
41

89
فند

 اس
ى6/

اره 
شم

/14
ه  ى

دور

كليد واژه ها: انديشه هاي كاربردي، طراحي، فضاهاي آموزشي، مدارس ابتدايي.

اشاره
فضاهاي آموزشـي به عنوان يكي از مهمترين فضاهاي شـهري، بايد مورد توجه قرارگيرند. زيرا براي كودك، 
اولين محيطي كه مقررات در آن اعمال مي شـود، مدرسـه اسـت. بنابراين، ايجاد محيطي آرام، دوست داشـتني و 
لذت بخش، موجب جلب توجه و تمايل دانش آموزان براي حضور در مدرسه و ارتقاي سالمت رواني آنان مي شود. 
مقاله ي حاضر بر آن اسـت كه معيارها و ضوابط كاربردي موجود در طراحي فضاهاي آموزشـي مدارس ابتدايي را 

بررسي كند.

اكرم زينعلي دهشيري

دانشجوي كارشناسي ارشد آموزش ابتدايي، دانشگاه عالمه طباطبايي

انديشه هاي كاربردي جديد در طراحي فضاهاي آموزشي مدرسه هاي ابتدايي

تعريف فضاي آموزشي
فضاي آموزشي، ابتدا بايد از لحاظ فيزيكي مطلوب باشد. فضاهاي 
با كيفيت فيزيكي مطلوب، به فضاهايي اطالق مي شود كه در طراحي 
آن ها، استاندارد شاخص هايي از قبيل هواي سالم، دماي مناسب، رطوبت 
ــب، كارايي انرژي، دست رسي ها و  كافي، نور، صوت، ديد و منظر مناس

ارتباطات رعايت شده باشد[اكبري، 1372].
ــي را محيطي فيزيكي مانند  برخي صاحب نظران، فضاي آموزش
ــگاه يا محيط خود آموز تلقي مي كنند كه در آن  كالس درس، آزمايش
فرايند هاي يادگيري رخ مي دهد[Tessmer& Harris,1992].  برخي 
ــر آن را در قالب محيط نرم افزاري خاص آموزش تعريف مي كنند  ديگ

.[Papert, 1980;]

تقسيم بندي فضاهاي  آموزشي مدارس ابتدايي
ــي،در دو گروه  ــدارس ابتداي ــي م ــه طور كلي، فضاهاي آموزش ب
ــته و فضاهاي باز، به شرح زير تقسيم شده اند  ــقف يا بس فضاهاي مس

[فرزين، 1387].

فضاهاي مسقف يا بسته
ــري و كالس هاي  ــامل كالس هاي نظ ــاي تدريس ش ـ فضاه

تجربي.

ـ فضاهاي پرورشي شامل نماز خانه، سالن چند منظوره (اجتماعات، 
سخن راني، امتحانات، نمايش، فيلم و ورزش)، سالن ورزش، كتاب خانه، 

اتاق مربي پرورشي، اتاق مشاوره.
ـ فضاهاي رفاهي و خدماتي شامل موتور خانه( در مدارس شهري)، 
ــايل نظافت، سرويس هاي بهداشتي كاركنان در  انبار اصلي و انبار وس
داخل ساختمان و دانش آموزان در محوطه، سرايداري، بوفه، اتاق تغذيه 

و آبدار خانه.
ـ فضاهاي اداري شامل اتاق هاي مدير، معاونان، دفتر داران، بايگاني 

و آموزگاران.
ـ فضاهاي ارتباطي شامل راهروها و پله ها.

فضاهاي باز
ـ محل تجمع و صف جمع

ـ فضاي سبز
ـ زمين هاي ورزشي
ـ راه هاي ارتباطي.

اصول كلي و ضوابط عمومي طراحي مدارس ابتدايي
1. طراحي فضاي كالبدي مدرسه در ارتباط با سيما و بافت شهر

2. سازمان دهي فضايي مدرسه
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3. تنظيم عرصه ها، حريم هاي عملكردي و فرهنگي در مدارس 
4. ايجاد قابليت انعطاف پذيري در مدارس
5. تراكم جمعيت مدرسه و كالس درس

6. طراحي فضاهاي ارتباطي
7. تنظيم شرايط محيطي فضاي مدرسه.

طراحي فضاي كالبدي
ــدي مدارس، توجه به معماري  ــن گام در طراحي فضاي كالب اولي
ــتفاده از آن در مدارس ابتدايي بايد مورد توجه  ــت و اس ــالمي اس اس

قرار گيرد.
كاربرد معماري اسالمي صرفاً استفاده از آجر يا كاشي هاي آبي و 
ــت، بلكه درك عملكرد زيبايي و توجه  فيروزه اي در نماي مدارس نيس
به كيفيت است. هر چند در گذشته تعداد معدودي مدرسه وجود داشت، 
ــان ها و محصالن  ولي همين تعداد معدود داراي هويت بودند و به انس
ــيدند. معماران گذشته با توجه به مسائل  خود ارزش ويژه اي مي بخش
استاتيكي، اقليمي و عملكرد، مدارس را معمارگونه مي ساختند و معماري 

در فضا، بعد و عملكرد تعريف مي شد [مفيدي، 1386].
ــود بايد در  ــه در نظر گرفته مي ش ــي كه براي احداث مدرس محل
فاصله و موقعيت مناسبي نسبت به مراكز جمعيتي و نواحي مسكوني 
ــد، در مالكيت آموزش و پرورش و داخل  ــته باش ــي قرار داش و آموزش
محدوده ي شهري يا روستا قرار گيرد و امكان دست رسي به تأسيسات 

مانند آب، برق، تلفن و گاز داشته باشد.
در ارتباط با چگونگي ويژگي هاي سطوح و ابعاد ظاهري كالس، 
ــك، بدون  ــه طور كلي مي توان گفت كه ديوارهاي كالس بايد خش ب
درز، صاف و حداقل تا ارتفاع 1/5 متر قابل شستشو و ترجيحاً از سنگ 
باشد. ديوار كالس ها بايد ساده باشد تا گرد و غبار روي آن جمع نشود. 
كف كالس ها بايد قابل شستشو، مسطح و بدون درز باشد و لغزنده و 
مرطوب نباشد. اين نكات در مورد سقف نيز بايد رعايت شود. رنگ نيز 
بايد مورد توجه قرار گيرد. در رنگ آميزي كالس بايد از رنگ هاي آرام 
بخش استفاده كرد. رنگ هاي آبي باز يا سبز روشن براي ديوارها و رنگ 
سفيد براي سقف مطلوب است. بنابراين، سطوح ديوار و سقف كالس 
بايد داراي رنگ هاي روشن و كف كالس بهتر است به رنگ تيره باشد 

[ فساشكوه، 1341]. 
براي هر دانش آموز، 1/5 متر مربع زمين و 5/5 متر مكعب هوا الزم 
ــت. به عبارت ديگر، براي يك كالس سي نفري، ابعاد اتاق بايد به  اس
طول 8 متر و عرض 6 تا 7 متر و ارتفاع 4 متر باشد. فضاي الزم براي 
ــد.  ــر دانش آموز، نبايد از 4/5 متر مكعب و ارتفاع از 3 متر كمتر باش ه
ــد حجم كالس و تعداد  ــن، در انتخاب مكان براي كالس، باي بنابراي

دانش آموزان را مد نظر قرار داد [سلطان منش،1364] .

سازمان دهي فضايي مدرسه
سازمان دهي يعني ضمن حفظ و نگه داري بافت موجود با حداقل 
ــايي موجود را بر طرف  ــه و كمترين تخريب، ناموزوني ها و نارس هزين
ــعه اي با در نظر گرفتن كل  ــازمان دهي فضايي با نگرش توس كرد. س
پارامترهاي تأثيرگذار در خصوص تطبيق فضاهاي گذشته با نيازهاي 
امروز، با تعيين اين كه كجا و چگونه منابع موجود براي دست يابي به 
حداكثر كارايي و مطلوبيت سرمايه گذاري شوند، ارتباط دارد [اطهاري، 

.[1376
در برخي از كالس ها، صندلي ها دور ميزها چيده مي شود و ميز معلم 
در حاشيه قرار مي گيرد. اين نوع آرايش در كالس هاي علوم تجربي به 
ــد كه آرايش  ــود. اگر امكانات كالس به صورتي باش كار گرفته مي ش
نيمكت هاي دانش آموزان به شكل دايره يا شكل U سازمان دهي شود، 
دانش آموزان مي توانند با يكديگر و با معلم ارتباط متقابل برقرار كنند. 
در اين صورت، معلم جزئي از دانش آموزان محسوب مي شود و مي تواند 
عالوه بر تدريس، به راهنمايي و هدايت بحث هاي جمعي نيز بپردازد. 
ــي طرز چيدن صندلي ها در كالس، توجه به  در هر حال، هنگام بررس
ــايان اهميت است.محوطه ي مدارس بايد به  همه ي دانش آموزان، ش
گونه اي طراحي شود كه عالوه بر ايجاد شور و نشاط و عالقه، فضايي 
براي بازي كودكان باشد؛ به خصوص در زندگي شهري امروز كه فضاي 
منازل بسيار كوچك و بسته است، كودك بايد بتواند در مدرسه فرصتي 
براي تخليه ي انرژي خود داشته باشد. بنابراين فضاي مدرسه بايد داراي 
ــده به حداقل كاهش يابد تا در  ــد و اتفاقات پيش بيني نش امنيت باش

صورت بروز حادثه، عواقب آن در كمترين حالت خود باشد.

تنظيم عرصه ها، حريم هاي عملكردي و فرهنگي
تنظيم عرصه ها، حريم هاي عملكردي و فرهنگي مدارس ابتدايي 
ــد كه باعث آرامش دانش آموزان شود و به شادابي  بايد به گونه اي باش
فضاي مدرسه كمك كند. عالوه بر اين، بايد به اين نكات توجه كرد: 

ــب براي كودكان، به گونه اي  ـ  در نظر گرفتن فضاي بازي مناس
كه خطر زمين خوردن به حداقل كاهش يابد و در صورت بروز حادثه، 

عوارض ناشي از آن كم و قابل جبران باشد.
ــازي براي مدارس دخترانه. براي مثال، بوفه ي مدرسه  ـ محرم س
ــتفاده ي آزاد و  ــود كه بچه ها بتوانند عالوه بر اس به گونه اي طراحي ش
ــي باشند. براي اين كار  راحت از فضاي باز، فارغ از دغدغه هاي پوشش
مي توان از سازه هاي فضا كار سبك، يا سازه هاي چادري استفاده كرد. 
به خصوص اين كه سازه هاي چادري خاصيت انعطاف پذيري بااليي دارند 

و در صورت عدم استفاده، قادر به بسته شدن هستند.
ـ استفاده از درختان و درختچه هايي كه با اقليم و آب و هواي هر 

منطقه سازگاري داشته و كمترين ميزان رسيدگي را خواستار باشند.
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ايجاد قابليت انعطاف پذيري در مدارس
ــت. در  ــن خاصيت كالس، قابليت انعطاف پذيري آن اس مهم تري
ــر عملكرد ها تغيير يابد. صندلي ها و  ــع كالس بايد با توجه به تغيي واق
فضاهاي كاري راحت، مي تواند شرايط انعطاف پذيري بيشتر براي معلم 

و دانش آموزان را فراهم سازد.
ــري در بهره گيري  ــده در زمينه ي انعطاف پذي مطالعات انجام ش
ــاي درس با  ــد، وقتي كالس ه ــان مي ده ــي نش از فضاهاي آموزش
ــوند، درك و  انعطاف پذيري براي نيازهاي دوره ي تحصيلي طراحي ش
فهم را در دانش آموزان افزايش مي دهند و سبب بروز خالقيت و ابتكار 
در آن ها مي شوند. هم چنين، با تغيير هدف ها و روش هاي آموزشي، بايد 
تغييرات متناسبي در فضاهاي آموزشي پيش بيني شود [زماني و نصر، 

.[1383

تراكم جمعيت مدرسه و كالس درس
ظرفيت مكاني به عنوان يك عامل اساسي تعيين كننده ي سطوح 
ــطوح بايد جوابگوي جمعيت  ــي خواهد بود. اندازه و ابعاد اين س آموزش

دانش آموزي استفاده كننده از واحد آموزشي باشد [قاضي زاده، 1370].
ــرانه هاي آموزشي  ــي ظرفيت مدارس، از شاخص س براي بررس
فضاي باز، فضاي خالي مدرسه كه فاقد هر نوع بناست و كالس درس، 
استفاده مي شود. استاندارد كلي در كشورهاي توسعه يافته براي فضاي 
باز 10 الي 22 متر مربع است(تستا، 1374). در ايران، سرانه ي فضاي باز 
7 الي 15 متر مربع و سرانه ي كالس درس بيش از دو متر مربع براي 
ــل نوع آموزش، براي  ــت [حبيبي، 1378] كه به دلي هر دانش آموز اس

مقاطع و سطوح متفاوت آموزشي فرق مي كند.

طراحي فضاهاي ارتباطي
راهروها بايد به گونه اي طراحي شوند كه عالوه بر ويژگي ارتباطي، 
ــاس اشتياق براي ادامه ي حركت و  اتفاق خاص در آن رخ دهد و احس
راهنمايي براي يافتن به نقطه ي مورد نظر را دارا باشد. براي رسيدن به 
اين منظور، عالوه بر آن كه مي توان از رنگ و فرم استفاده كرد، مي توان 

از نور نيز بهره گرفت.
تمام راه پله ها و پلكان هايي كه در راه خروج واقع مي شوند، چه در 
داخل و چه در خارج بنا، بايد با اين ضوابط مطابقت داشته باشند: هر راه 
پله بايد دست كم 110 سانتي متر عرض مفيد داشته باشد؛ هم چنين هر 
راه پله بايد دست كم 205 سانتي متر تا سقف باالي خود ارتفاع داشته 
ــمت از طول مسير  ــد. عرض راه پله ها و پاگردها نبايد در هيچ قس باش
ــانتي متر باشد و  كاهش يابد. ارتفاع هر پله حداكثر 18 و حداقل 10 س
ــانتي متر پاخور و حداكثر 2 درصد شيب  كف هر پله بايد حداقل 28 س
داشته باشد. هم چنين، پلكان هاي عريض، بايد به ازاي هر 75 سانتي متر 

از عرض مفيد خود، دست كم در يك سمت، نرده ي دست انداز داشته 
باشند [مفيدي، 1386]. 

تنظيم شرايط محيطي فضاي مدرسه
ــت يابي به مطلوبيت كافي، الزم است تا ويژگي هاي هر  براي دس
ــان مانند  ــي  مراكز خدمات رس يك از عناصر تاثير گذار در سامان بخش
ــازگاري و مطلوبيت، به طور دقيق مورد بررسي قرار گيرد تا كيفيت  س

آن فعاليت روشن شود.
ــازگاري را به معناي هماهنگي و  ــكو» در سال 1365، س «يونس
هم خواني تعريف كرد. در اين بحث منظور، هم خواني بين فعاليت هاي 
ــي  ــو و هماهنگي بين فرم و عملكرد واحد آموزش ــهري از يك س ش
ــال 1374، يونسكو مطلوبيت  ــت. هم چنين در س ــوي ديگر اس از س
ــي را در گرو شناخت نوع فعاليت، عملكرد نيازمندي ها  فضاي آموزش
ــي با ديگر كاربري ها پديد  ــت كه كاربري آموزش و واكنش هايي دانس
مي آورد. در بيان مطلوبيت مكان استقرار واحد آموزشي، عواملي چون 
شرايط محيطي، شعاع دست رسي، نيازهاي آموزشي و غيره، معيار هاي 
ــب واحد آموزشي محسوب مي شوند  تفضيلي براي تعيين مكان مناس

[شجاعي، 1381].
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