قابلیت کالبدی مناسبی برای اتصال درون و بیرون فراهم شده
استب

ها از خییدن ،با رفتن ،پریدن و دراز کشیدن لذا می برندب این یک
ویوگی خا و بیرگ مدرسه نرسری است که حبهه دوت و سوت را
اینگونه به یکدیگر مرتب می سازدب»][20
از دیگر قابلیتهای کالبدی مدرسه که سبا تهویت حستعلق
دانشآموزان به مدرسه میشود و ود فضاهای شبیه و هم مهیار با
کاشانه دانشآموزان است« :ایده کاشانک یا حس در خانه بودن در
حراحی مدرسه به معنای آن است که ما باید به ای ساختن بناهای
چند حبهه و فشرده ،آنها را از هم دا بسازیم و در واقع گسترش افهی
نسبت به گسترش عمودی داشته باشیمب»]( [20شکل )2

شکل  :3اتصال درون و بیرون در مدرسه
Fig. 3: Join of indoor and outdoor in school
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اگر قابلیتهای فضایی مدارر حوری منظور شوند که دانشآموزان به
کسا و تهویت مهاراهای ا تماعی ترغیا شوند ،اعتبار بیرونی حضور
در مدارر برای آنان پررنه تر و ملمور تر خواهد شدب لذا فضاهایی
مانند ظر گفتگو ،گود قصه یا س،نرانی ،آشریی ،نظرخواهی و تصمیم
گیری های معی و ببب یکی از دانشآموزان برای همسا ن میتواند از
فعالیت متناسا با این امر تلهی گرددب در مدرسه ابتدایی هیلل به این
امر تو ه شده استب
مدرسه ابتدایی سیار چاوز ،کالیفرنیا ،آمریکا :در مدرسه ابتدایی سیار
چاوز ،بر اسار نامگذاری این مدرسه به نات یکی از فعا ن آمریکایی
تین تبار در زمینه حهوق بشر ،بیث حس تعلق به مدرسه ،فراتر از
خود مدرسه در نظر گرفته شده است و حس تعلق در مرتبه ای با تر و
نسبت به یک فرهنه و یک کشور ،مورد نظر حراحان بوده استب
به این منظور نهاشیهای دیواری از حماسه مبارزاا سیار چاوز در ورودی
مدرسه و همچنین روی دیوار حیاط مدرسه کشیده شده است که حال
و هوای متفاوا و م،صوصی به مدرسه به لیاظ حس تعلق ا تماعی و
مکانی داده استب (شکل )4

()279

Tech. of Edu. J. 14(2): 273-289, Spring 2020

از سوی دیگر برگیاری بازیها و مسابهاا ورزشی دسته معی در گروه
دوستان در مدرسه نیی از عوامل دیگری است که حستعلق دانشآموزان
و انگییه حضور آنان در مدرسه را تهویت میب،شدب (شکل )5

شکل  :5صینه انجات مسابهاا ورزشی در فضای باز مدرسه
Fig. 5: The open stage to do sport competition

مدرسه ابتدایی مارل بروگ ،لندن ،انگلیس :ایده م بق بودن مدرسه
برای در اختیار داشتن قلمرو نیمه خصوصی حیاطها در فضای باز توس
دانشآموزان همسال ،ایده ای است که به افیایش حستعلق آنان به
مدرسه کمک کرده استب (شکل )6

شکل  :4دیوار نهاشی شده مدرسه
Fig. 4: Drawing wall of school

البته ممکن است در صورا استفاده از نهاشی های دیواری رابت به مرور
زمان نوعی تکرار خسته کننده به و ود آید و شاید بهتر باشد با و ود
قابلیت کالبدی دیوارهای ت،ت برای ایجاد نهاشیهای دیواری ،نهاشیها
به تناوب عوض شوندب تنوع تصاویر خود از عواملی است که می تواند
سبا تهویت حستعلق به مدرسه نیی باشد به خصو که نهاشی ها
توس خود دانشآموزان یا به کمک آنها انت،اب یا حتی ترسیم شده
باشندب
مدرسه کویینی بیچ ،باون ،استرالیا :در امتداد تهویت مهاراهای زندگی،
ارتباط با میی زیست و انوران اهلی نهش مهمی در تهویت روحیه
مراقبت کردن و ارزش قائل بودن به مو وداا زنده را دارد که خود
دارای نسبت با دلبستگی و حس تعلق دانشآموزان به مدرسه استب این
موضوع در سیاست های مدارر استرالیا مورد تاکید استب][21

شکل  :6حیاطهای م بق
Fig. 6: Folded yards

مدرسه سینارمس ورد ،اکارتا ،اندونیی :ایده بودن در کاشانه و زدودن
از رسمیتهای غیرضروری برای کودکان در میی مدرسه کمک میکند
که دانش آموزان در مدرسه احسار راحتی مشابه خانه داشته باشندب از
روشهایی که برای رسیدن به این امر در نظر گرفته شده است بدون
کفش روی زمین نشستن و استفاده از زیراندازهای نرت به خصو در
فرهنه شرقی استب کتاب،انه مدرسه سینارمس ورد از این قابلیت بهره
برده است و فضای غیر رسمی در عین حفظ احترات و ادب متهابل حاصل
آمده استب (شکل )7
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حیاحی بیرگ بوده استب از یک سو ،حضور در کالبد خانه مانند مدرسه،
ممکن است حستعلق به مدرسه را در ذهن تداعی کند اما با افیایش
تعداد دانشآموزان در سالهای اخیر ،بیش از هر چیی مدرسه ،تنه به
نظر می رسد ،اما حیاط همچنان کشش و ذبه خود را حفظ نموده
استب یک حیاط گود که در ابتدای حضور در ورودی نسبتا صمیمی
مدرسه از انا فضای بسته مدرسه (شکل  ،)9امکان اتصال به ورودی
را دارد و از سویی به فضای متصل به کالرها راه دارد ،فضای دلنشینی
را برای دانشآموزان به و ود آورده استب
شکل  :7فضای نشستن روی زمین در کتاب،انه
Fig. 7: Sitting on the floor in the library

برخی نمونههای موردی در داخل کشور
از آنجا که مدارر ابتدایی ایران دولتی ،هیاا امنایی و غیر دولتی
هستند ،زمان و ساعاتی که دانشآموزان در مدرسه میگذرانند با یکدیگر
تفاوا دارندب نوع مدرسه ،باعث میشود که فعالیتهایی همچون غذا
خوردن ،فعالیتهای ورزشی و تفر ی ،کارگاههای فوق برنامه درسی و
ببب به صورا یکسان در مدارر ا را نشودب با و ود تفاوا شرای مو ود،
پرسش آنست که مدارر ابتدایی در ایران که فراوانی آنها بر مصادیق
مدارر دولتی است ،چگونه به نیاز تهویت حس تعلق دانشآموزان پاسخ
میدهندب به این منظور نمونههایی از تالشها و پاسخهایی که یافت
می شوند در این ب،ش ارائه و تیلیل خواهند شدب نمونههایی که به
تفصیل بیان خواهند شد با من ق در دسترر بودن از من هه یک و دو
شهر تهران انت،اب شده اند اما کلیت نمونههای دیگر کم و بیش در کل
کشور یافت می شوندب
دبستان پانیده خرداد (دولتی) ،اوین :فضای باز نرت و سبی یکی از
قابلیت های فضایی است که حضور دانش آموزان در مدرسه را معنادار
می کندب در این نمونه موردی ،یک زمین چمن نسبتا وسیع در حیاط
مدرسه به صورا تفکیک شده از فضای کلی باز مدرسه و ود دارد که
دانشآموزان نسبت به آن احسارتعلق خاصی دارندب (شکل  )8از دیگر
قابلیتهای فضایی مدرسه و ود درختان کهنسال در مجاورا دیوار
نوبی مدرسه است که همواره منظر سبی و منسجمی از درون حیاط و
کالسهای نوبی برای دانشآموزان فراهم میآوردب

شکل  :9فضای لوی خانه که سرپوشیده شده و بهعنوان ورودی مدرسه است
Fig. 9: Front space of house which changed to covered entrance of school

دبستان عدالت (دولتی) ،ولنجک :مدرسه مانند بسیاری از مدارر دولتی
در ایران ،دارای سازماندهی راهرویی در وس و کالرها در دو حر
استب ویوگی اصلی این مدرسه ،چشم انداز کالرها است که از روی
شیا ،منظر شهر را دارندب از سوی دیگر حیاط فراخی که در مدرسه
و ود دارد دارای کف رنه شده است که روحیه خاصی به مدرسه داده
استب
دبستان فرزانه سه(دولتی) ،نیاوران :در این دبستان که تازه ساخت
می باشد سعی شده است از نمای آ رپوش استفاده شود که با معماری
من هه شمیران و به حور خا نیاوران ،قرابت داردب این انت،اب باعث
شدهکه مصالیی مانند آ ر قرمی بتوانند قابلیت کالبدی آشنایی در
من هه در ذهن دانشآموزان به و ود آورندب (شکل)10

شکل  :8زمین چمن مدرسه در مجاورا حیاط صف مع
Fig. 8: Grass area beside the yard

دبستان شهید میمد خیابانی (دولتی) ،میمودیه :این دبستان دارای
فضای بسته میدود و کوچکی است که در اصل یک خانه متوس با

شکل  :10نمای آ ری و ترکیا آن با درختان چنار کهنسال
Fig. 10: Brick façade composed by old trees
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از سوی دیگر ،حیاط در ارتفاع مدرسه ناظر به فضای سبی در همسایگی
مدرسه استب در مدرسه نیی چند درخت چنار کهنسال و ود دارند که
مثبت اند اما حیاط مدرسه به صورا س،ت و آسفالت ،کمتر توانسته
است حستعلق دانشآموزان را در خود تهویت کندب
دبستان تدبیر (غیر انتفاعی) ،ولنجک :از یک سو ،قرار گرفتن مدرسه در
با ی دره درکه است و از سوی دیگر ،مدرسه بر میله ولنجک و به نوعی
بر شهر تهران ناظر استب در نیمحبهههای م،تلف که مدرسه برپا شده
است واشدگاههایی در ابتدای فضای تهسیم و ود داردب (شکل )11

()281

Tech. of Edu. J. 14(2): 273-289, Spring 2020

شکل  :12بیتوته دانشآموزان در چادرها
Fig. 12: Settling down in camps

شکل  :11و ود واشدگاهها در نیمحبهههای متصل به راهپلهها و کالرها
Fig. 11: Existence of nodes in half floors in intersection of stairs and classes

در برخی واشدگاه ها ،نیمکتهایی و ود دارند و تابلوهایی برای آرار
دانش آموزان تعبیه شده استب ایده مییهای یک نفره برای نشستن هر
دانشآموز در کالر ،کمک میکند که هر یک نسبت به مکان نشستن
خود حس تعلق خاصی داشته باشدب
ساختمان قبلی دبستان ایرانزمین (غیر انتفاعی) ،ولنجک :ساختمان
مدرسه ،یک خانه کوچک با حیاحی نسبتا بیرگ بود که ب،ش فضای
بسته ،ظرفیت تعداد دانشآموزان مدرسه را نداشتب و ود مدرسه در
میله از سویی حستعلق دانشآموزان را به آن با می برد اما به دلیل
حجم با ی تردد و بار تیمیلی به کوچه ای که مدرسه در آن قرار داشت
این اتفاق ،ناخوشایند بودب یکی از شگردهای این مدرسه برای افیایش
حستعلق ،قرار دادن روزهایی در سال تیصیلی برای حضور متفاوا در
فضای باز مدرسه بودب مثال به بهانه شنواره غذای سالم یا روز اسباب
بازی و ببب دانشآموزان در حیاط مدرسه ،اتراق می نمودند و این خاحره
در ذهن آنها نهش میبستب (شکل )12
دبستان مهرهشتم (غیرانتفاعی) ،سعاداآباد :ساختمان این مدرسه به
قصد مدرسه ساخته شده و حدود سه سال است که افتتاح شده استب
دانشآموزان قبل از ورود به فضای بسته ،کفشهای خود را داخل
کمدهای پیش فضای ورود به فضای بسته قرار می دهند و در داخل
کالرها و راهروها و ببب بدون کفش حضور دارندب این تصمیم سبا شده
است که مدرسه شباهت رفتاری بیشتری با خانه دانشآموز ایرانی داشته
باشدب کف فضای بسته ،از پارکت و در ب،شی از فضاها مانند نمازخانه از
فرش پوشیده شده است که احسار گرمی و حستعلق بیشتری به فضا
میدهدب (شکل )13

شکل  :13چیدمان انع ا پذیر و کف نرت و استفاده از رنههای شاد در کالرها
Fig. 13: Soft sealing and flexible furniture and use of glad colors in classrooms

چیدمان کالرها به صورا چند بهچهای است که به تناسا فعالیت
میشود از دو یا سه صندلی دور یک میی تا شش صندلی دور دو میی
کنار هم چیدب در ساختمان مدرسه ترارهایی و ود دارند که حیاط
باریکی در بات حبهه همکف در لوی کالرهای حبهه اول به و ود
آوردهاندب در این ترارها باغچههایی و ود دارد که دانشآموزان برای
درر علوت ب،ش گیاهان ،به صورا ملمور از این باغچه ها استفاده
می کنندب
دبستان دی (غیرانتفاعی) ،زعفرانیه :ایده استفاده از فضای پوشیده شده
با سازه سبک در کنار حیاط برای برگیاری رویدادهای مدرسه همچون
برگیاری مراسم ،مسابهاا ،انجمن اولیا و مربیان و ببب در این مدرسه و ود
داردب به نظر می رسد این ایده ،سبا افیایش حس تعلق دانشآموزان به
مدرسه شده استب (شکل  )14از سوی دیگر ،حضور درختان چنار
کهنسال در مجاورا مدرسه (خیابان زعفرانیه) سبا شده است در
فضای تهرب به ورودی مدرسه نیی حستعلهی در ذهن دانشآموزان به
مرور و در حی سالیان به و ود آیدب
مواردی که از نظر گذشت اشاره به نمونههایی در میدوده من هه یک و
دو آموزش و پرورش شهر تهران بود و ق عا ویوگی های منیصر به فرد
من هه همچون شیا ،فراوانی فضای سبی ،نیاز به آفتاب در فضای باز و
ببب سبا شده است تا مولفههای کالبدی خاصی در ارتباط با حستعلق
دانشآموزان به مدرسه در مدارر گنجانده شودب با عبور از این مصادیق
خا  ،می توان مصادیق دبستانها در ایران را بهحور عات نیی تا حدودی
بررسی کرد و به فصول مشترکی از آنها در ارتباط با پرسش تیهیق
رسیدب
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صبیانههای ساده و سالم ،گامی در هت یادگیری آداب غذاخوردن در
قالا مهاراهای زندگی و از سویی تیکیم رواب ا تماعی و افیایش
حستعلق دانشآموزان به مدرسه استب

شکل  :14فضای نیمهباز سرپوشیده سبک در حیاط مدرسه
Fig. 14: Half open space covered by light structure located in the yard

کلیت مدارر ابتدایی دولتی در ایران :فعالیتهایی همچون بازیهای
دسته معی در مداررابتدایی سبا می شود که حستعلق به دوستان
و میی ا تماعی مدرسه در ذهن دانشآموزان به تدریج شکل بگیردب
عوامل مداخلهگری در این امر سهیماند مثل آنکه دانشآموزان دختر یا
پسر باشندب از زیرساخت های قابلیت فضایی برای انجات چنین
فعالیت هایی و ود فضای باز مناسا استب معمو در مدارر ابتدایی
فضایی باز و ود دارد که متارر از سال ساخت و عامل مداخلهگر قیمت
زمین و تراکم ساختمانها و ببب اندازه متفاوتی داردب در حیاط ،ورزش و
بازی و زنههای تفریح روی میدهند که هر یک خاحراا م،صو به
خود را در ذهن دانشآموزان حک می کنندب معمو کف حیاطهای
مدارر از آسفالت پوشیدهشده و در برخی موارد از چمن مصنوعی یا
فوت در برخی قسمتهای حیاط دبستانها استفاده میشودب از دیگر
قابلیتهایی که و ود فضای باز در اختیار مدارر قرار میدهد ارتباط با
حبیعت است که ممکن است برخی مدارر از آن نعمت بهرهمند باشندب
در حالتهای با کیفیتتر ،احسار دلبستگیای مشابه با حیاط خانههای
سنتی ایران به علت و ود باغچهها و حوض ممکن است به و ود آیدب
و ود باغچهها و حوضهای کمعمق (به لیاظ ایمنی) در مدارر سبا
می شود که معی صمیمی و مشابه خانواده در مدرسه نیی شکل بگیردب
در مدارر ابتدایی ایران به دلیل سبهه مذهبی سعی میشود کالرهای
درسی مثل قرآن به شیوه خا دور هم نشستن روی زمین در نمازخانه
مدرسه ،از حریق هم،وانی و در میی ی صمیمی روی دهدب این امر
کمک میکند که هم و ه مذهبی دانشآموزان تهویت گردد و هم
حستعلق آنها نسبت به میی درسی که امتدادی از زندگی واقعی
آنهاست تهویت گرددب (شکل)15
در تعمیق و ه مذهبی ،در مراسم مذهبی به خصو ماه مبار رمضان،
مدارر در تالش اند که در ساعاا رسمی یا غیر رسمی ،دانشآموزان را
به منظور برگیاری مراسم به مدرسه دعوا کنند و مهاراهای زندگی را
از این و ه در کنار یکدیگر و معلمان فراگیرندب به حور مثال سفرههای
اف اری و قابلیت فضایی مدارر برای انجات چنین برنامههایی یکی از
میملهای تهویت حستعلق به مدرسه استب همچنین برگیاری

شکل  :15دورهم نشستن دانشآموزان در زنه قرآن در فضای چندمنظوره بسته
Fig. 15: Gathering of students by seating on the ground in multipurpose closed
space

همچنین قابلیتهای فضای بسته یا نیمه باز برای انجات فعالیتهایی
همچون ساخت کاردستی ،تهیه روزنامهدیواری که تنظیم کننده تعامل
ا تماعی دانشآموزان و میملی برای شناخت بهتر آنها از یکدیگر است
می تواند مورر در حستعلق ا تماعی آنان به دوستان و خود مدرسه نیی
باشدب از دیگر قابلیتهای فضایی ،راهروهای مدارر است که معمو
مولفهای کالبدی به نات تابلوهای احالعرسانی و نصا و نمایش کارهای
دانشآموزان را در بردارد که سبا می شود در هیاهوی حرکت در
راهروها و شادی کودکان ،لیظهای درنه صورا بگیرد و دانشآموزان
با دیدن آرار خود و دوستانشان ،احسارتعلق به گوشه ی از مدرسه
داشته باشندب

نتایج و بحث
بر اسار بررسی نمونههای موردی خارم از کشور ،اهم مواردی که بر
آنها به عنوان مولفههای کالبدی تهویت حستعلق میتوان تاکید نمود
در دول  1بیان شده استب ( دول  )1به حور خالصه ،در دول  1با
قرائت نمونه های موردی خارم از کشور ،بیان شده است که مولفههای
کالبدی همچون ورودی پذیرا ،مکانی برای نظاره ،راهروهای چندمنظوره،
ارتباط با فضای باز ،حیاا حیاط ،رواق ،دیوارهای وصل به میله و ببب
موررند که از خواست تهویت حستعلق به مدرسه است،رام شده اندب
بر اسار بررسی نمونههای موردی داخل کشور ،اهم مواردی که بر آنها
به عنوان مولفههای کالبدی تهویت حستعلق تاکید شده است در دول
 2بیان شده استب ( دول )2به صورا خالصه مولفههای کالبدی بیان
شده در دول عبارتند از :حیاط های وسیع ،حیاحهای نسبتا گود،
شفافیت در ورودی ،چشم انداز منظر حبیعی ،ایگاه پله دار صف مع،
فضاهای نیم باز یا بسته چند منظوره و ببب
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 قابلیتهای فضایی نمونههای موردی مدارر خارم از کشور در افیایش حستعلق دانشآموزان به مدرسه:1 دول
Table 1: Space affordances in abroad case studies to increase students’ connectedness to schools
Abroad case studies
Teikyo university elementary school

Physical elements
Acceptor entrance
Live yard
Multipurpose corridor

Affordances of schools to increase connectedness
Entrance accepts students.
Understanding the existence of the nature
Corridors by several situations of choice
Transparency of the space

Nursery school

Safe building
Sport area
Places to talk, eat, interact, play

Prance for children
Choice of sport
Sense of being in home

Hillel school

Half-open space
Controlled open area
Places to gather students

Natural extension of classrooms
Supporting social skills

Cesar Chavez school

Walls to draw the image of special
people

The existence of a myth in students’ grounded
culture

Quinns Beach school

Spaces for animal care
Walls related to outer space

Supporting life skills to notice animals

Marlborough Primary School

Roof yards
Using roofs to have landscape in floors

Enrichment of the kingdom of the same age
students

Sinarmas World

Seating on the ground and reading
book

Sense of being in home and having the comfort

H. Pour Mehdi Ghayem Maghami

حسین پورمهدی قایم مقامی

)284(

 قابلیتهای فضایی و مولفههای کالبدی نمونههای موردی داخل کشور در افیایش حستعلق دانشآموزان به مدرسه:2 دول
Table 2: Space affordances in Iranian case studies to increase students’ connectedness to schools
Iranian case studies

Physical elements

Affordances of schools to increase
connectedness
The existence of old trees next to school wall
North-south extension of sight and use of
sun

15 Khordad

Entrance stairs to closed space
Grass play area

Mohammad khiabani

Half- open entrance with children scale
Heartfelt yard

Small building to increase a sense of being in
home

Edalat

Vast yard
Yard floor has been colored

The choice of having extended sight

Farzaneh-3

Landscape on hilliness
Brick facade
Windows in corridors in floors

Being in neighborhood of Niavaran Place

Tadbir

No to the length of corridors
Pray room in upset floor to have landscape
Acceptor entrance
Yard by vast landscape

Dividing floors in half-floors and having
suitable access
Definition of students’ kingdom

Iran zamin

Deep yard by soft floor
Shading trees

Change of usage of building from home to
school

Mehr-e-hashtom

Transparency of entrance to view inside and outside
Controlled entrance

Sight view is to the north to the mountain

Day

Multipurpose half-open space

Locating in street by old tall trees
Having vast open area

Other plenty of cases

-Yards, boards,
-Multipurpose closed spaces to say prayer and
sessions for visiting parents and teachers and some
other several activities
-The position of flag in school yard
- Drawing and texts of heroes on walls

Importance of open space
Maximum use of corridors
A religious context
Preparing context for social interactions

نشریه علمی فهاوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،2بهار 1399

اهم قابلیتهای فضایی و مولفههای کالبدی مو ود در نمونههای
م العهشده در ایران اینچنین خالصه می شود ( :دول)3
 و ود فضاهای باز چند منظوره برای انجات بازیهای گروهی ،زنههایتفریح ،ورزشها در زنگهای ورزش ،صر تغذیه در ساعاا غیررسمی،
و ود فضاهای بسته چند منظوره :برای نمازخانه ،لساا انجمن اولیا و
مربیان ،مراسم مذهبی همچون برگیاری اعیاد شعبانیه یا عیاداری میرت
و صفر یا برگیاری شن تکلیف برای دختران دبستانی ،شنهای ملی،
ساختن کاردستی و تهیه روزنامهدیواری ،تمرین سرودخوانی و نمایش
برای مسابهاا دانشآموزی و راهروهای با ایستگاههای خوانداری و
دیداری و ببب و ود فضاهای نیمه باز با فراوانی بسیار کمتر که بیشتر در
مدارر قدیمیتر و در اقلیمهای گرت و خشک یا سرد و کوهستانی یافت
می شوند و ممکن است سبا تعامالا ا تماعی در بین گروه دوستان
شوند یا میمل مناسبی برای ایگاه مدیر و ناظم در زمان صف مع در
مراسم صبیگاه باشندب همچنین چنین فضاهایی معمو قابلیت گرفتن
عکس دسته معی را فراهم می نماید که یادگاری خوبیست و حستعلق
دانشآموزان به میی آموزشی را در حول زمان تهویت میکندب
همچنین در مدارر متاخر به حور استثنا که زمین بیرگتر یا منابع مالی
بیشتری در اختیار دارند ممکن است مواردی از مله فضای نیمه باز
نیی به لیست فوق افیودهگرددب همچنین و ود کمدهایی برای وسایل
دانشآموزان ،و ود راهروهایی با قابلیتهای ایجاد تابلوهایی برای معرفی
کارهای دانشآموزان ،و ود کتاب،انه با امکان قرائت کتاب ،و ود
گوشههایی برای خوردن تغذیه ،و ود برخی فضاهای باز برای رشد
گیاهان و مراقبت از انوران اهلی توس دانشآموزان ،و ود کارگاههایی
برای کار با چوب ،گل و ببب
دول  :3و وه اشترا

نمونههای موردی خار ی با یکدیگر و و وه اشترا
نمونههای داخلی با یکدیگر

Table 3: Commonalities between Iranian case studies and abroad case studies
Commonalities of Iranian case
studies
- Multipurpose open spaces to
group play, break and eating
- Multipurpose closed spaces
for
religious
ceremonies,
meetings, doing handmade,
etc.
- Open-closed spaces in few
traditional cases

Commonalities of abroad case
studies
- Welcome entrance
- Place for view
- Multipurpose corridor s
- Link of classrooms to open spaces
- Live yard
- Colonnade
- Walls by link to neighborhood

در مع میان تدابیری که در مهایسه ت بیهی حاضر اتفاق افتاد میتوان
راهکارهای متعدد و متفاوتی از باب مولفههای کالبدی برای افیایش
حستعلق دانشآموزان به مدرسه ،پیش رو داشتب همان ور که در دول
 3مشاهده میشود ،ب،شهایی از مولفههای کالبدی مدارر داخل و
خارم از کشور در ارتهای حستعلق دانشآموزان به مدرسه همسو و
مشتر هستند و البته مواردی در نمونه های خارم از کشور و ود دارد
که در نمونههای داخلی به آن پرداخته نشده استب همچنین در کیفیت
ب،شهای مشتر و مییان به نتیجه رسیدن آنها در عمل ،تفاواهایی
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و ود داردب در ادامه سعی میشود پیشنهاداتی در ارتباط با ارتهای
مولفههای کالبدی مدارر ایران در هت تیهق هر چه بیشتر حستعلق
ارائه گرددب
از نتایج تیهیق حاضر میتوان به موارد زیر در قالا مولفههای کالبدی
تهویت حستعلق اشاره کرد:

نیدیک شدن به ورودی دلرذیر و پیوند بیشتر با میله
همانحور که در متن بیان شد یکی از مولفههای کالبدی تشویق
دانشآموزان در بدو ورود به مدرسه ،کیفیت و مییان دعواکنندگی و
پذیرا بودن ورودی مدرسه استب تصمیمگیران امر بایستی با حساسیت
ویوهای روی موضوع پذیرابودن ورودی مدارر کار کنندب ورودی مدارر
تنها میدود به یک درب دولنگه بیرگ ماشینرو میدود نمی شودب
همچنین دیوارههایی نیی درب ورودی را در بر میگیرند که معمو در
مدارر ایران بسیار بسته اند و نگاهی به بیرون و میله ندارندب به این
ترتیا شاید مناسا باشد که با تجدید نظری عمیق و با تامل در برخی
ا یای کالبدی مدارر همچون دیوارهای ارتباط دهنده با میله حداقل
به لیاظ نفوذپذیری بصری و همچنین تعریف ورودی استهرار یافته در
دیوارهای ورودی به نوع و حالت دیگری باز-حراحی شود تا دانشآموزان
برای ورود و حضور در مدرسه ترغیا شوندب به این ترتیا دارههای
مشبک برای مداررابتدایی ،به خصو مدارر پسرانه می تواند یکی
از پاسخ های متعین برای افیایش حس تعلق دانشآموزان به میی خود
باشدب آنها در ساعاا دیگر روز با عبور از معبر در میله خود ،حیاط
مدرسه را مالقاا می نمایند و در ارر دیدن دوباره میتوا ،احسار قرابت
بیشتری با مدرسه خود داشته باشندب مهیار انسانی به خصو متناسا
با دانشآموزان ،فرت ،بلندا ،عمق ،شفافیت و سیالیت ،نوع مصالح بومی،
اصالت ورود با پیاده ،عدت تداخل با حرکت سواره و بببب همگی از عوامل
کالبدی هستند که مییان دعواکنندگی را برای ورود به مدرسه و پیوند
با میله تیت الشعاع خود قرار میدهندب در مهیاسی فراتر میتوان انتظار
داشت ورودی مدرسه حوری در میله استهرار یابد و پیوند بگیرد که
نوعی نشانه در گرههای ا تماعی میله تلهی گرددب البته نشانهای بودن
مدرسه در میله میتواند از حرقم،تلف قابلیتهای کالبدی مدارر
همچون ساعت میله ،پرچم میله ،درخت تنومند میله و ببب در عناصر
عمودی نیی شکل بگیردب به این ترتیا دانشآموزان از دوران خردسالی
تا کهنسالی بدون آنکه حتی رفت و آمد مستهیم به مدرسه داشته باشند
تعلق خاحری عمیق نسبت به عضوی از میله زندگی خود که اتفاقا
مدرسه ابتدایی آنها بوده است را در گنجینه ذهن خود دارندب

حیاا حیاط
بر اسار مهایسه ت بیهی در بیشتر مدارر خارم از کشور و البته ایران،
بر فضای باز مدارر به عنوان یک قابلیت فیییکی مهم در افیایش
حستعلق دانشآموزان به مدرسه تاکید میشودب در اهمیت نهش فضای
باز در حستعلق دانشآموزان به مدرسه ،تیهیهاا نشان میدهد که

حسین پورمهدی قایم مقامی

«میی پیرامونی و فضای باز از ایگاه با یی برخوردار است و فضای
باز میتواند فرصتهای مناسبی را برای روبهرو شدن کودکان با تجارب
دید و متفاوا در میی فراهم کندب» ] [22در ایران ،حیاطهایی که
از آسفالت پوشیده شده است و کمتر ایی برای کاشت گیاهان و باغچه
ها در آن پیش بینی شده است ] [23حیاا زت برای تهویت حس تعلق
دانشآموزان به مدرسه را ندارندب لذا با حساسیت ویوهای باید دست به
کار شد و با نگاه ترغیا دانشآموزان به حضور فعال و با کیفیت
و نهای کودکانه اما کنترل شده ،شرای حضور لذاب،ش در فضای
باز مدرسه را برای دانشآموزان به ارمغان آوردب در این راستا بایستی به
تفاوا نسیت دختران و پسران در دبستانها تو ه نمود زیرا در عامل
مداخلهگر رعایت حجاب در دبستان های دخترانه ،بایستی فضای باز،
امکان تیر و و ن دختران را نیی در ب،ش هایی از خود فراهم کندب
عناصری کالبدی همچون کفسازی مناسا و نرت حیاط مدرسه ،نهر یا
حوض کم عمق آب ،باغچههای تعریف شده برای کاشت و داشت و
برداشت گیاهان توس دانشآموزان و حتی وابسته به درر عملی علوت،
پرهیی از مکانیابی پارکینه اتوموبیل در حیاط مدرسه ،مکانهایی برای
نشستن در زیر سایه درختان در فضای باز حیاط و گفتگوی دانشآموزان
و تعامالا ا تماعی آنان ،فضاهای کمتر رسمی صر صبیانه یا تغذیه
دسته معی و حتی نشستن روی زمین که کفسازی آن متناسا با این
کار تعریف شده است می توانند در این امر مورر باشندب

H. Pour Mehdi Ghayem Maghami
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فعالیت را پوشش می دهد تلهی دانشآموز از کیفیت فضا نوعی دیکته
فضایی است که سبا می شود به مرور این اتفاق خوبی در امر تهویت
حس تعلق نیستب فضای مدارر بایستی انع ا پذیر حراحی شود تا
پاس،گوی روحیه انع ا پذیر دانشآموزان باشدب راهروهایی که عالوه بر
عبور ،امکان رخداد نمایشگاهی از کارهای دانشآموزان را فراهم میکنند
لیظاتی لذاب،ش تر در لیظاا عبور همراه با دیدن کارهای خود و
دوستان فراهم می کنندب کارگاههای که عالوه بر درست کردن کاردستی،
گاهی آشرییهای سادهای نیی در آنها توس دانشآموزان انجات میشود
خاحره انگییترندب

گوشههای گروهی
گاهی اوقاا دانشآموزان با قائل شدن به قلمرو برای کالر یا گروه سنی
خود احسار مالکیت و تعلق خاحر بیشتری نسبت به گوشهای از مدرسه
دارندب این امر سبا میشود بتوانند برای آنجا ابتکاراتی به خرم دهند تا
بیشتر هویت خود را در آنجا به دیگران نشان دهندب در اص الح تالش
میکنند تا رنهتعلق خود ] [24را به میی

بینندب مثال ممکن است

عرصههایی در مدارر متعلق به دانشآموزان شکل بگیرد که خود
دانشآموزان آنجا را نظافت کنند ،رنه کنند ،مبلمان خا

آنجا را خود

بسازند یا تهیه کنند و فعالیتهای غیررسمی مثل خوردن تغذیه ،نگهداری
از گلدانهای مورد عالقه ،انجات کارهای مشتر

فوق برنامه و ببب را در

حلهههای تدریس با تاکید بر نشستن روی زمین

آن عرصه انجات دهندب پیشبینی چنین قابلیتهایی در فضای مدرسه

چیدمان کالسها و کارگاههای فعالیتهای یادگیری دانشآموزان در حال
حاضر کمتر انع ا پذیر استب معمو نیمکتهایی دو نفره یا سه نفره
برای مدارر ابتدایی تدار دیده می شود و نیمکت ها به صورا ردیفی
و رو به ت،ته سیاه نظات می یابندب در این صورا ،معلم متکلم وحده
است و دانشآموزان م،احا او هستندب به نظر میرسد این مدل رابت
از حضور در کالر ،به مرور زمان نهش دانشآموزان را در پیشبرد روند
فهم در کالر میدود می کند و کمکم بر ارر عدت مشارکت فعال و
مستهیم دانشآموزان ،حس تعلق و انگییه دانشآموزان از حضور در
کالر و مدرسه رنه می بازدب لذا زت است چیدمان کالر با و ود
نیمکت های دو یا سه نفره ،گاهی به صورا مرکیگرا چیده شود و یا
گاهی به صورا دسته های چند نیمکتی که گروههای کوچکی در کالر
تشکیل می دهند دیده شود تا فرصت و زمینه کالبدی تعامالا چند نفره
نیی در کالر شکل بگیردب حتی ممکن است در گوشهای از کالر بتوان
فرشی پهن کرد و از قابلیت به دور نشستن روی زمین برای تدریس
برخی درور کمک گرفتب به این ترتیا میتوان از سازماندهی خ ی
عبور کرد و به حلهههای تدریس دوستانه نیدیک شدب

توس تصمیمگیران امر به دانشآموزان کمک میکند تا میملی برای
تهویت حستعلق به مدرسه بیابندب

مدرسه به مثابه خانه دوت
برای دانشآموزان دبستان دوره اول که بعد از تجربه خانواده در خانه در
مع گروه دوستان و معلمین خود قرار میگیرند ،تلهی از مدرسه به
مثابه خانه دوت می تواند بیانگر مییان حستعلق آنها به مدرسه خویش
باشدب در این راستا بایستی بیشتر از هر چیی ،حستعلق ا تماعی و مورد
احترات و اعتماد متهابل قرارگرفتن ،ایفای نهش کندب در مراتا بعدی،
راحتی و صمیمیت در قابلیتهای فضایی مدرسه لیاظ شود و مولفههای
کالبدی در خدمت این امر قرار گیرندب بهحور مثال ،فضاهای قابل برای
دور هم نشستن ،گفتگو و مشورا ،مکانهایی برای انجات کارهای دسته
معی ،مکان هایی برای ارتباط و اتصال قوی تر با بیرگترهای میله و
استفاده از تجارب آنها و ببب میتوانند مورر واقع شوندب در راستای تیهق
مولفههای کالبدی فضا بایستی در نظر گرفت که دانشآموزان متعلق به
فرهنه و زندگی اسالمی ایرانی هستند لذا در فراهم آوردن فضاهایی در

فضاهای منع ف و چندمنظوره

مدرسه متناظر با فضاهای ا تماعی خانه بایستی دقت و تو ه زت لیاظ

تعریف فضاهای دبستان ها تنها به منظور یک نوع کاربرد متناسا با
بهره وری بیشتر از فضاها نیستب از سوی دیگر ،وقتی فضا تنها یک

گردد تا کارایی و سن،یت اینگونه فضاها با روحیه زندگی اغلا
دانشآموزان ایرانی در مدارر سازگار باشدب

نشریه علمی فهاوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،2بهار 1399
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فضاهای نیمهباز هویت ب،ش و کاربردی

چشمی برای رویت همسایگان خود نداردب رفتارهای مردت میله را

ایوانها ،رواقها و پیلوتیها از مله مولفههای کالبدی فضاهای مدارر
هستند که می توانند نهش هویتب،ش و البته کاربردی در افیایش
حستعلق دانشآموزان داشته باشندب چنین مولفههایی از این بابت می
توانند هویتب،ش باشند که تا حدودی شیوه ساخت مدارر ،اقلیم و
تعلق آنها را به زمینه اقلیمی ،فرهنگی و حتی تاری،ی مصادیق معلوت
مینمایندب همچنین این نوع مولفهها استفادههای خا خود را در
معکردن دانش آموزان دور یکدیگر یا مراسم س،نرانی صبیگاه در
هنگات صف مع یا انجات برخی بازیها یا حتی پهنکردن سفره صبیانه
یا میان وعده فراهم نمایندب

نمیبیند و عکسالعملی نسبت به رویدادهای میله یا حتی دیدن
فصلهای م،تلف در میله ن داردب بایستی در پاسخ به مولفه کالبدی
دیوارها به پاسخهای متعادلتری رسیدب بایستی به تناسا میل و زمینه،
برای حراحی دیوارهای مدرسه تصمیم گرفتب در برخی موارد و مصادیق
میشود بدون آسیاهای ا تماعی که والدین و معلمین نگران آن
هستند ،دیوارها را سیالتر و شفا تر حراحی کردب میشود از دیوار تنها
داکننده از میله فاصله گرفت و دیوار مدرسه ابتدایی را عامل وصل
مدرسه با میله تلهی نمودب

نتیجهگیری
تعریف بهتر ایستگاههای خوانداری و دیداری

در م العه حاضر ،در مدارر خارم از کشور بر و ود فضای باز حبیعی

معمو راهروهای مدارر با عرض مناسا بنا میشوند و میتوان از آنها
تنها به مثابه یک تونل ارتباحی یاد نکردب بلکه میتوان با مداخالتی در
راهروها به شرط نگرفتن عرض مفید آنها در حرکت ،ایستگاههایی برای
نمایش آرار دانشآموزان فراهم کرد و حال و هوای راهروها را به سمت
فضاهای قابل استفاده در تعامالا ا تماعی ارتها دادب چنین اقداماتی
سبا میشود که دانشآموزان انگییههای دیگری عالوه بر دررخواندن
برای حضور در مدرسه داشته باشند و عالقهمند باشند تا کارهای هنری
و نوشتاری با کیفیت با تری را به گروه دوستان و معلمین در مدرسه
عرضه نمایندب به این ترتیا مدرسه به دانشآموزان بیان میکند که
پذیرای ویوگی های م،تلف آنها در ابعاد هنری و علمی است و ایگاهی
برای نمایش آرار و تشویق آنان داردب این م لا به پاس،گویی ب،شی از
هوشهای هیجانی نیی کمک میکندب

و با قابلیت و ن برای دانشآموزان تاکید میشود و همچنین ایده
کاشانه به عنوان یکی از مهمترین ایدههایی است که حس در خانه بودن
را برای کودکان دانشآموز تهویت میکندب فضاهای راحت و انع ا -
پذیری که ایده بودن در خانه را تهویت میکنند سبا میشوند
تعلقخاحر مناسبی برای دانشآموزان در مدرسه بهو ود آیدب به موازاا
قابلیتهای کالبدی مدارر ،نگاه تهویت حستعلق ا تماعی در مدارر
خارم از کشور بسیار اهمیت دارد و بیشتر قابلیتهای کالبدی در خدمت
افیایش تعلق ا تماعی دانشآموزان به خانواده دوت مدرسه استب
در نمونههای ایران نیی تاکید بر فضای باز در تهویت حستعلق
دانشآموزان به مدرسه به عنوان یک زیرساخت در کالبد اکثریت مدارر
و ود داردب همچنین برخی فضاهای نیمهباز در مدارر قدیمی تر و ود
دارند که مولفه های کالبدی همچون رواق ،ایوان و یا پیلوتی را تداعی
می کنندب در این نوع فضاها نیی فعالیتهایی اری میشوند که حستعلق

دیوارهای سیال و اتصالدهنده به میله

دانشآموزان به میی مدرسه را افیایش میدهندب ویوگی خا تعلق
ا تماعی دانشآموزان ایرانی به مدارر خود تیت تاریر عامل سبهه

کریستوفر الکساندر ایده مدارر میلی را در قالا استعارهای با عنوان
«مغازههایی با ویترینهایی در لو» م رح می نماید که همواره منظری
برای عرضه به م،احبان میل دارندب]  [25به این ترتیا چنین مدارسی
دیوار داکننده ستبری میان خود و میی میله ندارند و با حصارهایی
سبک و دارای نفوذپذیری بصری با  ،مجالی برای رویت منظری سرزنده
از خود ایجاد نمودهاندب این در حالیست که دیوارهای اغلا مدارر در
ایران نهش دا کنندگی مدرسه از میله را ایفا می کنند البته
استثناهایی و ود دارد که توفیق نسبی نیی دارندب بهحور مثال مدارسی
در اصفهان در موقعیت مهابل زاینده رود قرار دارند که با ایجاد نظرگاه
به سوی پلها و رودخانه از حریق دیوارهای کوتاه و مشبک خود ،حس
تعلق به مکان را در دانشآموزان تهویت مینمایندب
به حور کلی ،پشت تصمیم گیری داکننده بودن دیوار نیی من ق عدت

میله است که بایستی به سوی باز حراحی آنها حرکت نمودب تو ه به

تداخل دانشآموزان با افراد عبوری در میله است که این من ق قابل

انع ا پذیری فضاهای باز و بسته مو ود در مدارر ،همچنین پیش-

پذیرش ،ایرادی دارد که همانا عدت اتصال به میله و ییره شدن مدرسه
استب دانشآموزان در دراز مدا به مدرسهای میروند که هیچگاه

بینی فضاهای نیمهباز ،فراز دیگری است که بایستی مورد تدقیق تصمیم-

فرهنگی -مذهبی مدارر است که خود زیرساختی برای یافتن
میملهایی در تهویت رواب و تعامالا ا تماعی دانشآموزان با یکدیگر
و با معلمان در خانواده دوت مدرسه استب به این ترتیا مشارکت بیشتر
دانشآموزان از و ه ا تماعی عامل مهم و به نوعی تضمینی برای با
بردن حس تعلق آنان به مدرسه تلهی می گردد و مدارر بایستی
قابلیتهای کالبدی خود را در هت ا تماعپذیری بیشتر دانشآموزان
و معلمان به عنوان اعضای خانواده مدرسه فراهم سازندب همچنین با
تو ه به اهمیت نهش فضاهای باز مدارر ،بایستی با باز-حراحی
حیاحهای مدارر ،ایجاباا امن و راحت و و ن دانشآموزان را در آنها
احیا نمودب از دیگر موارد تو ه به ورودی پذیرا و دیوارهای همپیوند با

گیرندگان و حراحان قرار گیردب

H. Pour Mehdi Ghayem Maghami

حسین پورمهدی قایم مقامی
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