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 محمد تابش، طراح و پژوهشگر در حوزۀ معمارى محیط هاى یادگیرى

 در بخش نخست، به کارآمدی کالس 
درس پرداخته شــد و طی آن، «کالس 
برای تدريس معلــم» در مقابل «کالس 
برای يادگيری دانش آموزان» قرار گرفت. 
برای  بارها  پيش تــر  که  مبنايی  مطابق 
هر  کرده ايم،  تعريــف  محيط  کارآمدی 
ساختمان و محيط کارآمد بايد تسهيلگر 
مهم ترين رويدادهايی باشد که به درستی 
ديگر،  سوی  از  شده اند.  تعريف  آن  برای 
مهم ترين رويداد در مدرســه، يادگيری 
اســت و حتی تدريس رســمی معلم، 
روش ها،  اقسام  و  انواع  از  يکی  به عنوان 
زمانی ارزش دارد که به شــکلی مؤثر، به 

يادگيری دانش آموزان بينجامد.
در شمارة پيشين، تصويری کلی و عمومی 
از کالس درس مهيا شده برای تدريس و 
تسهيلگر فعاليت با رويکرد معلم محوری و 
همچنين تصويری از يک محيط يادگيری 
بــا رويکرد دانش آموزمحور ارائه شــد. 
در اين شــماره به يکی از اساسی ترين 

و  معماری  حــوزة  با  مرتبط  راهکارهای 
طراحی مبلمان محيط های يادگيری اشاره 
می شود که کمک می کند، کالس درس به 
تســهيلگر يادگيری و مبتنی بر حمايت 
جهت  در  دانش آمــوزی  فعاليت های  از 

يادگيری در آن محيط تبديل شود.

      

كالس كارآمــد، به عنــوان تســهيلگر 
فرايندهــای يادگيــری در آن محيــط، 
همة  کــه  دارد  اوليــه ای  ويژگی هــای 
فضاهــای يادگيــری بايد واجــد آن ها 
باشــند تا دوست داشتنی شــوند و اين 
جذابيت های محيطی به کارآمدی آن ها 
کمک کند؛ ويژگی هايــی از قبيل نور و 
روشنايی طبيعی، تهوية طبيعی مناسب، 
چشــم اندازهای زيبای داخلی و بيرونی، 
اســتفاده از رنگ به شــکل هدفمند و 
مؤثر، احساس تعلق و مالکيت نسبت به 

محيط کالس، احساس همسان با حس 
موجــود در محيط خانه، ايجاد  محيطی 
با قابليت های اجتماعی و مواردی از اين 
دســت، که در مجموعه مقاالت مدرسة 
دوست داشتنی مجلة رشد معلم در سال 
تحصيلــی  ٩٦- ١٣٩٥ به برخی از آن ها 
پرداخته شــد. اما اين کالس کارآمد، به 
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طور ويژه بايــد در زمينة انعطاف پذيری 
در محيط ظرفيت بســيار زيادی داشته 
باشد. شايد بتوان گفت يکی از مهم ترين 
ويژگی های هر کالس درس که آن را به 
محيطی کارآمد تبديل می کند، پويايی و 

انعطاف پذيری آن است.

      

انعطاف پذيری در محيط كالس درس 
ثمرات و نتايج بسيار کارآ و مؤثری در پی 
دارد. در ادامه به برخی از آن ها به اختصار 
اشــاره می كنيم. اشــارات زير، مقدماتی 
نظری هســتند که طی آن هــا برخی از 
اهداف و نتايــج انعطاف و پويايی محيط 
شناخته می شود. البته راهکارهای عملی 
و کاربردی مرتبط، به کمک تصويرهايی 

از نمونه های موردی برخی مدرسه ها قابل 
دستيابی هستند:

الف) انعطاف برای تغيير روش
امكان  منعطــف  يادگيــری  محيــط 
پشتيبانی از شيوه های گوناگون يادگيری 
را دارد و معلــم می توانــد در زمان های 
متفاوت كالس، به راحتی سبك و سياق 
راهبری فراگيرنــدگان را در جهت ذيل 
به يادگيــری تغيير دهــد. در مجموعه  
تصويرهای ١ دبســتانی را می بينيد كه 
در آن نــوع مبلمان و فــرش محيط به 
گونه ای اســت كــه انعطاف پذيری برای 
استفاده از روش های گوناگون يادگيری، 
ماننــد يادگيری انفــرادی، يادگيری در 
در  يادگيری  و  دوســتانه،  گفت وگــوی 

تدريس معلم در آن وجود دارد.

ب) انعطــاف  بــرای تغييــر در 
تركيب های فردی و جمعی

كالس پويــا و منعطف امكان چيدمان 
منعطف با حداقل زمان را فراهم می كند. 
اين امــكان به ســهولت شــكل گيری 
تركيب های گوناگــون جمعی و انفرادی 
در كالس كمك می كند و از نحوة تعامل 
بين دانش آموزان به شكل های گوناگون 
تصويرهای ٢  مجموعه  می كند.  حمايت 
متعلق به يك دبيرستان دورة دوم هستند 
كه در آن ها حمايت مبلمان محيط برای 
تنوع تركيب های جمعــی و انفرادی در 
گوشــه و كنار كالس را می توان مشاهده 
كرد. نوع شكل هندسی ميزها به گونه ای 
اســت كه می توان آن ها را به شكل های 
متفــاوت در كنار هم چيد و تركيب های 
گوناگــون  فــردی و گروهــی را فراهم 

ســاخت. در ضمن  فرش كف و سكوی 
مجاور پنجره ها هم به اين موضوع كمك 

می كنند.

ج) انعطاف  بــرای افزايش ظرفيت 
كالس!

بــه  منجــر  معمارانــة  تمهيــدات 
انعطاف پذيــری در كالس، زمينه هايی را 
فراهم می كند كه حتــی بتوان ظرفيت 
كالس را تــا حدودی افزايــش داد. اين 
افزايش ظرفيت گاهی به كمك جداره های 
جمع شو و امكان ادغام يا تفكيك آسان دو 
فضای مجاور يكديگر، با تغيير در مساحت 
كالس هم توأم است. البته تمهيدات اين 
چنينی، ضمن اهميت و تأثير فراوانی كه 
در انعطاف پذيــری محيط دارند، معموًال 
بسيار پرهزينه هستند و ما در اين مقاله 
به آ ن ها نمی پردازيم. اما روش های ديگری 
هم وجــود دارند كه با هزينه  ای بســيار 
مناســب، انعطاف پذيری محيط را منجر 
می شوند. اين روش ها می توانند ظرفيت 
كالس را به كمك افزايش سرانة مفيد در 
يك كالس با مســاحت ثابت و معين باال 
ببرد. مجموعه تصويرهای  ٣ دبستانی را 
نشان می دهند كه در آن مفروش شدن 
فضای كالس ، بــه افزايش فضاهای قابل 
استفاده برای نشســتن و انجام فعاليت 

كمك می كند.

د) انعطاف  برای چند عملكردی شدن
منعطف نمودن كالس درس و محيط 
يادگيری باعث می شوند آن محيط قابليت 
چندعملكردی شــدن را پيدا كند. يعنی 
بتواند عالوه بر اينكه كالس درس باشــد 
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و از عملكرد تدريس معلم پشتيبانی كند، 
از عملكردهای ديگر هــم حمايت كند. 
مجموعه تصويرهای ٤ به خوبی نشــان 
می دهند چگونه هر كالس درس ظرفيت 
پيدا می كند به يــك كارگاه، غذاخوری 
يا ســايت رايانه تبديل شود، بدون اينكه 
تابلوی آن محيط بخواهد اين عنوان ها را 

به خود ببيند.

ه) انعطاف  برای استقبال از تغييرات 
آينده

و  انسان محور  محيط هايی  مدرســه ها 
اجتماعی هستند. فعاليت های  انسانی و 
اجتماعی هم در گذر زمان تغيير می كند. 
برای اينكه محيطی بتواند همواره بستر 
فعاليت های اجتماعی و انســانی باشــد، 

بايد بتواند به ســرعت خود را با تغييرات 
آينــده تطبيق دهد. بــه خصوص زمانی 
كه اين تغييــرات در تحــوالت مرتبط 
بــا دگرگونی های نظريات، ســبك ها و 
ســامانه های جديد يادگيــری كه هنوز 
شناخته نشــده اند، تركيب شود. محيط 
منعطف به شــكل بهتری خــود را برای 

تطبيق با تغييرات آماده می كند.

  
نتايج مفيد و ارتقادهندة كارآمدی محيط 
كالس درس در پی انعطاف پذيری و پويايی 
محيط آن كالس، بسيارند. شايد هر يك از 
آن ها  بتواند موضوع مختص به يك گفتار 
جداگانه باشــد. البته كارآمدی هر كالس 
به انعطاف  و پويايی آن محدود نمی شــود 

و اينجا بايد گفــت، كالس درس كارآمد 
موضوع بسيار چندبعدی و پردامنه ای است 
كه هر يك از ابعاد آن ارزش بااليی دارد و از 
اين جهت شايستة توجه و كنكاش در هر 

يك از اين ابعاد است.
اميد آن اســت كه اين دست مقاالت 
بتواننــد حساســيت معلمــان خالق و 
كارآمد را نســبت به باال بردن ظرفيت 
كارآمدی محيط های يادگيری، به كمك 
معماری آن محيط هــا، افزايش دهد و 
احساس نياز به انواع زمينه های ارتقا در 
كارآمدی مدرسه ها به كمك اين معلمان 
خالق به دســت اندركاران و متوليان آن 
مدرســه ها ســرايت كند تا روز به روز 
شــاهد افزايش كارآيــی در محيط های 

يادگيری باشيم. 
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