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چکیده:
فرایند یاددهی-یادگیری ماهیتاً وابسته به مکان خاصی نبوده و در هر شرایطی حتی در درون سیاه چاادر
نیز می تواند رخ دهد .با ووود این ،طراحی و معماری مدارس نقش بسزایی در تسهیل فرایند ماذکور ایااا
میکند و برعکس .در نظامهای آموزشی پیشرو ،تالش میشود که معماری مدارس با نظریههای یادگیری،
رویکردها و حتی فلساههای بنیادین تعلیم و تربیت هماهنگ باشد .پژوهش حاضر با هدف بررسی میازان
هماهنگی و همراستایی معماری و فضای کالبدی مدارس خراسان شمالی با نظریهها و رویکردهاای ناوین
یادگیری ،طراحی و اورا شد .پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سه سوال اساسی بود –9 :نظریاههاای
یادگیری نوین کدامند؟  -2داللتهای نظریههای یادگیری نوین برای طراحی و معماری ساختمان و فضای
فیزیکی آموزشی کدامند؟  -3مدارس استان خراسان شامالی تاا چاه میازان باا داللتهاای فاو منطبا
هستند؟ اگرچه وامعه آماری پژوهش حاضر کل مدارس اساتان خراساان شامالی اسات ،اماا باا مشااوره
کارشناسان سازمان نوسازی مدارس ،تصمیم گرفته شد که  31مدرسه از بهترین نمونه مدارس استان باه
عنوان حجم نمونه مورد بررسی قرار گیرند .با استااده از چک لیستی که توسط محققان تهیه شاده باود،
داده های الزم از این مدارس ومع اوری شد .نتایج تحقی نشان داد که  59.59درصد از گویههای ماورد
بررسی در چک لیست ،دارای سطح صار هستند .یعنی عماالً ساوال از کمیات و کیایات وواود آنهاا در
مدارس استان بالموضوع است 6 .درصد گویههای مورد بررسی در سطح پایین و  96.6درصاد گویاههاای
مورد بررسی در سطح متوسط ،و  91.6درصد گویههای ماورد بررسای در ساطح بااال هساتند .هم ناین
 95.95درصد گویههای مورد بررسی ،نمراتشان فاقد سطح معنادار بودند .از آنجا که دادههای بدست آمده
حاصل از بررسی بهترین مدارس استان بود ،به طری اولی میتوان نتیجه گرفت کاه ایان آماار در دیگار
مدارس به مراتب .ضعیت بدتری دارد .مقایسه سطحی معماری مدارس قبل و بعد از انقالب و عدم تحاول
چشمگیر و بنیادین در آن ،نشان میدهد که در نظام تعلیم و تربیت ما ،ساختار فیزیکی مدارس با هدفها،
برنامه ها و محتوای درون آن هیچ نسبتی نداشاته و هرکادام راه مساتقل خاود را مایپیمایناد .معمااری
مدارس ایران بیشتر متاثر از مسائل اقتصادی و رویکارد رفتارگرایاناه اسات .بادیهی اسات کاه تحاول در
معماری امری زمان بر و بسیار پرهزینه است ،اما با اعمال برخی تغییرات کم هزینه میتوان فضای کالبدی
مدارس را برای پیاده سازی رویکردهای نوین یاددهی-یادگیری آمادهتر کرد.
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 -1-1مقدمه:
در دو دهه اخیر حوزه تعلیم و تربیت به واسطه بروز نظریه ها یا رویکردهای یادگیری متنوع شاهد تغییار
و تحوالت فراوانی بوده است .نظریه ها و رویکردهای عمدهای مانند سازندهگرایی ،ارتباطگرایای ،شاناخت
توزیع شده ،زیستبوم یادگیری و  ...تأثیرات عمیقی را متووه حوزه تعلایم و تربیات کاردهاناد؛ از وملاه
حوزههای برنامه درسی ،طراحی و تکنولوژی آموزشی ،مهارتآموزی و  . ...بدیهی است که در پی پاذیرش
و گسترش نظریهها یا رویکردهای مذکور همه ابعاد درگیر در آموزش و پرورش از ومله محایط فیزیکای
مدارس ،به طور کلی و معماری مدارس به طور ویژه تحت تأثیر قرار گیرند .اگرچه تغییر و تحول در برنامه
های درسی و رویکردهای یاددهی-یادگیری به مراتب آسانتر از معماری ساختمان مدارس میباشاد ،اماا
نادیده گرفتن این مهم میتواند اساس بکارگیری رویکردها و نظریه های ودید را با مشکل و چالش مواوه
کند .سخن گاتن از تأثیر کلی فضا و معماری محیطهای آموزشی بر ابعاد مختلف روانشناختی ،اوتماعی
و تربیتی امر بدیع و تازهای نیست؛ آن ه در این میان مهم است ارتباط تنگاتنگ بین نظریههای یادگیری
مدرن و نیازمندی آنها به فضا و معماری مناسب وهت پیادهسازی آنهاسات .در اینجاا ساخن از تاأثیرات
کلی ،مبهم ،غیرقابل اندازه گیری و بعضاً دکوری نیست ،بلکه سخن بر سر ضرورت طراحای و ساازماندهی
فضا به عنوان ظرفی برای تحق نظریهها یا رویکردهای مدرن یادگیری است؛ به گونهای که بدون آن ،کل
رویکرد یا بخش مهم آن بر زمین بماند .پژوهش حاضر دارای دو بخش عماده اسات .نخسات ،باا بررسای
نظریههای مدرن دو دهه اخیر ،داللتها و تجویزهای آنها را برای طراحی فضا و معماری متناسب باا آنهاا
استخراج خواهد کرد .دوم ،با تووه به نتایج به دست آمده از بخش نخست و هم نین تجارب موف دیگر
کشورها ،مدارس استان خراساان شامالی از حیام میازان برخاورداری یاا عادم برخاورداری از عناصار و
مولاههای معماری مطلوب و به عبارت کلیتر از حیم همسویی با نظریههای یادگیری مدرن مورد بررسی
قرار خواهند گرفت .با اندک وستجو در ادبیات پژوهشی میتوان دریافت کاه معمااری فضاا و سااختمان
مدارس تا چه اندازه با رویکردهای تربیتی و نظریههای یادگیری بیگانه بودهاند؛ از اینرو پژوهش حاضار از
قابلیت باالیی در گشودن اف های ودید ،پیش روی دستاندرکاران و معماران فضاهای آموزشای مادارس
برخوردار است و میتواند به عنوان یک پایلوت کشوری در استان خراسان شمالی به اورا گذاشته شود.
 -2-1تبیین مسأله:
در سادهترین تعریف «نظریه یادگیری» ،نظریه ای است که به تبیین یادگیری آدمی میپردازد .نظریههای
یادگیری که غالبا با مکاتب روانشناسی پیوند دارند ،به توصیف رخ داد یادگیری بهطور کلی ،یعنی بادون
آنکه به سن ،ونس ،و محیط خاصی محدود باشند ،اقدام میکنند .ازاینرو نظریههای یادگیری نظریههایی
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توصیفی به شمار میروند .نظریههای یادگیری اناواع مختلاای دارناد کاه باه شایوههاای مختلاای نیاز
طبقهبندی شدهاند .یکی از این طبقهبندیها توسط هرگنهان و السون (ترومه سیف )9383 ،انجام شاده
است .آنها نظریههای یادگیری قرن اخیار را در طبقااتی مانناد ،نظریاههاای کاارکردگرایی ،نظریاههاای
تداعیگرایی ،نظریههای شناختی ،نظریه نورو فیزیولوژکی ،و نظریه تکاملی وای دادهاند .بسیاری از نظریه
های یادگیری ریشه در مکاتب روان شناختی دارند در حالی که نظریه ارتبااطگرایای باه عناوان یکای از
ودیدترین نظریه های رو به رشد یادگیری ،کمتر به مکاتب روانشناختی وابسته است و برآماده از علاوم
مختلف از ومله فیزیک ،علوم عصبشناختی ،علوم رایانهای ،ارتباطات ،نظریههای شبکه ،آشوب و  ...است
(اسکندری.)9381،
ماهوم مهم دیگری که توضیح آن الزم است و به شناخت بهتر نظریه یادگیری کماک مایکناد،
«نظریه آموزشی» است .صرفنظر از بحمهای ماصل درباره رابطه یاادگیری و آماوزش (تادریس) آن اه
مسلم است این است که نظریههای یادگیری را (که توصیای هستند) نمیتوان باهطاور مساتقیم ابازاری
برای آموزش در نظر گرفت ،یعنی به حالت تجویزی درآورد .با ووود این ،نظریههای یادگیری همواره برای
آموزش و محیطهای آموزشی پیامها و توصیههای روشنی داشتهاند .از همین روست که هرگنهان و السون
(ترومه سیف9383 ،؛ ص )591در انتهای کتاب "مقدمهای بر نظریههای یادگیری" و بعد از اتمام معرفی
نظریهها ،از "کاربردهای آموزشی" آنها و هم نین «کاربرد نظریههای خاص یاادگیری در کاالس درس»
سخن گاتهاند .به اعتقاد آنها اگرچه تأکید نظریههای یادگیری بر ایجاد روشهای آرمانی آموزش و پرورش
نبوده است ،اما کوشیدهاند تا هم شرایط الزم برای ایجاد یادگیری را وصف نمایند و هم شرایطی را که باا
آن تداخل میکنند مشخص کنند(ص .)591برای نمونه ثرندایک یک کالس درس دارای نظم و ترتیب باا
هدفهایی که به روشنی تعریف شده باشند را ترویح میدهد .امتحان گرفتن و تقویتهای بالفاصله بعاد
از امتحان برای او مهم است .اسکینر نیز به عنوان یکی دیگار از رفتارگرایاان بار بیاان دقیا هادفهاای
آموزشی آن هم به صورت رفتاری ،تأکید بسیار دارد .او عالقهمند است که رفتارها باه شاکل طبیعای رخ
داده و مورد تقویت قرار گیرند و اگر چنین نشد او به شکلدهی رفتار توصیه میکند .نظریه گشتالت نیاز
در مورد آموزش سکوت نکرده است .گشتالتیها بر مطالب معنایدار و درک اماور تأکیاد دارناد .باه نظار
ایشان کالس درس وایی برای رابطه متقابل داد و ستدی بین معلمان و شاگردان است .معلم به شاگردان
کمک میکند که تا روابط میان امور را درک کنند و تجاربشان را در الگوهای معنایدار ساازمان دهناد.
پیاژه ،تولمن ،هال ،گاتری ،بندورا ،نورمن(با نظریه خبرپردازی) ،و هب هر یک ارائهکننده نظریهای دربااره
یادگیری هستند که در مورد آموزش و محیطهای آموزشی نیز سکوت نکرده و اظهار نظر کردهاناد .از دل
این نظریههای یادگیری گاه نظریههای آموزشی ماصلی بیرون آورده شده است کاه از معروفیات خاصای
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برخوردار شدهاند .برای نمونه نظامهای آموزشی فردی ،آموزش برنامهای ،آموزش بر اساس رایانه و آموزش
متصل ،نظریههای آموزشی هستند که میراثخوار نظریه یادگیری اسکینر به شمار میروند.
همانگونه که نظریههای یادگیری بارای ابعااد مختلاف فرایناد یااددهی-یاادگیری توصایههاا و
تجویزهایی ارائه میکنند ،قابلیات آن را دارناد کاه رهنمودهاایی را بارای طراحای کال فضاا و معمااری
محیط های آموزشای ارائاه کنناد .بارای نموناه در نظریاه یاادگیری رفتاارگرایی توواه باه اساتعدادها و
توانمندیهای فردی وایگاه خاصی ندارد و نوعاً دانشآموزان ،ارگانیسمها و یا حتی ماشینهای مناعلی در
نظر گرفته می شوند که معلم یا مربی کنترل آنها را در اختیار دارد .در معماری مطلوب یاا هام راساتا باا
رفتارگرایی ،نیازی نیست که کالس به گونهای طراحی شود که دانشآموزان نیاز به تحرک ،تعامل ،گاتگو،
کار مشارکتی و فعالیتهای گروهی داشته باشند .بر اساس چنین نظریهای ،هادف اصالی کاالس ممکان
است این باشد که تنها معلم در مرکز تووه بوده و نقش محوری را بر عهده داشته باشد.
اما اگر معماری بخواهد بر اساس نظریه ارتباط گرایی به طراحی کالس درس مبادرت کند ،قطعااً
فضا را به گونهای سازمان خواهد داد که تعامل و ارتباط بین دانشآموزان و دسترسی آنها به هماه مناابع
کالس در باالترین حالت آن اتااا بیافتاد .در نظار زیمانس ( )2113محایطهاای یاادگیری مشاارکتی
میتوانند بومشناختهای یادگیری تلقی شوند .در نظر او باومشاناخت یاا زیساتباوم شاامل هماه اناواع
محیطهای یادگیری میشود .ناردی و اودی ( )9111بومشناخت یادگیری 9را اینگونه تعریاف مایکنناد:
«سامانهای از افراد ،عملها ،ارزشها ،و فنآوریها در یک محیط محلی ویژه».
بر این اساس ،طراحی محیطهای فیزیکی مدرسه اساساً با هادف دیگاری متاااوت از آن اه هام
اکنون ما بدان عادت کردهایم صورت میگیرد .محیط مدرسه در این نظریه ،به مثابه یک "بومشناخت "2یا
"زیستبوم "3در نظر گرفته میشود .هر زیستبوم دارای گرهها و شبکههاست .گارههاا شابکه را تشاکیل
میدهند و شبکهها نیز خود در درون یک زیستبوم به حیات خاود اداماه مایدهناد (زیمانس.)2116 ،
همانطور که تمام عناصر مووود در یک زیست بوم به طور دائم و همه وانبه با یکدیگر در تعامل و کانش
و واکنش هستند ،در محیط مدرسه نیز همه عناصر زنده و پویا تلقی شده که هر یک دارای نقش منحصر
به فرد خود هستند .بر اساس تصور بوم شناسانه از مدرسه ،معماری مدرسه باید باه گوناهای باشاد کاه از
رکود ،ایستایی و اناعال ارگانیسمهای زنده محیط ولوگیری کند .با این انگاره ،ساختمان مدرسه نیز زناده
و پویا است و به هیچ ووه نمیتوان از نقش مهم آن چشمپوشی کرد .حیات و ممات عناصار مدرساه ،باه
سالمت این زیستبوم وابسته است.

1

-Learning ecologies
-ecology
3
-ecosystem
2
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معماری از وهات مختلف میتواند با نظریه یادگیری ارتباط داشته باشد .مرگل ،9118( 9ص)99
به نقل از ارتمر 2و نیوبای 3معتقد است که نظریههای یادگیری به پنج سوال زیر پاسخ میدهند:4
-9

یادگیری چگونه رخ میدهد؟

-2

عوامل موثر بر یادگیری کدامند؟

-3

نقش حافظه چیست؟

-4

انتقال چگونه رخ میدهد؟

-5

این نظریه برای کدام یادگیریها بهترین توضیح را ارائه میدهد؟

از بین موارد فو  ،معماری میتواند به طور مستقیم با همه موارد فو به وز  3در ارتباط بوده و باه آنهاا
کمک کند .به طور مشخص ،نقش محیطهای اوتماعی در سازندهگرایی ،نقش کلیدی و محاوری اسات و
بدون تووه به آن پیاده کردن اصول سازندهگرایی معطل خواهد ماند.
نظریه سازندهگرایی :سازندهگرایی به عنوان نظریهی یادگیری یا یک رویکرد آموزشای ،در حاال حاضار
بیش از نظریههای یادگیری رفتارگرایی و شناختگرایی ،نظامهای تعلیم و تربیات دنیاا را متاأثر سااخته
است .سازندهگرایی دارای انواعی باوده و باه شاکلهاای مختلاف طبقاهبنادی شاده اسات .یکای از ایان
طبقهبندیها سازندهگرایی را به دو نحله فردی و اوتماعی-فرهنگی تقسیم میکند که ریشاه اولای را باه
اندیشه های ژان پیاژه -دانشمند سوئیسی -و دومی را به لئو ویگوتسکی -دانشمند روسی -نسبت میدهد.
سازندهگرایی در چند دهه گذشته به یکی از بارزترین و معروفترین رویکردهای آموزشی دنیا بادل شاده
است .خوشبختانه در کشور ایران نیز این نظریه (یا رویکرد) مورد تووه قرار گرفته و چنادین پایاانناماه،
رساله ،کتاب و مقاله به زبان فارسی در این باره عرضه شده است .سخن اصلی سازندهگرایی -باویژه نحلاه
اوتماعی و فرهنگی آن -این است که دانش در بافت اوتماعی ساخته میشود .ماهیت داناش در معناای
واقعی آن ،نه قابل "انتقال" است و نه قابل "اکتشاف" ،بلکه ماهیات داناش "سااختنی" و خلا کردنای
است .بر اساس این نظریه ،ما در بستر روابط و گاتمان هاای اوتمااعی باه خلا داناش و معناا مباادرت
میکنیم .در این میان یکی از اساسی ترین عناصر خل دانش ،گاتگوسات .گاتگاوهاای یادگیرنادگان باا
یکدیگر ،یک اصل اساسی در این نظریه است .گاتگو در این نظریه نه از آن منظر که به تثبیت آموختهها
کمک میکند ،مد نظر است ،بلکه گاتگوی اوتماعی بستری برای خل دانش است.
یکی از رویکردهای یاددهی-یادگیری که عمالً و در سطح کالن از این نظریاه پیاروی مایکناد،
طرح "دست در خمیر "9در کشور فرانسه ،به رهبری پرفسور شارپک ،دارنده وایزه نوبال فیزیاک ،اسات.
1

-Brenda Mergel
- Peggy Ertmer
3
-Timothy Newby
 -4البته او دو سوال دیگر نیز به این سوالها اضافه میکند که مربوط به طراحی آموزشی است و به خاطر دور شدن از بحم حاضر به آنها اشاره نشده است.
2
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این رویکرد در حال حاضر  911درصد مدارس این کشور را تحت پوشاش قارار داده اسات .وایگااه ایان
نظریه تا بدانجاست که عالوه بر رویکردهاا و روشهاای آموزشای ،حتای طراحای سااختمانهاای مادرن
آموزشی دنیا را نیز تحت تأثیر قرار داده است .نمونه آن را میتوان در آن دسته از ساختمانهای دانشاگاه
گوتنبرگ سوئد مشاهده کرد که در سالهای اخیر ( )2117گشایش یافتهاند.
با این وصف ،بررسی سطحی فضاهای آموزشی مدارس کشور این فرض را در ذهن تقویت میکند کاه داد
و ستد بین نظریههای یادگیری یا رویکردهای کالن تربیتی از یک سو و معماری فضای آموزشی از ساوی
دیگر رونقی نداشته است .این امر در مورد نظریه ها و رویکردهای نوین بیشتر صاد است .با ووود شواهد
و قرائن ثبوتی ،ارائه این ادعا در مجامع علمی نیازمند شواهد اثباتی است که از رهگذر تحقی و پاژوهش
حاصل می شود .لذا این پژوهش که در نوع خود کامالً نوپرداز و پیشروست این مسااله را از ابعااد مختلاف
مورد بررسی و راهکارهایی را ارائه خواهد داد .ان شاء اهلل.
 6-1اهمیت و ضرورت:
با تووه به بیان مساله نسبتاً مبسوط این پیشنهاده پژوهشی ،نیاز چندانی به بیان اهمیت مسااله نیسات؛
چرا که بدیهی مینماید که پیادهسازی هر رویکرد تربیتی نیازمند بسترهای سختافزاری اسات .شااید در
برخی موارد نتوان پیوند قوی و مستحکمی بین نظریه یادگیری و معماری متصور شد ،اما در مورد نظریه-
های نوین که بعضاٌ به طور رسمی مورد استقبال وزارت آموزش و پرورش قرار گرفتهاند ،این پیوناد بسایار
مستحکم است و همانطور که اشاره شد ،عمالً بخشهای عمادهای از نظریاههاای یاادگیری ناوین را در
بسترهای ساختمانها و فضاهای سنتی نمیتوان اورا کرد ،مگر آنکه تغییراتی در آنها بووود آید.
سازندهگرایی از ومله نظریهها یا رویکردهای معتبر حال حاضر دنیاست کاه خوشابختانه از بعاد
اورایی ( و نه الزاماً معرفتشناختی ،انسانشناختی و  ) ...با سنتهای اسالمی آموزش شباهتهای فراوانای
دارد .برای نمونه پیامبر اکرم (ص) با ایجاد حلقههای درس ،روش مباحثه را در مساود پیگیری فرمودند.
این ولسات در مسجد النبی (ص) ،مسجدالحرام و بعدها مسجد وامع کوفه ،مسجد االقصی ،مسجد وامع
فطاط ،تشکیل میشدند .روش مباحثه ،روش ویژهای است که طالب حوزه علمیه در فرایند تحصایلی آن
را به کار میگیرند .در این روش ،دست کم ،دو نار به صورت رودرور نشسته و دربااره مطالاب علمای باه
بحم میپردازند .در این روش برای اثبات سهو و خطا و رفع شبهه از اذهان ،ابتدا سؤال و وواب و مجادله
شکل میگیرد؛ سپس خطاهای مخاطب مشخص میگردد و تا رسیدن باه حقیقات ،مکالماه و پرساش و
پاسخ ادامه پیدا مییابد.
hand with paste
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گاتنی است ،روش مباحثه با روش بحم گروهی که در برخی از منابع توصیف شده ،تااوت دارد.
به کاربردن روش مباحثه امروزه ،فقط در حوزه های علمیه رواج دارد و نظام های آموزشی دیگر در برنامه
های رسمی خود از این روش کمتر استااده میکنند .اما همانطور که در ذیل ساازندهگرایای اشااره شاده
است ،شواهد زیادی ووود دارد که نظامهای تعلیم و تربیت دنیا از راههای دیگری به ایان روش رسایده و
آن را مورد تووه قرار دادهاند.
مناظره و ودل نیز ریشه در هزارههای باساتانی دارد .از دیادگاه مسالمانان ،منااظره و وادل ،از
کهنترین شیوههای برخورد اندیشه به شمار میآید .پیامبر اسالم (ص) و هم نین امامان معصوم (ع) ،در
برابر اهل کتاب و مخالاان و دشمنان ،با اقامه برهان و حجّت به مجادله میپرداختند .اساس روشِ وادل،
طرح یک سؤال مخالاتآمیز ،و کوشش دو طرف بحم برای رد کردن آرای هم و مخالات با دیگری است.
این روش ،در گذشته رون بیشتری در حوزه علمیه داشت .مباحم اولیه در فقه اسالمی بر پایاه محااوره
شکل گرفته است و در قرن دوم هجری مناظره بهترین وسیله برای اساتنباط حقاائ فقهای و اساتخراج
اصول و قواعد آن ،در بین فقها بوده است.
هدف از آوردن این بخش این است که نشان داده شود که مباحثه و گاتگوی باین یادگیرنادگان
یکی از ارکان اصلی یادگیری و یادداری است .اگر مجالی برای گاتگو درباره موضوعات مطرح در کالسها
برای یادگیرندگان فراهم نباشد ،به زبان تعلیم و تربیت ،یادگیری آنها "عاریتی" خواهد بود نه "اصیل" .از
طری درگیری و فعالیتهای ذهنی -و من ومله از طری گاتگاوی دوساویه یاا چندساویه -اسات کاه
میتوان مطمئن شد که یادگیرنده ،به موضوع درسی "مالکیت" پیدا کرده است ،نه آنکاه ،آن را باه طاور
"امانت" تا ولسه امتحان حاظ کرده و به استاد پس دهد .ناگاته پیداست که این مساتلزم آن اسات کاه
فضای فیزیکی مناسبی در اختیار یادگیرندگان قرار گیرد.
 -1-1هدف پژوهش:
 -1-1-1هدف کالن:
بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی و تعیین میزان سازگاری آنها با نظریههای نوین یادگیری
 -2-1-1اهداف خرد:
 بررسی نظریههای یادگیری نوین و داللتهای آن برای طراحی و معماری فضاهای آموزشی. بررسی انتقادی معماری مدارس استان خراسان شمالی از حیم میزان همسویی با نظریههای یاادگیرینوین.
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 بررسی قابلیت هماهنگسازی معماری مدارس مووود با داللاتهاا و تجویزهاای معماراناه نظریاههااییادگیری نوین.
 ارائه پیشنهادات معماری فضاهای آموزشی در چند سطح :الف) فرم کلی مدارس ،ب) تعادیل و اصاالحبرنامه فیزیکی و ریزفضاهای تیپ مدارس ،ج) شکل ریزفضاها ،مبلماان فضاایی و نحاوه فعالیات کالسای؛
متناسب با یافتههای نظری پژوهش (نظریههای یادگیری نوین).
 -5-1پرسشهای پژوهش:
 –9نظریههای یادگیری نوین کدامند؟
 -2داللتهای نظریه های یادگیری نوین بارای طراحای و معمااری سااختمان و فضاای فیزیکای آموزشای
کدامند؟
 -3مدارس استان خراسان شمالی تا چه میزان با داللتهای فو (سوال  )2منطب هستند؟

8
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مقدمه
سرزمین کهنسال ایران با سابقه اى درخشان و طوالنى در هنرهااى گونااگون ،ساهم بزرگاى در توساعه و
تکامل معمارى وهان داشته است .بناهاى تاریخى و آثار والبى که در سراسر این کشاور باساتانى وواود
دارد و آن ه که در طول زمان به دالیل مختلف از بین رفته است ،نتیجه قرن ها کار و تالش نیاکان ماست
که در این مورد از هیچ کوششى دریغ نکرده اند .این آثار ارزشمند معمارى کاه معارف فرهناگ و تمادن
ایران و ایرانى است ،دستاورد تالش متمادى هنرمندانى است که با ایمان و ابتکاار در تکامال و گساترش
هرچه بیشتر معماری ،بهخصوص در دوران اسالمى مشتاقانه کوشیدهاند.
سابقه معمارى ایران براساس بررسىها و کاوشهاى باستانشناسى به حدود هزاره هااتم قبال از
میالد مى رسد .از آن زمان تاکنون این هنر در ارتباط با مسائل مختلف ،بویژه دالیال ماذهبى گساترش و
تکامل یافته است .معمارى ایران داراى ویژگى هایى است که در قیاس با معمارى سایر کشاورهاى وهاان،
ارزشى مخصوص بهخود دارد .ویژگىهایى چون طراحاى متناساب ،محاسابات دقیا  ،ساتونهااى بلناد،
گوناگون که هر کدام در عین سادگى معرف شکوه معمایر این سارزمین اسات .باه اعتقااد اساتاد پیرنیاا
معمارى ایران بر اصولى چون مردمداری ،خودبسندگی ،پرهیز از بیهاودگی ،درونگرایاى و  ...نهااده شاده
است.
در دوران اسالمی ،احداث نیایشگاه ها بیش از هر نوع بناى دیگر مورد تووه بوده است؛ تاا واایى
که اگر شهرى مسجد وامع یا آدینه نداشت ،به عنوان یاک شاهر تلقاى نماىشاد .نیایشاگاههاایى چاون
تاریخانه دامغان ،مسجد کبود ،مسجد گوهرشاد ،مساجد شایخ لطاف اهلل ،از یادگارهااى بااارزش معماارى
مذهبى است که معماران این بناها ،هنر خود را با عش درآمیختهاند.
تا مدتهای مدید ،مدارس در کنار نیایشگاهها (مساود) بنا میشدند و وزئی از یک طارح باه هام
پیوسته به شمار میرفتند .اما به تدریج این دو از یکدیگر تاکیک شدند .بعد از آنکاه فضااى آموزشاى از
نیایشگاه ها ودا شد و شیوه تدریس به تدریج دگرگون گشت ،احداث مدارس شکل تازه اى یافات .تادریس
علوم دینى و مذهبى که در مساود صورت مى گرفت به مدارس انتقال یافت .فضاى معمارى مادارس نیاز
همزمان با تحوالت معمارى مساود وارد مرحله تازه اى شد و از نقشه چهار ایوانى براى ساختمان آن بهره
گرفته شد و در تزئین آن از کاشیکارى و سایر تزئینات استااده شد .مدارسى چون چهارباغ ،سپهساالر و ...
را مىتوان معرف فضاى آموزشى در معمارى ایران دانست.
در دهه های اخیر ،نیاز گسترده به آموزش و پرورش در ایران مووب ایجااد مادارس بسایاری شاده و باه
موازات رشد آموزش ،الگوهای سنتی کالبد مدارس دچار تحوالت و دگرگاونیهاای بسایاری شاده اسات.
مدارس سنتی ایرانی بسان دیگر فضاهای معماری سنتی فضاهایی پایدار بوده که توانساتهاناد پاساخگوی
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نیازهای کاربردی و محیطی در طول سالیان بسیار باشند و این مهم به ویاژه در معمااری سانتی منااط
گرم و خشک که سطح وسیعی از این سرزمین را در بر گرفته است ،آشکارا خودنمایی میکناد .لایکن در
روزگار معاصر ،این الگوهای سنتی فرصت انطبا با شیوه های نوین آموزشی را نیافته و در وادال ناابرابر
میان سنت و نوگرایی رو به قهقرا رفتهاند (پرهوده.)9311 ،9
متاساانه هم اکنون حدود  994هزار مدرسه در کشور ووود دارد که در ساخت و ساز بسیاری از
این مدارس از معماری ایرانی بهره گرفته نشده است .در کنار این دغدغه مهم ،الگوها و رویکردهای ودید
آموزشی نیز تقریباً به طور کامل مورد غالت قرار گرفته است .همانطور که در این فصل نشاان داده شاده
است ،معماری ،سازماندهی فضا ،و ساختار فیزیکی محیط آموزشی به طور مساتقیم مایتواناد بار فرایناد
تعلیم و تربیت اثر مثبت یا منای داشته باشد .این فصل به دو بخاش عماده تقسایم شاده اسات .بخاش
نخست به معرفی نظریه های یا رویکردهای مهم یادگیری معاصر پرداخته و بخش دوم رابطاه معمااری و
یادگیری را مورد بررسی قرار میدهد .در انتهای این فصل نیز پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه مرور
و ومعبندی خواهد شد.
بخش اول :نظریههای یادگیری
نظریه یادگیری :یادگیری یکی از مهمتارین زمیناههاا در روانشناسای اماروز و در عاین حاال یکای از
مشکل ترین مااهیم برای تعریف کردن است .به زبان ساده نظریه یاادگیری تالشای اسات بارای توصایف
چگونه یادگیری آدمی و کمک به فهم این فرایند پی یده درونی .هنوز تعریای که مورد قبول همگان باشد
از یادگیری ارائه نشده است اما یکی از معروفترین تعریفها متعل به کیمبل )9169(2است .هرگنهان 3و
السون 4تعریف کیمبل را اصالح کرده و در نهایت این تعریف از یادگیری را ارائه میکنند :یادگیری ایجااد
تغییر نسبتاً پایدار در رفتار یا توان رفتاری است که از تجربه ناشی میشود و نمیتوان آن را به حالتهای
موقتی بدن مانند آن ه بر اثر بیماری ،خستگی ،یا داروها ایجاد میشاود نسابت داد(هرگنهاان و الساون،
ترومه سیف ،9383 ،ص.)39
به هر روی نظریه های یادگیری در طول قرن اخیر تالش کردهاند که تبیین کنند که چگونه ماا از طریا
تجاربمان تغییر میکنیم .این نظریه ها خود زیرمجموعه نظریههای روانشناختی کاالنتار هساتند .و ایان
نظریه ها نیز به نوبه خود به رویکردهای فلسای و معرفتشناسی متااوتی تکیه دارند .علیرغم تااوتهایی
که در دیدگاههای نظری ووود دارد ،نظریههای یادگیری از فرضهای زیربنایی مشترکی نیاز برخوردارناد
 1برگرفته از تارنمای http://www.memarnet.com/node/842
2

-Kimble
-B.R. Hergenhahn
4
-M.H.Olson
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که نمونهای از این فرضهای مشترک در زیر آمده است(پارسونز 9و دیگران ،ترومه اسدزاده و اساکندری،
9388ص:)235
 ما میتوانیم چیزهای سودمند و غیرسودمند را یاد بگیریم(یادگیری ترس یا فوبیا از نمونه یادگیریهایغیرسودمند است).
 ما همیشه از آن ه یاد گرفتهایم آگاهی نداریم .یادگیری همواره آگاهانه صورت نمیگیرد. نتیجه یادگیری همیشه به آسانی قابل مشاهده نیست. انواع و سطوح مختلای از یادگیری ووود دارند.در سادهترین تعریف نظریه یادگیری ،نظریه ای است که به تبیاین یاادگیری آدمای مایپاردازد.
نظریههای یادگیری که غالبا با مکاتب روانشناسی پیوند دارند ،به توصیف رخ داد یادگیری بهطاور کلای،
یعنی بدون آنکه به سن ،ونس ،و محیط خاصی محدود باشند ،اقدام میکنند .ازاینرو نظریههای یادگیری
نظریههایی توصیفی به شمار میروند .نظریههای یادگیری انواع مختلای دارند که به شیوههای مختلاای
نیز طبقهبندی شدهاند .یکی از این طبقهبندیها توسط هرگنهان و السون انجام شده است .آنها نظریههای
یادگیری قرن اخیر را در طبقاتی مانند ،نظریههای کارکردگرایی ،نظریههاای تاداعیگرایای ،نظریاههاای
شناختی ،نظریه نورو فیزیولوژکی ،و نظریه تکاملی وای دادهاناد .نظریاه ارتبااطگرایای کاه ماورد بحام
پژوهش حاضر است کمتر به مکاتب روانشناختی وابساته اسات و هماانطور کاه در فصال دوم و بخاش
ریشهها نشان داده شد ،برآمده از علوم مختلف از ومله فیزیاک ،علاوم عصابشاناختی ،علاوم رایاناهای،
ارتباطات ،نظریههای شبکه ،آشوب و  ...است.
نظریه آموزشی :درباره رابطه یادگیری و آموزش(تدریس) بحمهای ماصلی در وریاان باوده و
هست .صرف نظر از آنها ،آن ه مسلم است این است که نظریاههاای یاادگیری را کاه توصایای هساتند،
نمیتوان بهطور مستقیم ابزاری برای آموزش در نظر گرفت ،یعنی به حالت تجویزی درآورد .با این وواود،
این نظریهها همواره برای آموزش و محیطهای آموزشی پیامها و توصیههای روشنی داشاتهاناد .از هماین
روست که هرگنهان و السون(ترومه سیف9383 ،؛ ص )591در انتهای کتاب "مقدمهای بار نظریاههاای
یادگیری" و بعد از اتمام معرفی نظریهها ،از "کاربردهای آموزشی" آنها و هم نین «کااربرد نظریاههاای
خاص یادگیری در کالس درس» سخن گاتهاند .به اعتقاد آنها اگرچه تأکید نظریههای یادگیری بر ایجااد
روشهای آرمانی آموزش و پرورش نبوده است ،اما کوشیدهاند تا هم شرایط الزم برای ایجااد یاادگیری را
وصف نمایند و هم شرایطی را که با آن تداخل میکنند مشخص کنند(ص .)591برای نمونه ثرندایک یک
کالس درس دارای نظم و ترتیب با هدفهایی که به روشنی تعریف شده باشند را ترویح میدهد .امتحان
-Parsons
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گرفتن و تقویتهای بالفاصله بعد از امتحان بارای او مهام اسات .اساکینر نیاز باه عناوان یکای دیگار از
رفتارگرایان بر بیان دقی هدفهای آموزشی آن هم به صورت رفتاری ،تأکیاد بسایار دارد .او عالقاهمناد
است که رفتارها به شکل طبیعی رخ داده و مورد تقویت قرار گیرند و اگر چنین نشد او به شکلدهی رفتار
توصیه میکند .نظریه گشتالت نیز در مورد آموزش سکوت نکرده است .گشتالتیها بر مطالب معنایدار و
درک امور تأکید دارند .به نظر ایشان کالس درس وایی برای رابطه متقابل داد و ساتدی باین معلماان و
شاگردان است .معلم به شاگردان کمک میکند که تا روابط میان امور را درک کنند و تجااربشاان را در
الگوهای معنیدار سازمان دهند .پیاژه ،تولمن ،هال ،گاتری ،بندورا ،نورمن(با نظریه خبرپردازی) ،و هب هر
یک ارائهکننده نظریهای درباره یادگیری هستند که در مورد آموزش و محیطهاای آموزشای نیاز ساکوت
نکرده و اظهار نظر کردهاند .از دل این نظریههای یادگیری گاه نظریههای آموزشای ماصالی بیارون آورده
شده است که از معروفیت خاصی برخوردار شدهاند .برای نمونه نظامهای آموزشی فردی ،آموزش برنامهای،
آموزش بر اساس رایانه و آموزش متصل ،نظریههای آموزشی هساتند کاه میاراثخاوار نظریاه یاادگیری
اسکینر به شمار میروند.
آیا از بین مطالب باال میتوان نتیجه گرفت که نظریههای یادگیری عامتر از نظریههاای آموزشای
هستند؟ به عبارت دیگر آیا نظریههای یادگیری بهطور ضامنی نظریاههاای آموزشای را نیاز در دل خاود
دارند؟ در این رابطه باید تووه داشت که از یک ونبه نظریه آموزشی محدودتر از نظریه یادگیری اسات و
از ونبهای گستردهتر از آن است .نظریه یادگیری معموالً به تبیین یادگیری بهطور کلی میپاردازد و لاذا
محدوده بحم آن فراتر از محیطهای آموزش و پرورش است و شامل یادگیری بزرگساالن و غیررسمی نیز
میباشد .بنابراین از ونبه نظری و تبیینی نظریه یادگیری وسیعتر از نظریه آموزشای اسات .اماا در مقاام
کاربرد بهطور مستقیم نمیتوان نظریه آموزشی را مبتنی بر یک نظریه یادگیری اساتوار کارد؛ چراکاه در
محیطهای آموزش و پرورش عوامل پی یده و متعددی ووود دارد که نظریههای یادگیری نمیتوانناد باه
آنها تووه داشته باشند .بنابراین از حیم دامنه متغیرهای دخیال ،نظریاه آموزشای پردامناهتار از نظریاه
یادگیری است .عالوه بر آن نظریه آموزشی ممکن است بهطور همزماان از چناد نظریاه یاادگیری کماک
بگیرد .تووه به آن ه برونر( )9166تحت عنوان ویژگیهای نظریه آموزشی بیان کرده است نشان میدهاد
که چگونه یک نظریه آموزشی میتواند ابعاد گستردهتر و عامتری از یک نظریه یادگیری را شامل شود:
 -9نظریه آموزشی باید تجربیاتی را مشخص نماید که با بهترین ووه و موثرترین حاد ممکان آماادگی و
تمایل قبلی را برای ایجاد یادگیری در فرد فراهم کند.
 -2یک نظریه آموزشی باید روشهایی را تعیین کند که چگونگی ساختار و سازماندهی دانش و موضوعات
درسی را به نحوی مشخص کند که درک و اخذ آن برای فراگیران در شکلی سادهتر امکانپذیر گردد.
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 -3نظریه آموزشی باید نحوه ترتیب ارائه مواد را در وهت یادگیری مشخص سازد.
 -4یک نظریه آموزشی باید ماهیت ،سرعت و مراحل پاداش و تنبیه را در وریان یادگیری تعیین کند(باه
نقل از فتحی آذر ،چاپ دوم 9387؛ ص.)37
نظریه برنامه درسی :میلر(ترومه مهرمحمدی9387،؛ ص )5در ابتدای کتاب نظریههای برناماه
درسی ،از وهانبینی سخن میگوید و تشکیل طیای از دیدگاههای برنامه درسی را به طیف وهانبینیها
وابسته میداند« .وهانبینی ما آمیزهای از ارزشها ،نگرشها و ادراکات ماست که در سازمان بخشیدن باه
آن ه در پیرامونمان اتاا میافتد ،ما را یااری مای کناد  ...دیادگاه برناماه درسای عباارت اسات از یاک
موضعگیری اساسی درباره یاددهی-یادگیری در ابعاد گوناگون نظری و عملی .برخی از این ابعاد عبارتناد
از :آرمانهای تربیتی ،تلقی نسبت به یادگیرنده ،تلقی نسبت به فرایند یاادگیری ،تلقای نسابت باه فرایناد
آموزشی ،تلقی نسبت به محیط یادگیری ،نقش معلم ،تلقی نسابت باه ارزشایابی آموختاههاا»(ص5و.)6
دیدگاههای برنامه درسی از نظر میلر بیانگر یک موضعگیری اساسی درباره آموزش و پرورش است.
با این وصف نظریه برنامه درسی نمیتواند خالی از ارزشها باشد ،بنابراین اینگونه نظریهها همواره
حدی از تجویز را در دل خود دارند .با این ووود الیوت آیزنر( )9115معتقد است که هنگامی ماا در بااره
نظریه در برنامه درسی صحبت میکنیم ما باید بین دو نوع نظریه تمایز قائال شاویم :نظریاه هنجااری و
نظریه توصیای .نظریه هنجاری به بیان بایدها و نبایدها در آموزش و پرورش میپردازد و درباره مطلوبیت
یا عدممطلوبیت اهداف و فعالیتهای تربیتی به داوری ارزشی روی میآورد .نظریههاای هنجااری ساکان
تعلیم و تربیت هستند و ریشه در آن ه که در زندگی خوب و ارزشمند اسات دارناد .نظریاه توصایای در
برنامه درسی که عمدتاً وامدار روان شناسی است باه بیاان آن اه کاه اتااا افتااده و چگاونگی وقاوع آن
میپردازد .نظریه توصیای ممکن است به تعمیمهایی منجر شود که میتواند در تصمیمگیاری– البتاه باا
احتیادط – از آن استااده شود .نظریههای توصیای و هنجاری بر یکدیگر تأثیر میگذارند و ناوعی تعامال
بین آنها بر قرار است .نظریههای هنجاری به علت برگزیدن روش پاژوهش خااص ،انتخااب آزماون بارای
صد دعاوی که منعکسکننده باورها در مورد ماهیت دانش است ،نظریههای توصیای را تحت تاثیر قارار
میدهند ،از طرف دیگر نظریهای هنجاری به وسیله نظریههای توصیای استحکام ماییابناد و در وهات
رسیدن به خاستگاه خود از آنها کمک میگیرند(ص  35و  .)36مککاچن(9تروماه امیرتیماوری،9388 ،
ص )86نظریه برنامه درسی را اینگونه توصیف میکند «مجموعهای درهم تنیاده از ادراکهاا ،تاسایرها و
تحلیلهای مربوط به پدیده برنامه درسی است .منظور من از پدیدههای برنامه درسی نیز عباارت اسات از
آن ه دانشآموزان در مدرسه از طری برنامه درسی آشکار و پنهان ،فرصت یادگیری آن را مییابند و یا به
MacCutcheon, Gail
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علت وای نگرفتن در برنامه درسی امکان یادگیری آن را نمییابند ...پدیده برنامه درسی ،مجموعه مباحم
و مقولههایی نظیر منابع برنامه درسی و برنامه درسی در اورا و عمل را شامل میشود».
بنابراین نظریه برنامه درسی عامتر از نظریههای آموزشی و یادگیری است و معموالً از بار ارزشای
خاصی برخوردار بوده و حالت تجویزی نیز به خود میگیرد .شاید به خاطر همین امار باشاد کاه بحام از
دیدگاههای برنامه درسی یا ایدئولوژیهای برنامه درسی که به عبارتی نظریههای هنجاری برناماه درسای
هستند بیشتر مطرح است تا نظریههای توصیای.
 -1رفتارگرایی
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نظریههای یادگیری رفتارگرایی از رویکرد معروف رفتارگرایی سرچشمه میگیرند .رفتارگرایی به این معنی
است که رفتار را باید به کمک تجربههای قابل مشاهده تبیین کرد نه فرایندهای ذهنای .در ضامن بارای
رفتارگرایان یادگیری تغییر در رفتار آشکار است .روانشناس باید در پژوهشهای و نظریهپردازیهای خاود
رفتار مشاهدهپذیر و اندازهپذیر را مورد تووه قرار دهد نه فرایندهای ذهنی غیرقابل دسترس(سیف9387،
ص .)921رفتارگرایان به نتیجه یا عناصر قابل مشاهده یادگیری عالقه توواه زیاادی دارناد .رفتارگرایاان
یادگیری را به مثابه یک "وعبه سیاه "2تلقی میکنند( .) p. 35، 2000،Driscollرفتاگرایاان باه واای
تأکید بر فعالیتهای ذهنی درونی ،بر رفتار قابل مشاهده تمرکز دارند( .) p. 28، 2005،Gredlerرفتاار
از طری یک فرایند تقویت و تضعیف پاسخها مدیریت میشود .نظریهپردازان مهم رفتارگرایی عبارتناد از:
پاولف ،واتسون ،اسکینر ،ثورندایک.) p. 19، Driscoll، p. 29، Gredler(.
برای شناسایی رویکرد های فلسای و معرفتشناسی رفتارگرایی الزم اسات کاه قادری باه عقاب
بازگردیم .پس از رنسانس به علت ظهور ماشین در زندگی انسان و تسلط فرهنگی ماشین و ماشینانگاری
بر فرهنگ بشری برخی تحلیلها ،تاسیرها و تبیینها بار اسااس مادلهاای ماأخوذ از ماشاین-از وملاه
ساعت -شکل می گرفت(باقری9387a،؛ص .)94این فرهنگ ماشاینانگااری 3یاا باه عباارت دیگار تاکار
مکانیستی-که اندیشه وبرگرایی 4را نیاز در دل خاود نهاتاه دارد -تاا عصار حاضار اداماه پیادا کارده و
روانشناسی رفتارگرا را تحت تأثیر خود قرار داد .در کنار پیشفارض ماشاینانگااری ،نظریاه رفتاارگرایی
تحت تأثیر رویکرد فلسای عینیتگرایی 5یا واقعگرایی 6نیز قرار دارد(شعبانی ورکی9376،؛ص .)26.به این
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3
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4
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5
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6
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معنا که در عالم خارج از ذهن انسان و مستقل از او واقعیتها و دانشهایی ووود دارد ،کاه البتاه امکاان
دستیابی معرفتشناسانه به آنها برای انسان ووود دارد.
در کنار این رشد علوم از ومله فیزیک در اوایل قرن بیستم باعم شد که بهطور کلی روانشناسی
زیر پرچم علوم طبیعی و تجربی قرار گیرد و رابطه آن با فلساه و متافیزیک قطع شود .این امر بدین معنا
بود که روانشناسان مانند دیگر دانشمندان از روش های تجربی و علمی( و در آن دوره تحت تأثیر رویکرد
اثباتگرایی) برای بررسی ویژگیهای روانشناختی آدمی و کشف قوانین عام حاکم بر رفتار انسان استااده
کنند .روشن است که توصیف همه امور بر اساس اصول فیزیکی ،اعتقاد به مادهگرایی 9را نیز باا خاود باه
همراه دارد(شعبانیورکی .)9376،از اینرو روانشناسان این مکتب مجاز بودند که بر اساس پیشفرضهای
مأخوذ از مادهگرایی و اثباتگرایی ،به شکل تحویلگرایانه ،2کلیت شخصیت و رفتار انسان را نادیده بگیرند
و بر اساس نتایج مطالعات اوزاء شکسته شده درباره کلیت رفتار انسان را تبیین کنند.
در الیهای پایینتر و بعد از رویکردهای فلسای ،معرفتشناسی حاکم بر روانشناسی رفتارگرایای
است که منطب بر تجربهگرایی 3است .تجربهگرایان چون وان الک 4و دیوید هیوم 5معتقد بودناد کاه در
کسب دانش و یادگیری اصالت با تجارب حسی است نه عقل و تاکر .هیوم معتقد بود کاه یاادگیریهاا از
طری تجارب حسی و بر اساس الگوی تداعیگرایی(6تداعیهایی مانند مشابهت ،مجاورت و علیت) صورت
میگیرد.
بهطور خالصه میتوان مبانی معرفتشناسی و پیشفرضهاای نظریاه رفتاارگرایی یاادگیری را ایانگوناه
برشمرد(باقری9387a،؛ شعبانی ورکی9376،؛ نیکنام:)9384 ،
-

عینیتگرایی(واقعگرایی -ووود دانش مستقل از فرد)

-

حسینگری و تجربهگرایی

-

تحویلگرایی

-

تداعیگرایی

-

ماشینیسم

-

وبر روانی

-

علیت خطی

-

تعادلوویی روانی
1
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3
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4
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5
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مناعل بودن انسان.

 -2شناختگرایی

1

نظریه پردازان شناختی ،معتقدند که یادگیری تغییری در فرایند درونی است که مساتقیماً قابال مشااهده
نیست .طب تبیین شناختگرایان ،تغییراتی که در افکار ،عواطف و یا در توانایی فرد بارای پاساخ باه یاک
موقعیت خاصّ رخ میدهد ،کلید یادگیری است(پارسونز و دیگران ،ترومه اسادزاده و اساکندری،9388 ،
ص )237.شناخت گرایی ،که تنوع بیشتری در درون آن ووود دارد ،یک دیدگاه ساختاری را به یاادگیری
اتخاذ کرده است که شامل الگوی رایانه (درون داد ،رمزگذاری ،ذخیره ،برون داد) ،فرایند مرحلهای رشد ،و
دیدگاههای نموداری از دانش ،میباشد و یادگیری را عمل طبقهبندی یا دستهبندی دانش و تجارب ودید
میداند .شناختگرایان یادگیری را به عنوان پردازش اطالعات تلقی میکنند .رایانه اغلب به عنوان استعاره
برای یاادگیری ماورد اساتااده قارار مایگیارد( .) p. 75، 2000،Driscollدرونداد حسای در حافظاه
کوتاهمدت مدیریت شده و برای بازیابی در حافظه درازمدت رمزگذاری میشود .شناخت موقعیتی 2تاکر را
عملکرد یا انطبا با محیطی میداند که فکر کردن(یا یادگیری) در آن اتاا میافتاد( )p. 154و نظریاه
طرحوارهها 3معتقد است که یادگیری معنادار فرایند استنتاج در یک سلسلهمراتب درونای ماااهیم اسات.
شناخت موقعیتی و نظریه طرحوارهها بسط شناختگرایی پایه هستند .ویژگی دیگر نظریههاای شاناختی
این است که به خالف نظریه های رفتاری که بر نقش محیط در تغییر رفتار و یادگیری تأکیاد مایکنناد،
برای یادگیرنده در ایجاد یادگیری نقش مهامتاری قائلند(سایف،9387 ،ص .)948پیااژه 4و ویگوتساکی

5

گاهی در زمره شناختگرایان طبقهبندی مایشاوند(، pp. 264 & 304; Driscoll، 2005،Gredler
 .)pp. 183 & 219دیگر شناختگرایان عبارتند از وروم برونر ،6رابرت گانیه 7و دیوید آزوبل.8
همانطور که پشتوانههای فلسای و معرفتشناسی روانشناسی رفتارگرا تنها به اوایل قرن بیستم
محدود نمیشد و ریشههای آن به تجرباه گرایای افارادی چاون دیویاد هیاوم و واان الک برمایگشات،
زمینه های فکری و معرفتی روانشناسی شناختی نیز به تاکرات دانشمندان و فیلساوفانی چاون دکاارت،
الیبنیتز و کانت باز میگردد که مخالاان تجربهگرایی بودند.

1

-Cognitivism
-Situated cognition
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فطریگرایی یک دیدگاه روانشناسانه است که معتقد است مهارتها یا توانااییهاای خاصای باه
شکل فطری و به عبارت امروزیتر ،سختافزاری از بدو تولد در مغاز وواود دارد .ایان دیادگاه در مقابال
تجربهگرایی قرار دارد و با قیاس لوح ساید 9وان الک مخاالف اسات .ایان دیادگاه مغاز انساان را دارای
مقداری توانایی ذاتی میداند که او را قادر میسازد از طری تعامل با محیط کسب دانش کند .برای نمونه
اساس رویکرد امانوئل کانت 2تمایز میان انواع احکام است؛ نخست ،تمایز میان احکام پیشینی که مساتقل
از هر تجربه و حتی تمام تأثرات حسی است و احکام پسینی که از نظر منطقی قاائم باه احکاام دیگار در
وصف تجربه ها یا تأثرات حسی است(مهرمحمدی9387 ،؛ ص .)949برای نمونه علیات از نظار او یکای از
راهها یا ابزارهای فطری دانستن است.
از متأخرین نیز میتوان به نوام چامسکی- 3زبانشناس معاصر آمریکایی – اشاره کرد کاه معتقاد
است که ما با الگوهای خاص شناختی متولد میشویم که امکان یادگیری و کسب برخی مهارتها از ومله
زبان را در اختیار ما قرار میدهد .الزم به یادآوری است که روانشناسی شاناختی خاود دارای نحلاههاای
گوناگون است که همه آنها را شاید نتوان از لحاظ معرفتشناسی ذیل فطریگرایی قرار داد .بارای نموناه
نظریه رشد شناختی ژان پیاژه هم مورد استااده طرفداران رویکرد شناختی است و هم ساازندهگرایای .باا
این ووود برخی روانشناسان تربیتی از ومله پارسونز ،4هینسون ،5ساردو-براون ،6فطاریگرایای را معاادل
شناختگرایی میدانند(ترومه اسدزاده و اسکندری9385 ،؛ص.)567
فرایند یادگیری در شناختگرایی ،امروزه از الگوی و استعاره رایانه برای نشان دادن اینکه چگونه
ما اطالعات را دریافت ،ومعآوری ،نگهداری و بازنمایی میکنیم ،استااده میکند .این الگو ،الگوی پردازش
اطالعات( )IPM7نام دارد(همان) ،و یادگیرنده میتواند از آنها مطلع باشد.
باووود تااوتهای اساسی بین شناختگرایی و رفتارگرایی ،شباهتهای بنیاادی زیاادی از نقطاه
نظر رویکردهای فلسای و برخیپیشفرضها بین آنها مشاهده میشود ،بهگونهای که برخی ،روانشناسای
شناختی را در واقع سومین مرحله رفتارگرایی میدانند(شعبانی ورکی9376،؛ ص.)35
هرچند میان شناختینگرها و رفتارینگرها این تااوت ووود دارد که شاناختینگارهاا اصاوالً باه
"متغیرهای واسطهای "8تووه نشان داده و اینگونه متغیرهاا را در فضاای مکانیساتی و باا ویژگایهاای
مکانیستی مورد مطالعه قرار میدهناد ،اامااا از حیام عیناینگاری باا رفتاارینگاری مشاابهت اساسای
1
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دارند(باقری9387a،؛ ص .)259در اینجا نیز چیزی به نام دانش عینی ووود دارد که معلم میتواناد آن را
به کمک زبان به یادگیرندگان انتقال دهد(همتی9381،؛ص.)86.
از اینرو و با تووه به الگو قرار دادن رایانه برای تبیین فعالیتهای شناختی مغز ،روشن اسات کاه
عینیتگرایی و ماشین گرایی در این دیدگاه نیز وواود دارد .در پاساخ شااید اینطاور اساتدالل شاود کاه
"رایانه" تنها یک تشبیه یا استعاره است و بیانگر تمام دیدگاه شاناختی نیسات .بااقری( )9387aدر ایان
رابطه مینویسد« در روانشناسی شناختی هدف این نیست که رایانه انسانوار نگریسته شاود ،بلکاه نظار
برآن است که انسانها ماشینوار نگریسته شوند و مااهیم ذهنی ،ماهیت مکانیستی بیابد(ص.)261
عالوه براین ،شناختگرایان نیز  -از ومله پیاژه -مانند رفتارگرایان روانشناسی را بهطاور کال و
معرفتشناسی را بهطور خاص وزء علوم تجربی میدانند(باقری)9387a،؛ اگرچه ممکن اسات در فرایناد
پژوهش مانند رفتارگرایان از رویکردهای اثباتگرایانه استااده نکنند .در اینجا نیز مانند رفتارگرایی تمرکز
مطالعه بر بدن است؛ اگرچه ذهن از سوی برخی از شناختیها از وسم تمیز داده میشود ،اما معاادل روح
یا ناس نخواهد بود .به عبارت دیگر در اینجا نیز نگرش مادیگرایانه بر روانشناسی حاکم است.
در رویکرد شناختی –حداقل در قالبی که در اینجا مد نظر قرار گرفت -و با تأکید بر دیدگاه پیاژه
منباااع اصااالی داناااش در درون ماسااات و داناااش از طریا ا ارتبااااط باااا واقعیااات اشااایاء حاصااال
نمیشود(باقری .) 9387a،به این ترتیاب نقطاه عزیمات داناش ناه حاس اسات و ناه ادراک بلکاه عمال
است(باقری9387a،؛ ص .)999البته الزم به تذکر است که در اینجا عمل به معنای مدنظر عمالگرایاان

9

نیست .در اینجا عمل نه به معنای سودگرایانه بلکه به منزله هوش است .ازاینرو به دلیل اهمیت کارکرد یا
عمل در نظریه معرفتشناسی پیاژه ،دیدگاه وی سازندهگرایی 2نام گرفته است(همان،ص.)992
 -6سازندهگرایی

6

سازندهگرایی تقریباً یک ماهوم گنگ است" .مرکز پژوهش یاادگیری شابکهای شاده و سااخت داناش"4
نظریه سازندهگرایی را درباره یادگیری ارائه کرد .این نظریه هیچگاه ،به شکل ویژهتر یا وزء به وازء ارائاه
نشد و هیچ نیروی تبیینی بدست نیاورد و از وحدت و یگانگی نیز برخوردار نشد .از دهه  81به بعاد هایچ
مسئله ولوبرندهای در این زمینه بووود نیامده است اما یک بحم خیلی کلی با صبغه ایادئولوژی در ایان
زمینه ادامه داشته است.
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سازنده گرایان معتقدند که یادگیری بایاد یاک فرایناد سااخت فعاال از ساوی یادگیرناده باشاد.
یادگیری وقتی رخ میدهد که یادگیرنده "تالش میکند تا تجارب خود را معنا ببخشادp. ،Driscoll("9
 .)376ریشه های سازندهگرایی را میتوان در وهتگیریهای معرفتشناسی خردگرایی یافت ،واایی کاه
بازنمایی های دانش نیاز ندارند تا با واقعیتهای بیرونی تطاب داشته باشند( .)p.377پیروان سازندهگرایی
به شدت تحت تأثیر نظریهپردازان قبل از خود هستند :پیااژه ،ویگوتساکی و برونار(2005; ،Dabbagh
.) 2000،Driscoll
نظریه های یادگیری و نظریهپردازان آنها به شکلهای مختلف طبقهبندی شدهاند کاه گااه مغاایر
یکدیگرند .برای نمونه دریسکول( )2000برونر را در زمره عملگرایان/شناختگرایان قرار میدهد در حاالی
که دباغ )2005(2او را به عنوان سازندهگرا معرفی میکند .کسی کاه تاازه وارد ایان فضاا شاده باشاد باا
مخلوط پی یدهای از روانشناسی ،فلساه ،و نظریه فرهنگ عامه مواوه میشود .نظریهها با پیشفرضهای
زیربناییشان در مورد یادگیری با چالش مواوه شدهاند .بهطور ویژه ابهامی کاه در نظریاه ساازندهگرایای
ووود دارد باعم شده است که پژوهشگران دیدگاههای بسیاری در این زمینه اتخاذ کنند .این امر باعام
شده است که سازندهگرایی به همه چیز و هیچ چیز معنا یابد .دریسکول بیان میکناد کاه "هایچ نظریاه
سازندهگرایِ واحدی برای یادگیری ووود ندارد .پژوهشگرانی در زمینههای مختلاف از علاوم تربیتای تاا
روانشناسی تربیتی و فناوری آموزشی ووود دارند که ونبههای مختلف نظریاه ساازندهگرایای را ماورد
بررسی قرار میدهند .)p.375(".عالوه براین ،روشن نیست که واقعاً کجا سازندهگرایی یک فلساه و کجاا
یک نظریه است(.)p.395
به هر روی سازندهگرایی بهطور کلی معتقد است که یادگیرندگان با تالش برای فهم تجربیاتشان،
خود تولید دانش میکنند .در واقاع بارخالف نظریاه هاای قبلای کاه داناش را مااهیتی خاارج از وواود
یادگیرندکان در نظر میگرفتند ،یادگیرندگان را ظرف خالی در نظر نمیگیرد که با دانش رفتاه رفتاه پار
شوند ،بلکه بر این باور است که یادگیرندگان به عنوان ارگانیسمهای فعال عماالً در حاال تولیاد ماااهیم
ودید و وستجوی هستند(همتی9381،؛ص.)81
همانطور که اشاره شد سازندهگرایی بر مبنای نظریههای مختلای استوار است که بسیاری از آنها
با یکدیگر اختالف نظر دارند .با این ووود کانینگهان و دوفی )2001(3دو دیدگاه کلی را که مورد اتااا
نظر این نظریههاست اینگونه بیان میکنند:
 یادگیری فرایند فعال ساختن دانش است تا کسب آن، آموزش فرایند پشتیبانی از ساختن دانش است تا انتقال آن.1

-to make sense
-Dabbagh
3
-Conninghan & Duffy
2
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سازنده گرایی شامل طیای است که در یک سوی آن این اعتقاد ووود دارد که دانش در درون فرد است و
در سوی دیگر اینکه دانش در کلیات آن تاوافقی اسات باا دیگاران(1998;as cited in ،Palincsar
 .)p.56،2003،McFeetersفردانش(،9387ص )91در همین رابطه رویکردهای یادگیری سازندهگارا را
با تووه به ویژگیهای درونی آنها به دو رویکرد انارادی و ومعی تقسیم میکند.
اولین دیدگاه از پیاژه اقتباس شده است که در آن پیاژه معتقاد اسات یاادگیری فرایناد سااخت
دانش در درون فرد است که در آن فرد به موازات کشف وهان اطراف که بواسطه فرایند عدم تعادل انجام
میشود ،به یادگیری دست پیدا میکند .این دیدگاه که گاه سازندهگرایی شناختی و گاه رادیکاال نامیاده
میشود توسط نظریهپردازانی چون گلسرفلد ،9فوسنات 2و پیاژه ارائه شده است.
بااه اعتقاااد مااک فیتاارز )p.61،2003(3در سااازندهگرایاای رادیکااال ،یااادگیری عبااارت اساات از
سازماندهی مداوم اطالعاتی که قبالً وذب شده اند ،باه منظاور خلا یاک داناش ودیاد .برخای مولااان
معتقدند که معرفتشناسی این نوع سازندهگرایی وهتگیری خردگرایی 4دارد که در آن وهان و ذهان از
یکدیگر ودا هستند در حالی که در سازندهگرایی اوتماعی فرهنگی وهان و ذهن قابل تاکیک نیستند.
نکته مهم در این رویکرد این است که « ...ممکن است زمینهی اوتماعی یاک محایط یاادگیری
اعضاء خود را پشتیبانی کند؛ ولی تغییر در ساختار شناختی و کسب دانشهاا و مهاارتهاا یاک واقعاهی
فردی است" به عبارت دیگر علیرغم این که یادگیری در میان گروه رخ میدهد ،بازهم این فرد است کاه
یاد میگیرد»(فردانش ،9387،ص.)99
دومین مکتب فکری دیدگاه سازندهگرایان فرهنگی-اوتماعی است .در ایان دیادگاه بیانشهاای
اشتراکی به وامعه یادگیری مورد بررسی قرار میگیارد .یاادگیری باه عناوان فرهناگپاذیری 5نگریساته
میشود که در آن تمام دانشآموزان در فعالیتهای اشتراکی شرکت کرده و در فرهنگ محایط آموزشای
مشارکت میوویند .در این یادگیری زمینه فرهنگی و اوتماعی که در آن یاادگیری رخ مایدهاد عنصار
حیاتی به شمار میآید(.)p.58،2003،McFeeters
وهت گیاری معرفاتشناسای ساازندهگرایای اوتمااعی-فرهنگای تعبیرگرایای اسات .داناش در
معرفتشناسی پست مدرن آنگونه که پراوات )1996(6می گوید ،ویژگی فرد نیست ،بلکه به قابهای مرواع
باز میگردد .دانش یک ساخت اوتماعی است .همه چیز به نتایجی بر میگردد که به صورت مشترک باه
دست آمده است(.)p.61،2003،as cited in McFeeters
1

-Von Glaserfeld
-Fosnot
3
-McFeeters
4
-rationalist
5
-acculturation
6
-Parawat
2
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ویگوتسکی به عنوان یک ضدبنیادگرا منکر معرفتشناسی عینی بود و بر تعامل اوتمااعی تأکیاد
داشت تا تعامل فرد و موضوع(شیء) که در کارهای پیاژه بروسته است .ویگوتسکی شکلهای عالیتر رفتار
و مکانیزمهای انسانی را بهگونهای توصیف میکرد که فرهنگ بخشی از ماهیت هر فرد میشود.
پتراگلیا ) p.43،1998(9افکار ویگوتسکی را مبتنی بر این سه فرض کلی زیر میداند:
 -9یک رویکرد رشدی به شناخت الزم است تا یادگیری انسان درک شود.
 -2عملکرد ذهنی فرد حاصل تعامل اوتماعی است .یک رفتار شناختی یادگیرنده عبارت اسات از درونای
کردن تجارب اوتماعی که یادگیرنده از سرگذرانده است ،و
 -3اوتماعی-تاریخی نگری به شدت به این باور گره خورده است که تجاربی کاه باه ابزارهاای فیزیکای و
ذهنی وابستهاند و نمادهایی که یادگیرنده برای درگیری و تعامل با آنها استااده میکناد واساطه تجاارب
اوتماعی میشوند.)p.70،2004، as cited in Sook Kwon(.
نکته مهم دیگری که باا بحام ارتبااطگرایای پیوناد مایخاورد ایانکاه برخای نظریاهپاردازان،
سازندهگرایی اوتماعی -فرهنگی را با شناخت توزیع شده ارتباط دادهاناد( .)2001،Salamonسااالمون
اگرچه با آن دسته از نظریه پردازانی که تأکید دارند دانش در درون مغز فرد مستقر نیست ،و میتواناد در
بین گروه توزیع شده باشد ،هم داستان است ،اما در عین حال معتقد است که دانش باید یک منباع اولیاه
نیز داشته باشد .در یک زمینه اوتمااعی  ،افارادی وواود دارناد کاه صااحب داناش هساتند و از طریا
مشارکتهای سازنده ،دانش خود را رشد می دهند .ساالمون عالوه براین معتقد است که در رابطه با دانش
توزیع شده ،در تاسیرهای بسیاری از نظریهپردازان فرد کامالً را نادیده گرفته شاده اسات( as cited in
)p.62،2003،McFeeters
برخالف نظریه های یادگیری رفتارگرایی و شناختی ،بخشی از طیاف ساازندهگرایای بار رویکارد
فلسای ایدئالیستی استوار است .در این بخش اعتقاد بر این است که داناش مساتقل از یادگیرناده وواود
ندارد .عالوه بر این ،بهطور ویژه نظریه سازندهگرایی اوتماعی فرهنگی با پیشفرضهای ضدبازنماییگرایی
که ریشه در رویکردهای فلسای پستمدرن دارند و همچنین با رویکردهای مابعداثباتگرایی و بهطور ویژه
نسبیگرای پساساختارگرایی هماهنگ است .بهطاورکلای برخای از مهامتارین مباانی معرفاتشناسای و
پیشفرضهای سازندهگرایی را میتوان به ترتیب زیر خالصه کرد(شیخی9389،؛ نیکنام:)9384،
-

هماهنگی ابخشی از طیف سازندهگراییا با رویکرد فلسای ایدئالیستی و یا تعبیرگرایی2؛

-

هماهنگی با مبانی معرفتشناسی مابعداثباتگرایی؛

-

ساخت دانش توسط فاعل شناسا و درونی(نه بیرونی و کشف کردنی) بودن آن نسبت به او؛
-Petraglia
-Interpretivism

1
2
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-

حقیقت(دانش) امری موقتی و نسبی است؛

-

دانستن فرایند سازگاری است؛

-

دانش حاصل خرد و تاکر است(.)p.13،2000،Driscoll
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سه نظریه یادگیری غالب به دنبال فراهم کردن بینشی درباره عمل یادگیری بودند :رفتاارگرایی،
شااناختگرایاای ،و سااازندهگرایاای .هاار یااک از ایاان نظریااههااا اگرچااه دارای زیرمجموعااههااای زیااادی
هستند(شناختگرایی اوتماعی ،سازندهگرایی اوتماعی) اما بهطور مشاترک باه پشاتوانههاای معرفتای و
فلسای خاصی تکیه دارند .ودول 4-3سه نظریه یادگیری و وابستگی آنها را به رویکردهای معرفتشناسی
و فلسای نشان میدهد.
نظریه های یادگیری ذیل سازنده گرایی
چندین نظریه یادگیری معموالً ذیل سازنده گرایی طبقه بندی میشوند .در ادامه به برخی از آنهاا اشااره
میکنیم .بعضاً برخی از آنها به یک معنا مورد استااده قرار میگیرند .این نظریاه هاا عبارتناد از شاناخت
موقعیتی ،9نظریه فعالیت ،2یادگیری تجربی ،3آموزش تکیه گاهی ،4و یادگیری اصیل.5
الف .شناخت موقعیتی
شناخت موقعیتی بر اهیمت زمینه و تعامل در فرایند ساخت دانش تأکید میکند .کتاب واین الو 6تحات
عنوان شناخت در عمل )9188( 7معموالً به عنوان یکی از منابع اصلی این نظریه قلمداد میشود .گریناو

8

( )9181معتقد است که تاکر وابسته به زمینه ها و بافتارهای فیزیکی و اوتماعی نهاته است ،به گونه ای
که شناخت (شامل تاکر ،فهمیدن ،و یادگیری) باید در رابطه با موقعیت مورد تووه و بررسی قرار گیرد تا
آنکه به عنوان فعالیتی درون ذهن فرد در نظر گرفته شود .تاکر شامل تعاملهای ساازنده گارا و شاناختی
فرد با اشیاء و ساختارهای موقعیتی است ،تا آنکه صرفاً شامل پردازش و دست کاری نمادهایی باشد که در
ذهن افراد رخ میدهد ،برعکس بسیاری از الگوهای پردازش-اطالعات که اینگونه اناد .شاناخت ،محصاول
فعالیت ذهنی فردی و اوتماعی است ،لذا معلمان بایاد موقعیتهاای اوتمااعی را بارای پشاتیبانی از ایان
محصول فراهم کنند.

1

situated cognition
activity theory
3
experiential learning
4
anchored instruction
5
authentic learning
6
Jean Lave
7
Cognition in Practice
8
Greeno
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براون ،9کولین ،2و دوگاید )9181( 3بحم میکنند که دانش ،یادگیری و شناخت به طور بنیاادی
ریشه در فعالیت ،زمینه ،فرهنگ و موقعیتها دارد .دانش وابسته به موقعیتی است که ریشاه در آن دارد و
در آن مورد استااده قرار میگیرد ،و یادگیری فرایند فرهناگ پاذیری اسات کاه تحات تااثیر تعاملهاای
اوتماعی است .بازنمودهایی که حاصل فعالیت هستند را باه آساانی نمایتاوان توصایف کارد :مساائل از
کتابهای درسی ناشی نمیشوند ،لذا روشهای یادگیری باید شامل موقعیتهای اصیل باشد .افراد نامبرده باه
عنوان وایگزین تجارب سنتی مدارس ،بر " کارآموزی شناختی "4تأکید میکنناد تاا از طریا فعالیات و
تعامل اوتماعی تجارب اصیل حاصل شود.
کالنسی )9114( 5معتقد است که وهان در قالبهای عینی به ما عرضه نشده و در چنین قالبهایی
بازنمایی نمیشود ،بلکه ما به ساخت رخدادها و ویژگی ها در زمینه فعالیت مباادرت مایکنایم .قالبهاای
بازنمایی در یک فرایند ادراکی معنا یافته و ساخته میشود ،که مستلزم درگیری و خلا اطالعاات اسات.
کالنسی درباره اینکه چگونه فرایندهای بینفردی و مادی-اشارهای 6تووه را تغییر میدهناد ،چاه چیازی
ادارک میشود ،و چه چیزی بازنمایی میشود ،به مطالعه میپردازد .حافظه بشر واایی نیسات کاه در آن
توصیاات زبان شناختی ذخیره شود ،بلکه آنها خل شده ،معنا پیدا مایکنناد و رفتاار را از طار تعامال
تحت تاثیر قرار میدهند .وقتی میخواهیم دانش آدمی را توصیف کنایم ،فراینادهای پی یاده هماهناگ
کننده ارداک و عمل را بیش از حد ساده میکنیم .ما یک فرایند تعااملی و انتزاعای را ،عینای مایکنایم.
کالنسی معتقد است که ما باید از یک دیدگاه فردگرایانه به مدلهای زبان شناختی که به رخدادهای ذهن
تووه داشته ،به تعامل بین افراد و بین فرایندهای درونی و بیرونی روی آوریم .طراحی آموزشی ،بر اساس
ماهیت سازنده گرای یادگیری باید این ونبه های بین فردی و مادی-اشاره ای را مورد تووه قرار دهد .در
این معنا ،شناخت موقعیتی راه ودیدی را برای تلای ایده های آموزشی پیش پای ما میگذارد.
ویلسون و مایر )2111( 7شناخت و یادگیری موقعیتی را مورد بررسی قارار مایدهناد .شاناخت
موقعیتی نه تنها به معنای یادگیری عینی است بلکه بر شبکه ای از سیستمهای اوتماعی و فعالیتهایی که
دربردارنده تجارب اصیل هستند تاکید دارد .در حالی که نظریه پردازش نمادین بر مکانیزمهاای عصابی و
بازنمایی های نمادین ذهن ،متمرکز است ،شناخت موقعیتی بر ساختارهای وهان و اینکه چگونه رفتاار را
تعیین کرده و هدایت میکنند تاکید دارد .دانش ،یاادگیری ،و شاناخت ،ساازه هاا اوتمااعی هساتند ،و

1

Brown
Collins
3
Duguid
4
cognitive apprenticeship
5
Clancey
6
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7
Wilson and Myers
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نشانگر اعمال افراد در تعامل با ووامع هستند .این مقاله خاطر نشان میکند که این رشته مطالعاتی وسیع
و متنوع است و شامل موارد زیر است )9 ،دیدگاه های اوتماعی ،فرهنگی و تاریخی که مبتنی بار نظریاه
ویگوتسکی هستند و به ساختارهای فرهنکی معنا عالقمند هستند؛ و  )2روانشناسان شناختی (مانند آلان
کولینس ،9وان سیلی ،2دان نورمن ،3و بیل کالنسی ،)4مبتنی بر نظریه های هوش مصنوعی ،روانشناسی و
زبان شناختی ،به شناخت در سطوح فاردی و اوتمااعی عالقمناد هساتند .ویژگای هاای کلای شاناخت
موقعیتی ،شناخت فردی را در یک زیمنه وسایعتر فیزیکای و اوتمااعی معناا و فعالیات اوتمااعی قارار
می دهد .لذا طراحی باید بیشتر در قالب تعامل دیاده شاود و تاا در قالاب طراحای عقالنای ،و هم ناین
نظریههای طراحی باید بر اساس موقعیتهای یادگیری انتخاب شوند.
یک رویکرد نظریهای تر توسط هانگ ،لویی ،و کوه )2114( 5ارائه شده است که در آن بنیادهاای
شناخت موقعیتی را با عنایت به کار فیلسوف آلمانی مارتین هایادگر ،6و توواه باه وواماع عمال 7ماورد
بازبینی قرار داده اند.
ب) نظریه فعالیت
نظریه فعالیت بر اهمیت عمل یادگیرنده برای پشتیبانی از فرایند یادگیری تاکید دارد .یادگیری باه مثاباه
یک فرایند ساخت فعال دانش در نظر گرفته میشود تا دریافت مناعالنه دانش .واناسن ( )2111استااده
از نظریه فعالیت را برای طراحی محیطهای یادگیری یادگیرنده-محور مورد بررسی قرار مایدهاد .نظریاه
فعالیت به مثابه یک چهارچوب فلسای تعریف میشود که بر مبنای دیدگاه های فیلسوفان زیر است :کانت
و هگل ،مارکس و ویگوتسکی ،الکساندر لوریا 8و الکسی لئونتو .1یادگیری فعال و آگاهانه به طور دینامیکی
به یکدیگر وابسته بوده و نمیتوانند ودای از هم باشند .بنابراین ،بررسی سیستمهای فعالیت (ساختارهای
فعالیتها از ونبه های اوتماعی-فرهنگی و اوتماعی-تاریخی) به عنوان بخشی از طراحای آموزشای دارای
اهمیت است .این سیستمها ترکیبی از افراد ،ابزارها ،اشیاء ،بخش کار ،وامعه ،و قوانین ،بوده و همگای در
تعاملهای دووانبه دخیلند .لذا در فرایند طراحی ،قوانین و نظریه هاایی بای ارتبااط باا فعالیات ،معناادار
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نیستند .بنابراین ،ساده سازی محتوا از طری تکه تکه کردن آن ،یا وداکردن دانش از زمیناه آن ،آنگوناه
که توسط بسیاری از الگوهای طراحی آموزشی تجویز میشود ،در اینجا بی معنا و مردود خواهد بود.
ج) یادگیری تجربی
یادگیری تجربی بر اهمیت تجربه در یادگیری تاکید میکند .معماوالً از دو اثار کولاب 9184( 9و )9113
تحت عنوان مروع این نظریه یاد میشود .هانسن )2111( 2بحم میکند که چگونه وهان های قیاسای و
غیرقیاسی با تعلیم و تربیت ترکیب شده اند و اینکه چگونه با افزودن تجربه به مرکز طیف ،میتوان دانش
حقای را با دانش عملی متعادل ساخت .دز نتیجه:
قرار دادن تجربه به عنوان عنصر مرکزی در برنامه درسی به معنای تغییر اساسی در تدوین برنامه
درسی است .احتماالً اندازه گیری نتایج یادگیری دشوارتر خواهد بود .موفقیت شاگردان را کمتر مایتاوان
کنترل کرد و اساساً کنترل آنها نیز دشوارتر خواهد بود .در شرایطی که مسئولیت پاذیری معلام در حاال
افزایش است ،کاهش کنترل معلم بر سیستم ،میتواند دستور العملی برای (اگر نگوییم آشوب) بی نظمای
باشد .اما از طرف دیگر ،عالقه خاروی و داخلی به زیرساختهای نظام آموزشی میطلبد که ارتباط بیشتری
بین برنامه درسی و برنامه درسی تجربی ووود داشته باشد تا از عهده پاسخگویی براید( .ص.)31
د) یادگیری تکیه گاهی
اصطالح یادگیری تکیه گاهی ،برای اولین بار ،در "شناخت و گروه فنااوری در وانادربیلت ،)9111( "3در
رابطه با شناخت موقعیتی سکه خورد .زمینه نظری و تجربی آموزش تکیه گاهی ریشاه در مسااله داناش
دورنی وایتهد 4دارد (هدف تربیت و دیگر وستارها" -9121 ،دانشای کاه معماوالً هنگاام ساوال از افاراد
میتواند بازیابی شود ،هنگام مواوه با حل مساله ،اگرچه با آن مربوط باشد مورد استااده قرار نمیگیارد"،
ص )2و هم نین ریشه در تلقی دیویی 5از دانش ،که آن را به مثابه ابزار میدانست (چگونه میاندیشایم،
.)9133
هدف آموزش تکیه گاهی غلبه بر مساله دانش درونی از طری غوطه وری است :تاا هنگاامی کاه
تازه کاران در پدیده مورد بررسی غوطه ور نشده اند ،نمیتوانند اثرات اطالعات ودید را بر روی آگااهی و
فهم خود تجربه کنند (شناخت و گروه فناوری در واندربیلت ،ص .)3.آموزش تکیه گاهی در محایط هاای
حل مساله پی یده ،که زمینه های کالن نامیده میشود ،امکان بررسی یاک مسااله را بارای مادت زماان
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بیشتر و از دیدگاه های مختلف فراهم میآورد ،و به عنوان محیطهایی برای یادگیری مشارکتی و هادایت
شده توسط معلم شناخته میشوند .مااهیمی که ارتباط بین آموزش تکیه گااهی و شاناخت ماوقعیتی را
نشان میدهد شامل تکالیف کارآموزی و اصیل است (براون ،9کولینس 2و دوگایاد )9181 ،3کاه پیشانهاد
می دهند که آموزشهای مدرسه ای به سوی کارآموزی (و نوعی شاگردی) پایش رود .تکیاه گااه هاا بایاد
فرصتهایی را برای اکتشاف به راهنمایی معلم فراهم آورند.
یونگ و کولیکویچ )9112( 4آموزش تکیه گاهی را به مثابه تدریس از طری موقعیت هاا تعریاف
میکنند .منابع متعدد درباره مزایای تدریس در یک زمینه پی یده واقعی سخن گاته اند :وایتهد در هدف
تربیت و دیگر وستارها ( ،)9121دیویی در تجربه و تربیت ،)9138( 5الو 6در شناخت و عمل ،)9188( 7و
هم نین ماهوم کارآموزی شناختی در آثار براون ،کولینس و دوگایاد ( .)9181شاناخت ماوقعیتی بیاان
میکند که نه تنها یادگیری ،بلکه تمام تاکر موقعیتی است (کالنسای9114 ،؛ گریناو .)9181 ،یاادگیری
موقعیتی از منظر بوم شناختی نیز مورد تحلیل قرار گرفته و ایده ارزیابی تکیه گاهی توسعه یافته است تا
یادگیری موقعیتی موقعیتی مورد ارزیابی قرار گیرد .هدف نهایی یادگیری موقعیتی به عنوان انتقال باین-
موقعیتی 8تعریف میشود.
شی ،شیا ،و چن )9177( 1انتقال یادگیری را در آموزش تکیه گاهی از طری راهبردهاای واذب
دانش ،که در آن دانش از طری یادگیری موقعیتی زمینه زدایی میشود ،مورد ارزشیابی قرار داده اند.
هـ) یادگیری اصیل
یادگیری اصیل بر زمینه های یادگیری تاکید دارد که باید تا آنجا که ممکن است اصایل باشاد تاا امکاان
انتقال دانش از موقعیتهای رسمی تربیتی به دنیای عمل فراهم باشد .اما پژوهش نشان داده است که ایان
گاته یک نظریه وداگانه نیست و به صورت یک اصل کلی در دیگر نظریه ها گاته شده است .انگوناه کاه
ماینا )2114( 91بیان میکند ،یادگیری اصیل "شامل افزایش انگیزه و اشتیا است کاه باه یادگیرنادگان
کمک میکند تا در رابطه با یادگیریشان تصمیم بگیرند .انگونه که یادگیری اصیل توصایف مایشاود ،در
هیچ یک از روشهای یادگیری سنتی ووود ندارد" (ص.)7.
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 -1نظریه ارتباطگرایی
یکی از آخرین نظریه های یادگیری که مورد تووه محافل علمی دنیا قرار گرفته است ،نظریه ارتباطگرایی
است .زیمنس در سال  2114که اولین بار این نظریه را ارائه داد ارتباطگرایی را تلایقی از اصول مربوط به
نظریههای آشوب ،شبکه 9و پی یدگی و خود-سازماندهی معرفی کرد .اما به نظر میرسد که در سالهاای
بعد پشتیبانیهای بیشتری برای ارتباطگرایی پیدا کرده است .بارای نموناه علاوم عصابشناسای ،هاوش
مصنوعی و پیوندگرایی از دیگر مواردی است که در مقالهها و سخنرانیهای اخیر زیمنس بیشتر مشااهده
میشود .به اعتقاد او محیطهای تعلیم و تربیت محیطهای آشاته و پی یدهای هساتند کاه رویکاردهاای
خطی را برنمیتابند .اساساً یادگیری از نظر ارتباطگرایی فرایندی است که در محایطهاای آشااتهای رخ
میدهد که عناصر هستهای آن در حال وابهوایی بوده و تماماً در اختیار فرد نیستند .ارتباطگرایی عاالوه
بر شکستن رویکردها و دیدگاه های خطی و علّی-معلولی به یادگیری ،بر نکته مهم دیگری تأکید میکناد
که از ومله ووه تمایزهای مهم آن با نظریههای یادگیری قبلی است .و آن اینکه «یادگیری میتواناد در
بیرون از ما (در یک سازمان یا یک پایگاه داده) ووود داشاته باشاد»( .)2005a،Siemensیاادگیری در
این معنا بر ارتباط بین مجموعه های خاص اطالعات و ارتباطات متمرکز است که ما را قادر میکنناد کاه
بیشتر و مهمتر از آن ه هماکنون میدانیم بیاموزیم.
همانطور که گاته شد نظریههای یادگیری قبلی دانش را یک حالت ایستا تصور میکردناد و باه
کسب دانش به عنوان فرایندی "انباشتی" نگاه میکردند .در حالی که ارتباطگرایی باه داناش باه عناوان
امری سیال نگریسته و یادگیری را نه یک محصول کاه یاک فرایناد مایشناساد .ازاینارو «نیارو محرکاه
ارتباطگرایی درک این واقعیت است که تصمیمها بر بنیادهای به سرعت در حاال تغییار اساتوار هساتند.
بهطور پیوسته اطالعات ودید کسب میشوند .در این میان توانایی شناسایی تااوتهای بین اطالعات مهم
و غیرمهم حیاتی است .توانایی تشخیص اینکه چه وقت اطالعات ودید تصمیم های دیروز را تحت تاأثیر
قرار میدهد نیز مهم خواهد بود».
سخن اصلی ارتباطگرایی به تعریف ودیدی مربوط میشود که از یادگیری ارائه میدهاد .از نظار
ارتباطگرایی یادگیری عبارت است از فرایند خل گرهها 2و ارتباطات ودید و باه عباارت دیگار یاادگیری
فرایند شکلدهی و شکلگیری شبکه هاست(زیمنس .)2115a،زیمنس باه زباانی دیگار ارتبااطگرایای را
اینگونه معرفی میکند« :ارتباطگرایی دیدگاهی است که دانش و شناخت را توزیع شده در سطح شبکهای
از افراد و فناوری میبیند و یادگیری را فرایند ارتباط ،رشد و رهیاابی آن شابکههاا مایداناد»(زیمانس،
- network
- nodes
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 ،2111ص .)99به زبان سادهتر ایجاد کردن گرهها ،ارتباط دادن گرهها با یکادیگر و تشاکیل شابکهای از
این گرهها و ارتباطات ،یادگیری را ایجاد میکند .نکته ظریف در این اسات کاه ایان تعریاف یاادگیری را
حاصل ارتباطات نمیداند بلکه خود ارتباطات می داناد .در ایان تعریاف یاادگیری از طریا شابکه اتااا
نمیافتد ،یا از طری شبکه تسهیل نمیشود بلکه خود شبکهسازی به عنوان یادگیری معرفی میشود.
اما گره و شبکه به عنوان دو عنصر اصلی در این تعریف چیساتند و در کجاا واقاع شادهاناد؟ در
ارتباطگرایی گره میتواند شامل کوچکترین واحد اطالعاتی درون مغز ،یک ماهوم ،یک انسان ،و یک رایانه
باشد .از آنجا که گرههای مختلای ووود دارند شبکههای مختلای نیز ووود خواهند داشات .بارای نموناه
شبکهای از گرههای عصبی درون مغز .شبکهای از افراد وامعه و شبکهای از رایانههای متصل به هام .هار
یک از این شبکهها می توانند گرهی باشند در درون یک شابکه بزرگتار .بارای نموناه مغاز انساان شابکه
پی یدهای است که از بیشمار گره عصبی .اما در قیاس با شبکه از افراد وامعه خود یاک گاره باه شامار
میرود .بنابراین در ارتباطگرایی گرهها انواع مختلاای دارناد و لاذا اناواع مختلاای از شابکههاا را ایجااد
میکنند .اما با ووود این اختالفها شبکهها از ویژگیهای مشابه و مشترکی برخوردارند.
به هر ترتیب ،ماهوم شبکه در ارتباطگرایی یک ماهوم گسترده و وسیع است .گاه این شبکه ناظر
به درون مغز و گاه ناظر به محیطهای بیرونی از ومله شبکههای اوتماعی و شبکههای متشکل از منابع و
فناوریهاست .زیمنس و تیتنبرگر(2111؛ ص )99شبکهها را در سه ساطح مجازا ماورد شناساایی قارار
میدهند.
 -9سطح عصبی -9شکلگیری ارتباطات عصبشناختی به عنوان محرکها ،دروندادها و تجاارب ودیاد،
رشد فیزیکی مغز را شکل میدهناد .پاژوهش نشاان مایدهاد ارتباطاات و شابکههاا در شاکلگیاری و
فعالسازی حافظه نقش بروستهای دارند .دانش و یادگیری در هیچ نقطه خاصی از مغز انساان نگهاداری
نمیشود .در عوض آنها در بخشهای بسیار زیادی توزیع میشوند .دانش یک نشانه ظهور الگوهای ارتبااط
عصبی است .ازاینروست که میتوان یک فرد را قائم به ذات خود یک شبکه به شمار آورد.
 -2سطح مفهومی -2در محدوده یک دیسیپلین یا زمینه دانشی خاص ،مااهیم کلیدی ووود دارناد کاه
بنیادی به شمار رفته و ساختار شبکهای دارند .یادگیرندگان تازهکار به دنباال توساعه فهام خاود از یاک
دیسیپلین موضوعی هستند و این کار را از طری تشکیل ارتباطات ماهومی انجام میدهند؛ مشاابه آن اه
که متخصصان این موضوع انجام میدهند.
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 -3سطح بیرونی -9اطالعات شبکهها بهطور قابل تووهی توسط توسعه فناوریهاای مشاارکتی شابکه،
مورد حمایت قرار گرفته است .بالگها ،ویکیها ،برچسبگاذاریهاای اوتمااعی 2و شابکههاای اوتمااعی
اینترنتی ،ظرفیت افراد را برای ارتباط با دیگاران ،متخصصاان و محتاوا افازایش داده اسات .فهمیادن در
معنای شبکه ای یک عنصر روییدنی است که به شکل و ساختار اطالعات فاردی و شابکههاای اوتمااعی
یادگیرنده بستگی دارد .رشد  RSS3به عنوان ابزاری برای ومع کردن و باه هام پیوناد دادن اطالعاات و
mashupها به عنوان ابزاری برای ترکیب اطالعات در زمینههای مختلف به اطالعاات بیرونای شابکههاا
کمک می کنند که به نوبه خود به یادگیرندگان در وهت شکل دهی روابط ماهومی دقی در محدوده یک
موضوع کمک میکنند .سطح باالی مشارکت در شبکههاای اوتمااعی ،باویژه در رابطاه باا یادگیرنادگان
ووانتر "راههای ودیدی را برای تاکر درباره نقاش تعلایم و تربیات پایشرو قارار داده اسات"(زیمانس،
تیتنبرگر2111 ،؛ ص.)99
از دیگر ماااهیم مهام در نظریاه ارتبااطگرایای «زیساتشاناخت» یاا «زیساتباوم» اسات .در
ارتباطگرایی تشکیل شبکه نهایت کار نیست .شبکهها باید در درون یک چیز دیگر رخ دهند .برای هادفی
که در ارتباطگرایی دنبال میشود ،بهترین ماهوم برای این "چیز دیگر" یک زیستشناخت و باا تسااهل
بیشتر یک زیستبوم است .اگرچه یک زیستشناخت یا زیستبوم شباهتهایی باا یاک شابکه یاادگیری
دارد اما دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از شبکه متمایز میکناد .یاک شابکه تاا حاد
زیادی یک فرایند ساختمند است .گرهها و پیوندها سااختارپذیرند .اماا در مقابال ،یاک زیساتباوم یاک
ارگانیسم زنده است .زیستبوم شکلگیری خود شابکه را تحات تااثیر قارار مایدهاد .بارای نموناه ،هار
یادگیرنده در یک دانشکده از یک شبکه یادگیری فردی برخوردار است .سالمت این شابکه(فردی) تحات
تاثیر شایستگی زیست بوم است که یادگیرنده در آن ووود داشته و به حیات خود ادامه میدهاد( در ایان
مورد دانشکده یک زیستبوم است) .اگر زیست بوم سالم باشد ،به شبکه اوازه خواهد داد که رشاد کناد و
شکوفا شود .اگر زیستبوم سالم نباشد شابکههاا باه طاور بهیناه رشاد نخواهناد کارد .وظیااه مربیاان و
آموزشیاران خل و تقویت آن نوع زیست بوم است که به یادگیرنده اوازه دهد به سرعت و بهطور اثربخش
یادگیری خود را ارتقاء دهد(زیمنس .)2113 ،زیستبوم به عنوان یک محیط اشتراکگذاری داناش 4بایاد
دارای مولااههاایی مانناد غیررساامی ،5غیرسااختمند ،6غیرمتمرکاز ،7غناای از ابازار ،9و متصال بااودن 2و
1

- External
- social bookmarking
3
سیستمی که به کاربر امکان میدهد متون کوتاه خبری ،عنوانهای خبری و لینکهای سایتهایی را که دارای این سیستم -Really Simple Syndication
هستند را به سرعت مرور کنند.
4
-knowledge sharing environment
5
- Informal
6
-Not Structured
7
-Decentralized
2
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برخورداری از تحمل بااال در برابار تجرباه و خطاا 3باشاد(زیمنس2116a،؛ ص .)87از ویژگایهاای یاک
زیستبوم اثربخش نیز میتوان به موارد زیر اشاره کرد :کمک به برقراری ارتباط تازهواردان ،فضاایی بارای
اظهار خود ،4فضایی برای بحم ،و گاتگو .بهطور کلی زیستبومها برای آنکه ساختمند ،و نظاممند و تحت
قیومیت 5قرار گیرند باید پرورش داده شده و بارآور 6شوند(همان ،ص.)11
زیمنس( ،2116aص )39برای ارتباطگرایی اصول زیر را معرفای مایکناد .اصاول زیار از کتااب
"شناخت دانش" او آورده شده است:
اصل  :9یادگیری و دانش نیازمند دیدگاههای متنوعی است تا ادیادگاهیا واامع ارائاه شاده  ...و امکاان
انتخاب بهترین رویکرد فراهم شود.
اصل  :2یادگیری فرایند تشکیل شبکه بواسطه ارتباط گرههای ویژه یا منابع اطالعاتی است.
اصل  :3دانش در شبکهها مستقر است.
اصل : 4داناش ممکان اسات در تجهیازات غیربشاری وواود داشاته باشاد و یاادگیری توساط فاناوری
توانمند/تسهیل میشود.
اصل  :5ظرفیت بیشتر دانستن مهمتر از آنچیزی است که هماکنون دانسته میشود.
اصل  :6دانش و یادگیری فرایندهایی مداوم و پیوستهاند(نه حالتها و فرایندهایی پایان پذیر).
اصل  :7توانایی دیدن ارتباطها و شناسایی الگوها و معنایابی باین زمیناههاا ،ایادههاا و ماااهیم مهاارت
هستهای افراد امروزی است.
اصل  :8دقت(دانش معتبر و روز آمد) هدف تمام فعالیتهای ارتباطگراست.
اصل  :1تصمیم-سازی خود یک فرایند یادگیری است .انتخاب آن ه باید یادگرفته شود و معنای اطالعات
ورودی ،از دری ه یک واقعیت در حال تغییر دیده میشود .در حالی که امروز یاک واواب درسات وواود
دارد ،فردا ممکن است به خاطر دگرگونی در وو اطالعاتِ موثر بر تصمیم ،غلط تلقی شود.

1

-Not Structured
-Connected
3
-High tolerance for experimentation and failure
4
-self-expression
2

-constructed, organized,and mandated.

5

-nurtured and fostered

6
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 -5نظریه های زیستبوم یادگیری و شبکههای یادگیری
همانطور که تا کنون به شکلهای مختلف بحم شد ،ارتباطگرایی بر این اعتقاد است که ساختار و سازمان
سنتی دانش به شکل سلسله مراتب و طبقات کامالٌ ایستا تصور میشود ،و در مقابل ،سازمان اماروز پویاا،
سیال و برخوردار از قابلیت تطبی است یعنی به تغییرات محیطای واکانش نشاان داده و باا آن ساازگار
میشود .به اعتقاد زیمنس( )2116aساختار پیامد سازمان است نه پیشنیاز آن.
بر این اساس از ومله مااهیم مهمی که برای توصیف ویژگیهای رویکرد ارتباطگرا باه یاادگیری
به خدمت گرفته شده است ،استعاره "بومشناسی "9یا "بومشناخت" و "زیست بوم "2است .گرهها شابکه
را تشکیل میدهند و شبکهها نیز خود در درون یک زیستبوم به حیاط خود ادامه میدهند .زیمانس در
رابطه با اینکه باید تصور خود را از محیطهایی که در آنها دانش و یادگیری در وریان است ،تغییر دهیم،
بحم میکند که «ظرفهای سازمان ما در حال ترک برداشتن است .ما در حال ورود به مرحله ودیدی از
شناخت فعال و سیال هستیم .از این پس نمی توانیم برای بارآوردن نیازهاا در واوّی کاه داناش وهاانی
بهسرعت در حال رشد و تکامل است بر االگویا طبقهبندی اسنتیا تکیه کنیم ،ما باید بر شبکهساازی و
رشد بومشناختهای دانش تکیه کنیم .ما باید به افراد دیگری با عادات دیگاری تبادیل شاویم ...ماا بایاد
حالتهای غلط تاکر را در رابطه با دانش درهم بشکنیم ...ذهن ما یک شبکه است ....یک زیستبوم اسات.
ذهن ما با محیط سازگار میشود(».زیمنس.)2116 a،
در نظر زیمنس( )2113محیطهای یادگیری مشارکتی برخط میتوانند بومشناختهای یادگیری
تلقی شوند .اما معنایی که از این استعاره بیرون میکشد فراتر از محیطهای صرفاً مجازی است .در نظر او
بومشناخت یا زیستبوم شامل همه انواع محیطهای یادگیری میشود.
داونز ( )2116نیز از استعاره زیستبوم استااده میکند .او در واقع از زیستبوم به عنوان استعارهای وهت
توصیف شبکه یادگیری استااده میکند .او در توصیف زیستبوم مینویسد :مجموعهای است از هستارهای
متااوت که به یک محیط واحد مربوط شده و در شبکهی پی یدهای از تواناییها و وابستگیها با یکدیگر
تعامل دارند؛ محیطی که در آن ،فرد فرد هستارها ،به شیوهای مشخص به یکدیگر متصل یا بستهبندی یاا
ردیف نشدهاند؛ آنها در صورت تمایل آزادانه زندگی می کنناد ،ماهیات آنهاا باه هماان انادازه کاه از روی
ویژگیهای ذاتی آنها تعریف میشود ،از روی تعاملهای آنها با یکدیگر نیز تعریف میشود.
الزم به ذکر است که استااده از این استعارهها برای تبیین و توصیف محیطهای یادگیری پیش از
ارتباط گرایی نیز توسط دیگران مورد استااده قرار گرفته است .برای نمونه ناردی و اودی( )9111در رابطه

-ecology
-ecosystem

1
2
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با اینکه بومشناخت یادگیری 9میتواند به مثابه یک بومشناخت اطالعات دیده شود ،بحمهایی دارند .این
دو چنین بومشناختهایی را اینگونه تعریف میکنند" :سامانهای از افراد ،عملها ،ارزشها ،و فناوریها در
یک محیط محلی ویژه".
آنها خاطر نشان میکنند که کلمه زیستباوم تمیزدهناده یاک حاوزه مطالعااتی دانشاگاهی یاا
دیساایپلین نیساات ،بلکااه بیشااتر بااه معنااای یااک واحااد ،یااک وامعااه ،و یااک سامانه(سیسااتم) اساات
(.)p128،2008،louw
ماهوم دیگری که در ارتبااطگرایای کلیادی باه شامار مایرود "شابکه" اسات .شابکه اگرچاه
شباهتهایی با زیستبوم دارد اما با آن یکی نیست .زیمنس( )b2115در رابطه با تااوت و ارتباط شبکه و
زیستبوم بحم میکند که شبکهها که عناصر یادگیری را در بر دارند خود در یاک محایط بزرگتار واقاع
شدهاند .این محیط بزرگتر یک زیستبوم است .اگرچه یک زیستبوم شباهتهایی با یک شبکه یادگیری
دارد اما دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را متمایز میکند .یک شبکه تا حاد زیاادی یاک
فرایند ساختمند است .گرهها و اتصاالت سااختار را در بار مایگیرناد .در مقابال ،یاک زیساتباوم یاک
ارگانیسم زنده است .زیست بوم تشکیل خود شبکه را تحت تاثیر قرار میدهد .گارههاا (محتاوا و افاراد) و
ارتباطها 2عناصر پایة یک شبکه هستند .یک زیستبوم باید به این شبکهها اوازه دهد که بدون مزاحمات
رشد کرده و شکوفا شوند.
برای نمونه ،هر یادگیرنده در یک دانشکده از یک شبکه یادگیری فردی برخوردار اسات .ساالمت
این شبکه تحت تأثیر شایستگی زیستبومی است که این شبکه(یعنی یادگیرنده) در آن قرار دارد (در این
مورد دانشکده) .اگر زیست بوم سالم باشد ،به شبکه اوازه خواهد داد که رشد کناد و شاکوفا شاود .و اگار
سالم نباشد شبکهها بهطور بهینه رشد نخواهند کرد .در ارتباطگرایی وظیاه مربیان و آموزشیاران خلا و
تقویت زیستبوم است که به یادگیرنده اوازه میدهد بهسرعت و بهطور اثربخش یادگیری خاود را ارتقااء
داده  ...تصمیمات بهتری اتخاذ کرده  ...و عملکرد بهتری داشته باشد(زیمنس2115 b،؛ .)2116a
زیمنس( )2116aدر رابطه با ارتباط هرچه بیشتر دیسیپلینهای مختلاف باا یکادیگر در دنیاای
کنونی از یک سو و ویژگیهای زیستبوم از سوی دیگر بحم میکند که یک زیستبوم ،پویا ،غنی و دائماً
در حال تکامل است .کل سیستم به تغییارات درونای یاا بیرونای -واکانش نشاان مایدهاد .زیساتباوم
ارتباط های برقرار شده با منابع اصلی و منابع دانش را پارورش داده و امکاان صاحت( 3روزآماد باودن) را
فراهم میکند .زیستبوم تعامل سازنده بین رشتههای وداگاناه داناش را تقویات کارده و امکاان رشاد و

1

-Learning ecologies
-connections
3
- Culrency
2
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پذیرش ایدهها و مااهیم (مرزی )9را فراهم میکند .هر شرکتکنندة زیستبوم هدفهای خودش را دنبال
میکند ،اما در محدوده قلمرو سازمان یافته دانش ،و در یک رشته خاص.
گاتگو و یادگیری در زمان دلخواه یادگیرندگان ،در فضای آنها ،و از طری وسایل آنها رخ خواهد
داد .وظیاه نظام تعلیم و تربیت ایجاد زیستبومی است که امکان ظهور حاداکثر ناوآوری را فاراهم کناد،
بهطوری که انجام بیشترین باز -ترکیبها فراهم شود .یکی از آشکارترین زیستباومهاای یاادگیری خاود
اینترنت است .اینترنت نمونه فو العادهای از فضایی است که در آنجا میتوانیم به شکل غیررسمی ،رسمی
یا در قالب ووامع مجازی از متخصصان بیاموزیم.
شاید همین وا الزم به ذکر باشد که یادگیرندگان و مشارکتکنندگان شبکهها و زیستبومها باید
از مهارتهای الزم وهت زندگی در این محیطهای ودید برخوردار باشند .برای نمونه هنگاامی کاه افاراد
درباره اینکه کدام عناصر می تواند در خدمت اهداف بوده و کدامیک باید حذف شود دسات باه ارزشایابی
می زنند ،فراشناخت (تاکر درباره تاکر) نقش بروستهای را ایاا میکند .یادگیرنده هم نین با تاکر فعاال
روی شکل خود زیستبوم نیز متمرکز میشود .یادگیرنده حتی ممکن است فراتر از شبکهی خاود ،بارای
دگرگون کردن زیستبوم نیز درگیر برخی فعالیتها شود(.درباره ویژگیهای یادگیرنده از نظر ارتباطگرایی
در وای خود بیشتر بحم شده است).
ویژگیهای زیستبومِ یادگیری و دانش
یک زیستبوم صورتها و شکلگیریهای مورد نیاز سازمانها را فراهم میکند .زیستبومها منعطف ،آزاد،
پویا ،انطبا پذیر ،بههم ریخته 2و آشوبوار هستند .زیستبومها به وای آنکه سااختمناد ،ساازماندهی و
دستوری باشند ،پرورشیافته و تقویتشدهاند .نوآوری از طری سلسلهمراتبها رشد نمیکند .نوآوری 3باه
عنوان عملکردی از آفرینندگی 4نیازمند ،اعتماد ،باز بودن ،و روح آزمایشگری است؛ وایی کاه ایادههاا و
افکار تصادفی بتوانند وهت بازتولید با یکدیگر تصادم داشته باشند .این زیستبومهاا ویژگایهاای بسایار
زیادی دارند که باید در فرایند طراحی مورد تووه قرار گیرند .آن ه در ادامه آمده است الزمه برخاورداری
از یک زیستبوم اثربخش است:
 فضایی برای ارتباط مربیان و مبتدیان،
 فضایی برای خود -اظهاری،
 فضایی برای بحم و گاتگو،
1

- the edge
-messy
3
-innovation
4
-creativity
2
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 فضایی برای وستجوی دانش بایگانی شده،
 فضایی برای یادگیری به یک سبک ساختمند،
 فضایی برای تبادل اطالعات و دانش که نشانه عناصار تغییریابناده در حاوزه کااری ماورد نظار اسات
(خبرها ،پژوهش) ،و
 فضایی برای پرورش ایدهها ،آزمون رویکردهای ودید ،آمادگی برای رقابت ودید ،فرایندهای آزمایشی.
لو )p128،2008(9در تالش برای خل زیستبومی برای آماوزش و یاادگیری معلماان ای تای( )ITساه
ضرورت زیر را برای طراحی زیستبوم مورد شناسایی قرار میدهد:
 ما باید عناصری را وارد تجربه یادگیری کنیم که امکان بسط تجارب را فراتر از کالسهای درس فاراهمکنند  ...و با "زندگی واقعی" تلای شوند.
 ما باید به وسایلی "نقب بزنیم" که امکان روزآمد مانادن در رشاتهیماان را فاراهم کنناد .زماانی کاهاطالعات به سرعت در حال تغییر هستند ،دورههاای سنتیا نمیتوانند چنین کارکردی داشته باشند.
 ما باید ساخت دانشی را فراهم کنیم که انطبا پذیر ،خود-بسنده و دائمای باشاد(حداقل تاا زماانی کاهیادگیرنده به آن نیازمند است).2

بخش دوم :مروری بر فضاهای آموزشی ایرانی-اسالمی
الف :فضاهای آموزشی قبل از اسالم
تکوین هر فضای آموزشی نشاندهنده پیدایش نوعی فعالیت تخصصی در وامعه اسات کاه انجاام آن باه
فراگیری آموزشهایی معین و با برنامه نیازمند است .به عبارت دیگر همزمان باا تقسایم اوتمااعی کاار و
فعالیتها و تکوین نهادها و تاسیسات اوتماعی ،انجام برخی از فعالیتها بدون فراگیاری آماوزشهاا الزم
میسر نیست .در وامعههای کهن ،نهادها و تاسیسات اداری ،مذهبی و بازرگانی از مهمتارین عوامال نضاج
فضاهای آموزشی بودند .به همین وهت مراکز آموزشی اغلب در کنار تاسیسات اداری ،مراکاز ماذهبی یاا
بازرگانی شکل میگرفتند و به این ترتیب هر کدام از دستگاههای حکومتی ،مذهبی یا بازرگانی ،نیروهاای
مورد نیاز خود را برای اداره امور تعلیم میدادند (سلطانزاده ،9371 ،ص.)998 .
چگونگی وضع آموزش و پرورش و شکلگیری نهادی آن در ایران باستان مایتاوان باا توواه باه
وقایع سیاسی و نظامی حاکم بر وامعة آن روزگار مورد مطالعه و بررسی قرار دارد .از شواهد تاریخی این-

-Thomas Arnoldus Louw
- Louw ,Thomas Arnoldus
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چنین بر میآید که آموزش و پرورش عمومی به معنای امروزی آن در ایران باستان ووود نداشت .آن ه به
عنوان آموزش و پرورش در ایران باستان مطرح است همان آموزش و پرورش طبقة اشراف است .دو عامل
اساسی آموزش و پرورش ایران باستان را تشکیل میداد :یکی عامل طبقاتی و دیگری عامل دین که هر دو
عامل از مبانی تشکیل نظام طبقاتی ایران باستان است (درّانی ،9319 ،صص.)27-26 .
نهاد ها و دستگاههای حکومتی و مذهبی نقش عمدهای در پیدایش فضااهای آموزشای در ایاران
باستان داشتهاند .اطالعات مووود از ویژگیهای کالبدی مراکز آموزشی پیش از اسالم بسیار انادک اسات.
یکی از قدیمی ترین آنها که گویا متعل به اواسط هزاره دوم پیش از میالد بوده ،در شاهر ایالمای شاوش
کشف شده است .در محل مدرسه آثاری؛ از ومله تشتی که برای ساختن گل رس وهت الواح گلی ماورد
استااده قرار میگرفته ،کشف شده است .با ووود آنکه اظهار شده ،در هزاره اول پیش از مایالد در قلمارو
مادها خط ووود داشته است؛ اما در آن دوره هنوز نهادهاا و تاسیساات اداری تاا آن حاد کاه منجار باه
پیدایش مراکز آموزشی مهمی شود ،نضج نگرفته بود (سلطانزاده ،9371 ،ص.)998 .
انواع آموزشها در ایران باستان
 – 1آموزش دینی و اخالقی
نخستین ،رسمیترین و همگانیترین نوع آموزش در ایران باستان ،آموزش دینی و اخالقی بود که بیشاتر
در مراکز مذهبی آموزش داده میشد .در پندنامه بزرگمهر آمده است :هر کس باید یکسوّم از شبانهروز را
صرف پرورش دینی کند .در سنین بلوغ ،آموزش دینی از خانه به آتشکده ها واگذار مایشاد .در پارورش
اخالقی ،نکته مهم تووه به راستی بود ،به اندازهای که زردشات دیان خاود را آیاین راساتی مایخواناد.
هرودوت مورخ یونانی نوشته است :ایرانیان ،سه مطلب را به فرزندان خود میآموختند :سواری ،تیراندازی،
راستگویی؛ این آموزشها بیش از آن ه که ونبه نظری داشته باشد ،به صورت علمی فارا گرفتاه مایشاد
(ضمیری ،9383 ،ص.)91 .
 – 2آموزش اداری و کشوری
برای اداره کشور پهناوری مانند ایران باستان ،نیاز به مدیرانی بود که بتوانند هدفها و سیاستهای دولت
مرکزی را اورا کنند .بر این اساس ،پرورش و آموزش کارگزاران ،حتی از طبقه اشراف و درباریان الزم بود.
نگاهی به فهرست تشکیالت و سازمانها و حتی شمار وزیران در زمانهای گوناگون مؤید این نظر است که
آموزش اداری و کشوری مورد تووه بود .اداره آن تشکیالت عظیم بدون یادگیری امکانپذیر نبود .داریوش
برای هر استان افرادی هم ون شهربان (ساتراپی) ،فرمانده سپاه ،مأمور اخذ مالیات ،دبیر رابط بین شااه و
شهربان (بازرِس چشم و گوش پادشان) ،برگزیده بود و این افراد پیش از اعزام آماوزشهاای الزم را مای-
دیدند .حتی در دربار هخامنشان نوعی روزنامه (که نشانهای از توواه باه خبرگیاری و خبررساانی اسات)
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ووود داشت .در امور مالی و حسابداری ،تووه به یکی از انواع خطوط ویژه نشان مایدهاد کاه در دوران
باستان این آموزشها مورد نیاز و تووه بوده است .ورج کامرون میگوید :با تووه به آثار به دست آمده از
دوره ساسانیان میتوان گات حساب ،گاه شماری و وغرافیا در آموزشگاههاا تادریس مایشاده اسات .در
آموزش اداری ،اسناد و مدارکی نیز درباره گرفتن مالیات و بایگانی پروندهها ووود داشت که خاورشناسان
از آن یاد کردهاند .برای نمونه ،بخشی از کارنامه اردشیر بابکان درباره قانون مالیاتگیری اسات (ضامیری،
 ،9383ص.)21 .
 – 6آموزش نظامی
در تاریخ آمده که هُوَخْشَتَر شماری از شکارچیان و وناگآوران ساکایی را باه عناوان مربیاان نظاامی در
استخدام خود در آورد .پس از زیر و بمهای بسیار از لحاظ لشکر و لشکرکشی ،کوروش ارتشی را آماوزش
داد و مهیا کرد .ارتش کوروش عبارت بود از :سواره نظام ،پیاده نظام و ارابههای ونگی .فرون بر این ساپاه
واویدان و گارد شاهنشاهی نیز از ومله ارتشیان باساتان بودناد .از زماانی کاه فنیقایهاا تاابع حکومات
هخامنشی شدند به دستیاری آنان ،ارتش ایران دارای نیروی دریایی کاارآزموده و آماوزش دیاده شاد .در
شیوه آموزش نظامی پارتها ،پرورش یک چاربکسوار و رزموو به گوناهای انجاام مایشاد کاه تحارک و
چاالکی و کاربرد سوارهنظام پارتی ،معروفیت وهانی یافته بود .در آیین نامک از دوران ساسانیان به واای
مانده ،روش صحیح تیراندازی و برخی فنون نظامی توضیح داده شده است .در برخی کتابهای ساسانیان،
مطالبی درباره تیراندازی ،انتخاب محل ونگ ،تغذیه سپاه و رفتار با اسرای دشمن آمده اسات (ضامیری،
 ،9383ص.)29 .
 – 1آموزش سیاسی
به ح می توان کوروش را نخستین آموزگار سیاسی دانست؛ گاتار او در سنگنوشتهها و نیز ذکر شاواهد
تاریخی از زبان مورخین بیگانه گواه این مدعاست .با تووه به متن اعالمیه حقو بشر کاوروش ،مایتاوان
گات مبانی اصولی آموزش سیاسی در ایران باستان بار محاور آزادی فاردی ،عادالت اوتمااعی ،تسااوی
حقو  ،نگهبانی مرزها ،احترام به مقدسات ملل و ادیان تعهد نسبت به روابط صحیح باینالمللای و آزادی
عقاید بوده است (ضمیری ،9383 ،ص.)22 .
 – 5آموزش صنعتی و حرفه ای
گزناون مینویسد :در شهرهای بزرگ ساختن اشیاء مختلف به عهده صنعتکاران مخصوص بوده است .بنا
به گاته پروفسور اِنسی مان انگلیسی :هی یک از شاخههای صنعت و هنر اروپایی سدههای میانی را نمی-
توان دید که ناوذ و تأثیر هنر دوره ساسانی در آن دیده نشود .با تووه به مدارک تااریخی ،هنار و داناش
ساالگری ،فلزکاری ،بافندگی ،چوب و شیشه و حتی کاغذسازی در دوران باستان از اهمیت برخوردار بوده
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و کارگران بروسته مورد تقدیر و تشوی قرار میگرفتند .نقاشیهای پیشرفته نسبت به آن زماان در روی
سنگها و ساالها اهمیت این هنر را بهتر نشان میدهد .ساالها و برنزهای مشکوفه در گورستان لرستان
و ساغر طالیی همدان در دوران هخامنشی و گلدان نقرهای و دیگر ابزار به دست آمده همه گواه بر توواه
به آموزش هنر و صنعت فلزکاری ،ساالگری ،نقاشی و هنرهای وابسته به آنهاا هساتند (ضامیری،9383 ،
صص.)23-22 .
 – 3آموزش بهداشت و نیرومندی
این آموزش براساس باورهای دینی بود و ونبه ملّی داشت .ایرانیان تندرستی و نیرومندی را از اَهاورامزدا
میدانستند و هنگام نبرد از او یاری میطلبیدند .کودکان از  6-5سالگی به تمرین تیراندازی میپرداختند
و در سنین باالتر آموزشهای سنگینتر (ص )26 .ورزشی را میآموختند .بیشتر مورخین انجام مسابقات
ورزشی در دوران باستان را گزارش کردهاند .از مطالب شاهنامه فردوسی میتوان به انواع و اقسام ورزشها
در ایران باستان و اهمیت و ارزش آنها مانند رسوم پهلوانی ،کشتی و  ...پی برد (ضامیری ،9383 ،صاص.
.)24-23
 –6آموزش هنری
پروفسور پوپ میگوید :هنر ،هدیه دایم ملت ایران به تااریخ وهاان باوده اسات .از گاردنبنادهای زریان
لرستان و مهرههای شیشهای مکشوفه آذربایجان تا گوشوارههای مکشوفه در لرستان و ساتونهاای تخات
ومشید و کندهکاریها و حجاریها همه و همه نشانگر تووه و عالقه ایرانیان به تکامل این هنر و استااده
از هنر سایر ممالک بوده است .ثعالبی در مورد رواج موسیقی در درباار ساساانیان مطاالبی آورده باه ناام
استادانی در موسیقی هم ون باربذ و نکیسا اشاره کرده است و میگوید حتی شاهان نیز از شاگردان آنهاا
بودند .مکتبهای نقاشی مانی و پیکرنگاری آن و استااده از رنگها و مینیاتورهای مکشوفه و پیکرتراشی-
های طا بستان ،تخت ومشید ،دستساختهها ،مجسمههای مارغی ،مرمری ،حکّاکی ،مهرسازی ،ساکه-
زنی (دَریک ،سکه رایج دوران داریوش بزرگ) و (سکههای اشکانی ،با الابای پهلوی اشکانی) بیاانکنناده
عالقه و تووه به آموزش و رواج انواع هنرهای آن زمان در ایران باستان در اندازه بااالیی اسات (ضامیری،
 ،9383ص.)24 .
 – 7آموزش های عالی و فنی
 – 9آموزش دختران
در دینکرت به نقل از اوستا آمده است :دختران باید به خاناهداری آموخات؛ اماا دختاران طبقاات بااالی
اوتماع مانند شاهان و درباریان و امرا از آموزشهایی مانند چوگانبازی و سوارکاری نیاز برخاوردار مای-
شدند .آموزش موسیقی نیز در بین دختران همین طبقات رایج بود (ضمیری ،9383 ،ص.)25 .
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هخامنشیان نخستین دستگاه حکومتی وسیع و متمرکز را در ایاران پدیاد آوردناد .در عهاد داریاوش در
حدود چهل و شش قوم با فرهنگهای متااوت تحت حکومت (ص )117 .هخامنشیان زنادگی مایکردناد.
اداره کشوری با چنان وسعت به دبیرخانههای بزرگ و دبیران کارآزمودهای نیاز داشات کاه نخسات مای-
بایست در طی دورههای معین تعلیمات الزم ،از ومله خواندن و نوشاتن را در مراکاز آموزشای فارا مای-
گرفتند .گاتهاند که در آن دوره دو دیوان ووود داشت که دبیران یک دیوان با خط میخای و دیگاری باا
الابای آرامی مینوشتند .در این دیوانها مقررات و فرمانهای مهم بار روی لاوحهاای خطای و سانگی و
چرمی نوشته و به ایاالت فرستاده میشد (سلطانزاده ،9371 ،صص .)991-998 .بر پایه اطالعات موواود
اظهار شده است که معلوماتی از طب هندی را ایرانیان به نویسندگان کتاابهاای بقراطای منتقال کارده
بودند .هم نین برخی از پزشکان یونانی مانند «کتزیاس» یاا «دموسادس» مطاالبی در بااب پزشاکی در
ایران فرا گرفته بودند .بر پایه اسنادی دیگر در هنگام حکومت داریوش مدرسه عالی طب ،در مصار وواود
داشت که با حمایت و کمکهای مالی داریوش احیا شد .آموزش بیشتر باه طبقاه و گاروه خاصای تعلا
داشت و ونبه همگانی نداشت .مراکز آموزشی نیز بیشتر در فضاها و میدانهای نزدیک کاخها سلطنتی و
ساختمانهای دولتی وای داشتند .بر پایه آن ه از گزارشات گزناون ،افالطون و استرابون بار مایآیاد ،در
اغلب موارد ،تعلیمات علمی همراه با تربیت وسمی بود .در برخی اوقات ووانها میبایست در طی مادت
چند سال که گاه طوالنی میشد ،تعلیمات الزم را فرا میگرفتند (سلطانزاده ،9371 ،ص.)991 .
با سلطة مقدونیان ،شکوفایی فرهنگی در مقایسه با دوران گذشاته از میاان رفات .در ایان دوره،
«آموزش و پرورش به شیوة سنتی دچار رکود گردید .بسیاری از آتشکدهها و آموزشگاهها ویران شدند و از
تعلیم موبدان و هیربدان ولوگیری شد و در یونانی کردن آداب و رسوم اوتماعی و تربیتی تالش گردیاد؛
اما اشکانیان  ...به علت داشتن باورهای مذهبی و گرایش به سنتهای کهان کوشاش کردناد تاا نهادهاای
آموزش و پرورش را به سبک پیشین زنده نمایند و احترام به موبدان و معلماان را فاراهم آورناد .در ایان
دوره خانواده نقش بنیادیتری یافت و در پاسداری ارزشهای ملی و مذهبی بایش از نهادهاای رسامی از
خود توانایی نشان داد .در نیمة دوم فرمانروایی اشکانیان آتشکدهها رون یافتناد و آماوزش توساط مغاان
استحکام نسبی یافت و برای گروههای اشراف و خاندانهای برگزیده نیز آموزشاگاههاایی بار پاا گردیاد»
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(درّانی ،9319 ،ص.)27 .
خصوصیات مراکز آموزشی در عصر پانصد ساله حکومت پارتیان مشخص نیست؛ زیرا از یاک ساو
ویژگیهای تشکیالتی و شیوه زندگی آنان ،بویژه در قرنهای نخستین و از سوی دیگر دشمنی ساساانیان
با آنان و از بین بردن مدارک مکتوبشان تا آنجا که حتی گاهشماری پارتی را تغییر داده ،زمان فرماانروایی
 . 1تكميل همايون ،ناصر؛ «آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان در آغاز تاريخ ايران» ،مجلة فرهنگ ،ص 044و .041
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آنان را به نصف کاهش دادند ،مووب گردید که اطالعات مووود از پارتیان بسیار اندک باشد .کااوشهاای
باستانشناسان ،بخشهای تاریکی از فرهنگ و تمدن آنان را روشن گردانیده ،اما هنوز راه درازی در پیش
است (سلطانزاده ،9371 ،ص.)991 .
در اواسط دورة ساسانی« ،سوادآموزی به علتهای تاریخی و وضعیت اقتصادی و اوتماعی ،چاون
پیشرفتهای صنایع کاغذسازی ،ایجاد و توسعة کتابخانههای متعدد و عالقهمندیهای مردمی و نیازهاای
دولتی و وز اینها گسترش خاصی یافت و تخصصها و حرفههای ودید آن روزگاار نیاز موواب شاد کاه
قشرهای فراوانی به سوادآموزی وذب شوند» 9در این زمینه کریستین سن مینویسد« :وماعت بسیاری از
تجّار شهر ،الاقل قرائت و کتابت و حساب را مایدانساتند؛ ولای تاودههاای ماردم ،تهیدساتان شاهری و
روستاییان از داشتن نعمت سواد محروم بودند .مطلقاً از تعلیمات ابتدایی آن زمان آگاهی نداریم ،بیشک،
قسمت اعظم کشاورزان بیسواد بوده اند .دیهگانان گویا عموماً مختصر سوادی داشتهاناد .قارنهاا پاس از
انقراض دولت شاهنشاهی ساسانی ،این طبقه روایات و افسانهها و تاریخ ملی را نگاه داشاته بودناد .عاماة
مردم از حیم ادب و سواد بضاعتی نداشتهاند» (درّانی ،9319 ،صص.)28-27 .
حکومت ساسانیان دارای دو خصوصیت بسیار مهم بود ،نخسات ونباه ماذهبی و ساپس ونباه
مرکزیت ،به همین وهت مووب پیدایش نهادها و مراکز آموزشی مهمای شاد .تقویات حکومات مرکازی
بدون یک دستگاه اداری قوی و متمرکز که از عهده اداره کلیه امور کشوری و لشکری بر آید میسر نباود.
چنین تشکیالتی بدون حضور دبیران کارآزموده (ص )119 .نمیتوانست عینیات یاباد .اهمیات و منزلات
دبیران در حدی بود که مووب تکوین طبقه خاصی متشکل از دبیران شد .بر پایه مندروات اوستا ،وامعه
ایران باستان به سه طبقه آثروان (روحانیون) و ارتیشاران (سپاهیان) و استریوشان و هوتخشان (کشاورزان
و صنعتگران) تقسیم شده بود .در دوره ساسانیان گستردگی و اهمیت نهادها و تشاکیالت اداری و کثارت
تعداد دبیران چنان شد که طبقه واحدی پا به عرصه ووود نهاد (سلطانزاده ،9371 ،صص.)921-991 .
واژه دبیر به معنی خط را واژه ای سومری دانستهاند که در کتیبههای هخامنشی به صورت دیپی
مورد استااده قرار گرفته است .گاتهاند که بهترین واژه مترادف با کلمه مذکور ،واژه مرکب دبستان معادل
کلمه مکتب در زبان عربی به معنی محل آموزش خط است .بنابراین عموم دبیاران باه نحاوی باا خاط و
نوشته سروکار داشتند و طبقه آنان شامل اصنافی مانند مادیران ،محاسابان و نویساندگان دساتگاههاای
اداری و محاکم ،مورخان ،پزشکان ،منجمان و شعرا میشد .دستگاه و تشکیالت مذهبی نیز بسیار وساعت
یافت و نهادهای وسیع و پی یدهای پیدا کرد .روحانیون نیز دارای اصاناف و قشارهای متاااوتی از وملاه
مغان ،هیربدان ،موبدان و آذربدان بودند .فعالیت روحاانیون و آموزشاگاههاای ماذهبی همیشاه فقاط در
 . 1تكميل همايون ،ناصر؛ «آموزش و پرورش كودكان و نوجوانان در دوره ساساني» ،مجلة تحقيقات تاريخي ،ص .40
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زمینههای مذهبی خالصه نمیشود ،بلکه در برخی از دورههای در سایر زمینههای فرهنگای و اداری نیاز
فعالیت میکردند (سلطانزاده ،9371 ،ص.)921 .
از لحاظ اوتماعی آموزشهای مووود در دورة ساسانی را میتوان به بخشهای زیر تقسیم کرد:
.9

آموزشای گروه ویژه چون شاهزادگان و بزرگزادگان (ساتراپلهاا ،شاهربانان ،مرزباناان و دبیاران

بزرگ و  )...پس از درس هاای اوبااری و همگاانی ،عباارت باوده اسات از داناشهاای سیاسای ،ونگای،
کشورداری و گهگاه زبانهای خاروی.
.2

آموزش های گروه مذهبی چون فرزنادان مغاان و هیربادان و موبادان بیشاتر تعلیماات دینای و

اوستایی بوده است؛
.3

آموزشهای فرزندان پیشهوران و صنعتگران و کشاورزان همان دانشهای پدران آنان بوده است.

.4

آموزشهای فرزندان و بازرگانان و دبیران نیز در پیوند با مشاغل پدرانشان نظم یافته بود.

.5

در این دوران سه مرحلة تربیتی متمایز ووود دارد :هاات تاا دوازده ساالگی ،دوازده ساالگی تاا

پانزده سالگی و پانزده سالگی تا بیست سالگی« .فرزندان تا سن پنج سالگی به اختیار مادر و از پنج سالگی
تا هات سالگی تحت سرپرستی پدر بودند و در این سن به مدرسه داخل میشدند».

9

در دورة ساسانیان مانند ادورا پیشین ،آتشکدهها باه منزلاة آموزشاگاه دارای وظاایف فرهنگای و
آموزشی بودند؛ اما مسلم است که آموزش در چارچوبهای محدود صورت مایگرفات و خاانواده و قبیلاه
نقش اساسی را عهدهدار بود .در این دوران آموزش و پرورش به عهدة موبد و یا موبدان بود و در آتشکدهها
و یا در دربار صورت میگرفت .در آموزشگاهها در بخش اول و آخر روز برنامة تحصیل و سوادآموزی انجام
میشد و زمانهای بعد به ورزش و تعلیمات عملی دیگر اختصاص داشت ،یکسوم روز صرف سوادآموزی و
آموزشهای نظری بود و دوسوم دیگر تعل به برنامهها داشت 2 .تعلیم و تربیت معماوالً باه وسایلة مغاان
صورت میگرفت .یکی از اصول رایج این بود که محل مدرساه نزدیاک باازار نباشاد تاا دروغ و دشانان و
تزویری که در آنجاست مایة تباهی حال کودکان نشود .کتابهای درسی شامل اوستا و شرحهای آن باود
(درّانی ،9319 ،صص.)31-28 .
گویا برای اوقاات شابانه روز و دوره تحصایل مقرراتای وواود داشاته اسات .بار پایاه منادروات
«وندیداد» ،شبانهروز به هشت پاس تقسیم میشد که هر پاس معادل سه ساعت بود .پاس اول و آخر شب
برای تحصیل و دو پاس وسط روز و دو پاس وسط شب برای استراحت تعیین شده بود .هم نین توصایه

 . 1تاريخ تمدن؛ ج ،1ص .030
 . 2بيژن ،اسداهلل؛ چشم انداز تربيت در ايران باستان يا سير تمدن و تربيت در ايران باستان؛ ص.11
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شده بود که شاگردان در کار آموزش باید کوشا و استوار مانند «آب داغ» باشند و به اماور رفااهی نمای-
بایست تووه میکردند (سلطانزاده ،9371 ،ص.)929 .
«در دوران ساسانی به طور قطع آموزشگاههای دینی و تعلیمات عالی به وز آموزشهاای نظاامی
هم نان در دست روحانیان باقی ماند و در این آموزشگاهها ،بزرگزادگان و فرزندان خاندانهای مشاهور و
مرفه تعلیم مییافتند ».در این عصر چون گذشته ،فرزندان موبدان ،مغاان و هیربادان و اندرزبادان بارای
کسب دانشهای مذهبی آماده میشدند .فرزندان شاهزادگان و خاندانهای هاتگانه ،در رشاتههاای علاوم
سیاسی و کشورداری و مسائل ونگی ،به تحصیل میپرداختند و فرزنادان دیگار بزرگزادگاان و اشاراف و
درباریان و استانداران و شهربانان و مرزبانان و دبیران بروساته و امیاران ارتاش نیاز کماابیش در ردیاف
متعلمان علوم سیاسی و نظامی قرار داشتند ( 9درّانی ،9319 ،ص.)42 .
عالوه بر امور اداری و مذهبی ،رشته پزشکی نیز در دوران باستان بسیار مورد تووه قرار داشاتند.
باار پایااه مناادروات «وندیااداد» پزشااکان بااه سااه گااروه  -نخساات پزشااکان کااار (وااراح) ،دوم پزشااک
اقاقیر(داروپزشک) ،سوم پزشک دعا (روحانی دعاخوان) -طبقهبندی میشدند .در ماورد آماوزش پزشاکی
مقررات و ضوابطی ووود داشت ،برای مثال افارادی کاه در رشاته پزشاکی تحصایل مایکردناد ،پاس از
گذراندن مراحل آموزش برای امتحان تجربی باید بیگانگان و مجرمان را ساه مرتباه طبابات (وراحای یاا
تجویز دارو) میکردند .انگاه اگر کسی بدون داشتن مجوز اقدام به طبابت میکرد و بیمار آسیب مایدیاد
مجازات فردی در حقش اعمال میشد که به طور عمد همان صدمه را به شخص بیماار وارد کارده باشاد.
نکته والب اینکه مقدار دستمزد پزشکان نیز بر اساس منزلت اقتصادی ،اوتماعی بیمار تعیاین شاده باود
(سلطانزاده ،9371 ،ص.)929 .
اردشیر بابکان دستور داد تا کتابهای یونانی و هندی را به پارسای برگردانناد .ایان اقادامات در
انگیزه و راهاندازی بعدی یک مؤسسه بزرگ علمی مانند دانشگاه گندیشاپور به سزا داشت ،به گونه ای که
نوعی عالقه در شاهان ،وزرا و بزرگان بعدی به ووود آورد که از اقادامات پیشاینیان خاود پیاروی کنناد.
شهرت پادشان ساسانی به حمایت از دانشمندان مووب شد که دانشامندان راناده شاده از قساطنطنیه و
مسیحیان نسطوری روی به ایران آورند .پیش از تأسیس گندیشاپور در دوره هخامنشی مدرسههای عالی
مهمی در شهرهای بورسیپا میلت و اِرخوبی به ویژه در زمینه پزشکی ووود داشته است .اگر در شاهرهای
ملل تعابعه چنین مراکزی به همت هخامنشیان را ایجاد شده در شهرهای مهمی مانند بلخ و آذربایگاان و
ری نیز میبایستی چنین مراکز علمی ووود داشته باشد .برای نمونه حوزه علمی ریواردشایر ،باه ریاسات
معانابیت اردشیری و معروف به معانا ایرانی ،در فلساه و پزشکی و نجوم از ومله این مراکز عالی آموزشی
 . 1تكميل همايون ،ناصر؛ «آموزش عالي در ايران باستان» ،مجلة تحققيات تاريخي ،ش1و ، 2ص  314و .311
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بود .هم نین باید به کلیساهای نسطوری واقع در حوالی مداین و ونوب ایران که محل تادریس منطا ،
فلساه و نجوم بود اشاره شود (ضمیری ،9383 ،صص.)64-63 .
یکی از بارزترین مراکز علمی و آموزشی دورة ساسانی که تا قرن ساوم هجاری باه فعالات خاود،
خصوصاً در دانش پزشکی ادامه داد ،دانشگاه مشهور وندیشاپور یا گندیشاپور 9اسات .ایان دانشاگاه در
میان آموزشگاههای عالی مووود در داخل مرزهای ایاران آن زماان و چناد آموزشاگاه دیگار در مرزهاای
تاریخی ایران و امپراتور روم از شهرت و امتیاز بیشتری برخوردار بوده است .این دانشگاه در ونوب شرقی
ایران (در شر شوش یا ونوب شر دزفول و شمال غرب شوشتر) واقع بوده ،وایی که دهکدة شاهآباد در
حال حاضر ووود دارد .شاپور اول (279 – 249م) بنیانگذار شهر ،بر طب سنت آن زمان اسیران ونگی
رومی را به امر ساختن زیربنای شهر گماشت .او شهر وندیشاپور را به مرکز علوم پزشاکی هلنای مبادل
ساخت 2 .و به صورت شهر مهمی درآمد که مرکز علوم قدیم شد و در آنجا ایان علاوم باه زباان یوناانی و
سانسکریت و سریانی تدریس میشد .مدرسهای به شکل مدارس اساکندریه و انطاکیاه در ونادیشااپور
تأسیس شد که در آن پزشکی و ریاضیات و نجوم و منط را عمدتاً از روی متن یونانی تروماه شاده باه
سریانی تعلیم میدادند ،با ووود این عناصری از علوم ایرانی و هنادی نیاز در آن تادریس مایشاد .ایان
مدرسه که تا مد تها پس از روی کار آمدن خلاای عباسی دوام یافت ،به صورت یکی از منابع مهام داناش
قدیم در وهان اسالمی درآمده بود ( 3درّانی ،9319 ،ص.)44 .
دانشگاه وندیشاپور در عهد انوشیروان به اوج پیشرفت خاود رساید و دانمشاندان ،داناشهاای
هندی ،یونانی ،یهودی ،سریانی ،مسیحی و ایرانی را گردآوری نمودند (درّانی ،9319 ،ص .)45 .سریانیهاا
که در وهان آن روز از فرهنگ معتبری برخوردار بودند ،ساهم ماوثری در افازایش اعتباار ونادیشااپور
داشتند .آنان بسیاری از کتابهای معتبر علمی و ادبی یونانی ،مانند کتابهاای افالطاون ،ارساطو ،بقاراط،
فیثاغورث و هومر را به زبان خود ترومه کردند و در مدرسههای باین النهارین و شاام باه تادریس آنهاا
اشتغال ورزیدند (سلطانزاده ،9371 ،ص« .)922 .تأثیر علمی و پزشکی یونان در این شهر به اندازه ای بود
که مورخان آن را شهر بقراط ناام دادهاناد( 4 ».درّانای ،9319 ،ص .)45 .هم ناین گاتاهاناد :عاده ای از
پزشکان هندی همراه برزویه طبیب که به فرمان خسرو اول برای آوردن کتابهای علمی به هندوستان رفته
بود ،به ایران آمدند و در وندی شاپور به تدریس اشتغال ورزیدند و چند کتاب طب را از هندی به پهلوی
 . 1اصل كلمة جنديشاپور يا گنديشاپور به طوري كه صاحب مجملالتواريخ نوشته «به از انديو پاشور» است؛ يعني شهر شاپور بهتر از
انطاكيه است؛ چه گويند «انديو» در زبان پهلوي به معني انطاكيه است.
 . 2ر.ك :.همائي ،جالل الدين ،تاريخ علوم اسالمي ،ص 22و .34
 . 3نصر ،سيدحسين ،علم و تمدن در اسالم ،ص.22
 . 0براوان ادوارد؛ طب اسالمي؛ ترجمه رجب نيا ،ص.1331
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برگرداندند که در دوره اسالمی به عربی ترومه شد .مدرسه و بیمارستان وندیشاپور کتابخانه بزرگای باا
هزاران کتاب ،به چند زبان داشت .ریاست مدرسه با عالمترین پزشکان بود که در ضمن پزشک مخصاوص
پادشاه نیز بود .دانشجویان این مدرسه باید پیش از فارغالتحصیل شدن امتحانات مقرر را با موفقیت پشت
سر مینهادند ،انگاه اوازهنامه پزشکی به آنان داده میشد (سلطانزاده ،9371 ،ص.)922 .
ووود ولسات مباحثه که امروزه سمینار خوانده می شود ،گزارش شاده اسات .ولساات بحام و
مناظره و کنارانسها (به قول امروزیها) زیر نظر فردی برگزار می شد که سمت وزیر بهداری را داشات و
درست باز خوانده میشد .معروف است بر سر در این دانشگاه چنین نوشته باوده اسات :داناش و فضایلت
برتر از بازو و شمشیر است (ضمیری ،9383 ،ص.)64 .
در دانشگاه وندیشاپور عالوه بر دانشکدة پزشکی ،دانشکدهای برای نجاوم و رصادخانههاایی در
کنار آن بود و این خود نیز نشان میدهد که در این دانشگاه مانند دارالتعلیم اسکندریه تحصیل ریاضایات
فرع تحصیل نجوم به شمار میرفت 9 .استادان و رؤسای دانشگاه وندیشاپور از میان بهتارین فرزانگاان و
مشهورترین عالمان انتخاب میشدند (درّانی ،9319 ،ص.)45 .
این دانشگاه با دیگر دانشگاههای علمی وهان آن روز مانند دانشگاه آتن و هند ،ارتبااط و حالات
مبادله علمی داشت .میتوان اساس مدیریت و آموزش دانشگاههای اسالمی مانند نظامیه و ربع رشایدی و
بیتالحکمه مأمون را از این دانشگاه دانست .آموزشگاههای کاربردی دیگری نیز در سطح باالتر از آموزش-
های همگانی و پایین تر از سطح علمی دانشگاه گندیشاپور ووود داشت ،مانند مدرسه ایرانیان در رُها .از
این مدرسه و مدرسههای مانند آنان دانشمندان نامداری مانند ابراهیم مادی و ماربابا گندی شاپور را می-
توان نام برد که بیشتر تألیااتی در زمینه علوم عقلی به زباان سُاریانی (زباان رسامی عیساویان ساوری)
داشتند .مدرسه حوزوی تخت ومشید که استادهای آن دست اسکندر ناابود شادند از لحااظ گساترش و
اهمیت و کیایت و کمیت بر دیگر حوزه ها مانند بابل و  ...برتری داشت (ضمیری ،9383 ،ص.)65 .
آشو زرتشت و آیین او ( 3171ق .م تا  3116ق .م)
این لاظ در زبان پهلوی زردشت و در زبان اوستایی زَرَه ثوشَتره ،یعنی ستاره درخشان ،دارنده شاتر زرد و
دارنده شتر ثابت ثبت شده است .محل تولدش را برخی ری و برخی آذربایجان دانستهاند .بیشتر پژوهش-
گران او را منسوب به شمال شرقی ایران میدانند .سی سال داشت که به پیاامبری برگزیاده شاد .درباارة
تاریخ تولد رزتشت اختالفات آرا بسیار است .تولد او را  811 ،711تا  ،6111سال پیش از میالد نوشتهاند.
گشتاسب (ویشتاسب) که خود از رؤسای اوتماعی و مذهبی بود پس از شنیدن پیام زرتشات ،باه هماراه
 . 1اوليري؛ انتقال علوم يوناني به عالم اسالم؛ ترجمة احمد آرام ،ص 112و .113
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افراد قبیله خود که در خراسان بزرگ میزیستند به کیش او درآمد .زرتشت در حمله اَرواست تاورانی در
پنجم دی ماه (روز خور) در بلخ به دست بَراترَک رُش شهید شد .بنا بر روایات پهلوی او  77سال عمر کرد
(ضمیری ،9383 ،ص.)26 .
آیین زرتشت و تربیت
دین زرتشت ،یک دستور عملی زندگی است .دین زرتشت ونبه اخالقی قوییی را داراست که این مدعا را
نوشتههای کتاب مقدس آنها ،اوستا و سایر نوشتههای مذهبی نیز تأیید میکند .در نظر زرتشتیان نیکی از
بدی ودا است و هر دوی آنها دارای اصلی وداگانه هستند .گیتی پهناه نبارد باین نیکای و بادی اسات.
ثنویت (دوالیسم) فلسای زرتشتی افراطی نیست؛ زیرا از ابتدا پذیرفته شده اَهورا مزدا بار اهاریمن پیاروز
خواهد شد و این یکی از اصول اعتقادی آنهاست .اَهاورا مازدا خادای بازرگ اسات و هاات امشاساپندان
(واودانهای مقدس) که در رآس آنها سِپَنتامینو قرار دارد و خرد مقدس نامیده می شود مجاری اراده او
هستند .اعتقاد به خدای واحد ،رستاخیز ،پل صراط ،داوری ،بهشت و دوزخ در آیین زرتشتی آشکار است و
این اصول در همه ادیان الهی نیز پذیرفته شده است .احتماالً کوروی و داریوش و خشایار شااه از پیاروان
دین زرتشت بودهاند (ضمیری ،9383 ،ص.)27 .
پرورش دینی و اخالقی
پیامبران الهی و از ومله زرتشت به اخال  ،به ویژه در بُعد عملی تووه زیاد داشاتهاناد .اسااس آماوزش و
پرورش زرتشتیان چنین است .9 :هومَتَ (پندار نیک) ؛  .2هوخَتَ (گاتار نیک)؛  .3هورشَتَ (کردار نیاک)
(ضمیری ،9383 ،ص .)21 .اصوالً فلساة تربیتای زرتشات ،بعاد اخالقای -اوتمااعی بسایار قاوی یای را
داراست .این دین در مجموع آئینی ساازنده و دنیاگراسات و اعماال ریاضاتی در آن مشااهده نمایشاود
(ضمیری ،9383 ،ص.)39 .
مکان و مواد تحصیلی
آتشکدهها و هیربدستانها نخستین مراکز آموزش و پرورش بودند و آموزگاران و دبیران بساته باه درواه
خود فزون بر دروس مذهبی به آموزش دروسی مانند پزشکی ،ریاضی ،نجوم و باه ویاژه کشااورزی مای-
پرداختند .ری از مراکز روحانیت زرتشتی بود و مِسُمغتن (موبد موبدان) در آن استان ،هموچاون پااپ در
واتیکان امروز حکومت مادی و معنوی داشت .در آتشکدههای پنجگانه نُسَخی از اوستا نگهداری و تدریس
میشده که عموم مردم اوازه داشتند از آن آموزش ببینند .برخی از شاهان نیز باه تعمیار یاا تکمیال یاا
ساختن پرستشگاهها اقدام میکردند (ضمیری ،9383 ،ص.)32 .
آیین مانی
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لاظ مانی به معنی بی مانند و خوب است .مانی پسر فاتَک بود که در سال  296میالدی در ماردین بابال
متولد شد .او در ووانی به آموختن علوم و فلساه باه ویاژه مطالعاه در ادیاان پرداخات و در  25ساالگی
ادعادی پیغمبری کرد .مانی تبلیغ خود را در منطقه میان رودان آغاز کرد و سپس به دربار شاپور راه یافت
و یکی از کتابهای خود را نام شاپورگان که در اصول آفرینش و آخرت بود به او تقدیم کرد .شاه در آغااز
با او به مهربانی رفتار کرد و سپس او و یارانش را تبعید کرد .این آوارگی به هند و دیگر کشورای همسایه
ایران تا مرگ شاپور ( 272میالدی) ادامه داشت .او پس از بازگشت به ایاران ایان آزادی را یافات کاه در
زمان هرمز به نشر تبلیغ افکار خود بپردازد و در اندک مدتی پیروان فراوانی به دست آورد .سرانجام ،بهرام
اول ساسانی او را تحمل نکرد و در سال  276میالدی او را کشتند و در پوسات بادنش کااه کردناد و بار
دروازه گندیشاپور آویختند .مانی عالم را پدید آمده از روشنایی و تاریکی میداند و عقید دارد ودال بین
نور و ظلمت حتماً به پیروزی نور میانجامد و صلح ابدی بر وهان حکامفرماا خواهاد شاد .ماانی رساالت
زرتشت و مسیح (ع) را پذیرفته و از عقاید و آراء آنان در بیان ایده خاویش ساود وساته اسات و قیاام او
اساساً علیه نابرابری ووود بود .او خود را آخرین پیامبر می دانست .نماز خواندن را در چهاار وقات اعاالم
کرد و صدقه دادن را واوب دانست وی قربانی کردن و پرسش بت را نهی کرد (ضمیری ،9383 ،ص.)43 .
آموزش و اورای مراسم مانوی با ساز ،آواز و شادی و سرور همراه بود .آنها زیبایی و ومال نیکو را مطلوب
و راه رسیدن به حقیقت میدانستند .بیشتر نوشتههای آنها روی پوست برا و تاذهیبکااری شاده باود.
احتماالً به کار بردن انواع نقاشی چینی از مکتب مانی است .بسیاری از آداب صوفیه از راه و رسوم ماانوی
تقلید میشده است .مانی در حقیقت ،یک فلساه آمیخته به روش عرفاانی را نویاد داده اسات (ضامیری،
 ،9383ص.)44 .
دیرها و صومعههای مانویان
دیرهای مانویان که از نظر اقتصادی و معیشتی به حالت فقیرانهای اداره می شد بیشتر دارای پنج قسامت
بود:
 .9کتابخانه؛  .2موعظهخانه؛  .3عبادتخاناه؛  .4مدرساه و کاالس درس؛  .5بیمارساتان و اساتراحتگااه
مؤمنان بیمار.
همه مانویان میبایستی از مقامهای سهگانه متصدی امور دینی ،متصدی امور پاداش و تشاوی  ،متصادی
صدقات و نذورات اطاعت میکردند (ضمیری ،9383 ،ص.)44 .
آیین مزدك
دو قرن پیش از ظهور م زدک ،مردی به نام زرتشت بونده که مانوی بود ،آیینی به نام دریست دین را پای
افکند .مزدک که مرد عمل بود آیین این شخصی را رواج داد .نام پادر مازدک ،باماداد باود و مولادش را
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بیشتر پژوهشگران (مَدَرنَه) نوشتهاند که احتماالً همان مادریای واقع شده بر ساحل چپ دولاه باشاد .او
بین  439تا  488میالدی میزیست .آیین دریست دین و مزدکی ،به منزله ناوعی تجدیاد نظار در آیاین
مانی قلمداد شده و مانند آیین اصلی مانی به دو اصل قدیمی عنی نور و ظلمت اعتقاد دارد .مزدک معتقد
بود تاریکی از روی اراده و قصد عمل نمیکند بلکه کورکورانه و ناآگاهانه و اتااقی عمل میکند .روی ایان
اصل میتوان نتیجه گرفت اهمیت پیروزی نور بر ظلمت در کیش مازدک بایش از آیاین ماانی اسات .از
ویژگیهای آیین مزدک بررسی پدیدههای اوتماعی با دید انتقادی است .گرایش مردم باه ساوی مازدک
نتیجه طبیعی نارضایی مردم از ووود تضاد و فاصله طبقات است .مبارزه با نابرابریها از ویژگیهای نهضت
مزدک بود (ضمیری ،9383 ،صص.)46-45 .
مهرپرستی (میترائیسم)
پیش از ظهور زرتشت مهرپرستی یکی از دینهای بزرگ ایرانیان بود .نمیتاوان باانی مشخصای بارای آن
ذکر کرد ،اما این آیین تقریباً به مدت  511سال یعنی در زمان حکومت اشکانی دین رسمی بوده و حتای
پیروانی در یونان و روم به دست آورده بود .تأثیر دستورات این آیین در کیش زرتشت و مسایح غیرقابال
انکار است .در آیین مهر باور بر این است که :نیکی بر بدی پیروز میگاردد .توواه باه پااکیزگی و آلاوده
نکردن آب ،دشمنی با درغگویان ،نشکستن پیمان ،هدایت سخنان به سوی راستی ،حضاور مهار در هماه
پهنای هستی ،تیزبین بودن مهر و فریب نخوردن او ،نیرومندی مهر ،سالمتی گلاههاا و رماههاا ،نگهباانی
کشاورزی و کشاورزان و پای بندی به تقدس خاانواده و توواه باه فرزنادان راسات کاردار در آماوزش و
دستورهای پرورشی و آموزشی این آیین زیاد دیده میشود .برای ایان فرشاته یاا الهاه در نقااط مختلاف
عبادتگاهها ساخته بودند .در یونان نیز معابد آناهیتا (ناهید) و مهر ،از این دسته بودهاند .مهر نه باه معنای
خورشید که به معنی انوار زرین و حرارت خورشید است .یکی از معابد بزرگ میترائیسم در محلی باه ناام
نیشابور نزدیک شهرستان کازرون قرار دارد (ضمیری ،9383 ،صص.)48-47 .

ب :فضاهای آموزشی بعد از اسالم
ب  :1فضاهای آموزشی از اول تا نیمه دوم قرن پنجم هجری
در هنگام ظهور اسالم هیچ نهاد و موسسه مستقل آموزشی در عربستان ووود نداشت؛ زیرا تعلیم و تربیت
بر پایه آموزش شااهی استوار بود و فقط عده اندکی که تعداد آنان را بین ده تا هاده نار گاتهاند ،با سواد
بودند .آموزش قرآن کریم و احکام دینی در آغاز بیشتر به صورت شااهی بود؛ اما بتدریج همراه با افزایش

47

48

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

آیات نازل شده ،عدهای از سوی پیامبر اکرم(ص) مامور نوشتن آیات شدند .عده این کاتبان فقط هات نار
بود و سپس به چهل نار رسید (سلطانزاده ،9371 ،صص.)923-922 .
اولین مکان تعلیم و تربیت در اسالم مسجد و محور این آموزش و پرورش ،قرآن کریم بود .یکی از
تصمیماتی که پیامبر اکرم (ص) در بدو ورود به مدینه به اورا درآوردند ساختن مسجدی بود که امروز به
نام مسجدالنبی معروف است .در قسمتی از این مسجد ایوانی سرپوشیده به نام صاّه بنا شد 9 .در روز،
استادانی که به این منظور انتخاب شده بودند با شاگردان آموزش میدادند و شاگردان شب در آنجا می-
خوابیدند .اساساً آموزش در اسالم به دستور پیامبر اکرم (ص) آغاز شد ،افراد و گروههایی را پس از تعلیم
به نواحی مختلف عربستان و یمن اعزام میداشتند تا قرآن برای مردم بخوانند و به آنها تعلیم دهند .اسناد
و مدارک رویدادهای دیگر ،بر ووود فعالیت آموزشی مسجد و تشکیل حلقههای درس در دورة پیامبر
(ص) داللت دارد (درّانی ،9319 ،ص.)63 .
حلقههای درس در اوقاتی غیر از وقتهای نماز وماعت و وعظ تشکیل میشد (سلطانزاده،
 ،9371ص .)949 .مسجدالنبی در مدینه از نخستین مراکز علمی -آموزشی تاریخ اسالم است که پیامبر
اکرم (ص) آن را پس از هجرت به مدینه در سال اول اقامت خود در آن شهر بنیاد نهاد .پس از رحلت
پیامبر اکرم (ص) بزرگان صحابة آن حضرت پس از ایشان تابعین در این مسجد به تدریس میپرداختند.
با این همه ،تدریس و بحم در زمینة مسائل دینی و علمی ،حتی در زمان پیامبر اکرم (ص) نیز منحصر و
محدود به این مسجد نبود .در مدینه مساود کوچکتر و محدودتری ووود داشت که فعالیت آموزشی می-
کردند (درّانی ،9319 ،ص.)64 .
در دوره خلاا بر وسعت قلمرو و سرزمینهای اسالمی افزوده شد ،چنانکه دیگر اداره امور آن با
تشکیالت پیشین امکان نداشت .در زمان خلیاه دوم خزانه بیتالمال تاسیس شده ،دیوانی برای ثبت نام و
حقو قبایل و مجاهدان تشکیل شد .تشکیالت ودید نیاز به عده بیشتری افراد با سواد داشت؛ اما هنوز
نحوه آموزش چنان نبود که برای تعلیم خواندن و نوشتن به فضایی ودا از مسجد نیاز افتد .در زمان بنی-
امیه ،بیشتر به شعر و ادب و کمتر به علوم عقلی تووه میشد .در عهد مذکور تا هنگام خالفیت نخستین
خلاای عباسی ،مسجد و سپس خانه علما محل بحم و تدریس بود (سلطانزاده ،9371 ،ص.)923 .
در دوران عباسیان تعداد مساود به حداکثر خود رسید .چون قرآن به زبان عربی بود مسلمانان
مناط مختلف میبایست زبان عربی را برای فهم قرآن میآموختند؛ لذا در آغاز مسجد و سپس مکتب به
صورت مرکز اساسی و اصلی آموزش همگامی درآمد .توسعة مساود و در نتیجه مکتبخانه به وهت
اهمیتی بود که اسالم برای ساختن مساود قائل بود .ساختن مسجد یک عمل خیر شناخته شد که اور
. Hamidullah, M; Hammanm Ibn Munabbib; PP.26,27.
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زیادی از وانب خداوند برای سازنده اش نصیب میکرد 9 .بدین ترتیب مساود زیادی در همه وا ،حتی در
روستاهای دور دست تأسیس گردید .این مساود اصوالً دارای موقوفاتی نیز بودند که مخارج آنها را تأمین
میکرد .در این مساود همیشه مکانی در داخل یا در ونب آن در نظر گرفته میشد که اختصاص به امر
آموزش داشت .در این اماکن افراد به فراگیری قرآن و سنت پیامبر و هم نین وظایف اسالمی می-
پرداختند (درّانی ،9319 ،ص.)64 .
در زمان منصور عباسی بنای شهر بغداد ( 949ه ) .آغاز شد و به زودی به صورت یکی از مراکز
فرهنگی وهان اسالم در آن هنگام در آمد .نجوم ،ریاضیات ،طب و فلساه مورد تووه قرار گرفت و کتاب-
هایی به زبان عربی ترومه شد.
در دوره هارون به علم طب اهمیت بسیار داده شد و هم نین زمینه گسترش و تووه به منط و
فلساه نیز فراهم شد؛ زیرا اغلب پزشکان با منط و فلساه آشنا بودند .هارون پس از پیروزی مسلمانان بر
رومیان و توسط آنان بر شهرهایی مانند انقره و عموریه دستور داد برخی از کتابهای مووود در شهر های
مذکور را به بغداد حمل کنند و طبیب خود ،یعنی «یوحنا بن ماسویه» را مامور ترومه آنها کرد.
متوکل عباسی ( )247 -232ضمن مخالات با مجالس بحم و مناظره و دشمنی با فلساه و علوم
عقلی  ،قواعد و مقرراتی وهت تحدید آزادیها و تسامحگرایی وضع کرد (سلطانزاده ،9371 ،ص.)923 .
تا زمان او برای ورود کودکان به مکتب خانهها شرط خاصی ووود نداشت و اطاال وابسته به گروههای
مختلف عرب و عجم و اهل ذمه میتوانستند در آنها مشغول فراگیری خواندن و نوشتن شوند .در سال
 231ه .متوکل در طی فرمانی ورود کودکان اهل ذمه را به مکتبهای مسلمانان ممنوع کرد و اعالم
نمود که هیچ مسلمانی نباید اهل ذمه را آموزش دهد .در ادامه سیاست متوکل ،معتضد ( )289 -271در
سال  271ه .دستور داد که کتاباروشان و استنساخکنندگان بغداد از فروش و تدوین کتابها و تالیاات
مربوط به علم کالم و ودل و فلساه خودداری کنند.
تا این زمان فضایی آموزشی که مخصوص تعلیمات عالی باشد و تشکیالت الزم برای مدرسه را
داشته باشد مشهور و مضبوط نبود .حلقههای آموزشی در فضای مساود برگزار میشد .در مسجد وامع و
مسجدهای بزرگ گاهی در یک زمان چند مجلس تشکیل میشد که هر کدام به موضوعی خاص تعل
داشت و تحت نظر فقیه و عالمی دینی اداره میشد .مجالس و حلقههای علمی و فلسای در خانه
فیلسوفان نیز منعقد میشد (سلطانزاده ،9371 ،ص.)924 .
آموزش در مسجد بر محور قرائت و فهم قرآن و نیز تعلیم نحوة انجام فرایض دینی استوار بود.
اصول دین و مبانی ابتدایی فقه ،در زمرة مواد آموزشی بود؛ ضمن آنکه خواندن ،فهم و تاسیر قرآن و نقل
 . 1انما يعمر مساجد اهلل من آمن باهلل و اليوم االخر ( ...سورة توبه .آية )12
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حدیم به موازات آن ادامه داشت وویندگان دانش از نقاط مختلف به مساود کشیده میشدند و بتدریج
در حجرهها سکنا میگزیدند و به این ترتیب ،اغلب مساود شکلهای مشابهی یافتند و به مرور زمان در
کنار یا درون آنها ،مکتب و مدرسه ساخته شد.

9

مساود ایران ،همانند مساود تمام ممالک مختلف اسالمی هم به منزلة محل عبادت و پرستشگاه
مسلمین به شمار میرفت و هم به عنوان یک مرکز علمی -آموزشی مورد استااده قرار میگرفت .این
اوضاع و شرایط نیز از همان ابتدای اسالمی در ایران مشهود است ،با این تااوت که در ایران ،مراکز تعلیم
زودتر و سریعتر از سایر بالد اسالم از مساود ودا و به مدارس انتقال یافت.
پارهای مساود ،مجالس درس همگانی خود را تا قرنها بعد از تأسیس حاظ کردند و «حلقههای
تدریس»« ،زوایا» و مجلسهایی در مساود به ووود آمد .این کانونهای علمی -آموزشی همگانی ،کمکم
به صورت مجالس بزرگ وعظ و خطابه (برای ارشاد و راهنمایی مردم) درآمدند و خاصیت آموزش علمی
خود را ،هم نان تا به امروز حاظ کردند( 2 .درّانی ،9319 ،صص.)65-64 .
مسجد مکان محوری در شهری بود که دانشمندان کالسهایشان را بر پا میساختند .در اینجا
مسجد که مرکز مهم آموزشی -علمی وهان اسالم بود اشاره میکنیم:
جامع منصور .در سال 947ها .مسجد منصور همزمان با بنیاد شهر بغداد بنا شد .معروفترین کانون
فرهنگی در سدههای میانه بود 3 .در این مسجد ،دانش حدیم قرنها رشتة اصلی درس و مطالعه بود.
جامع دمشق .یکی دیگر از کانونهای آموزش وهان اسالم وامع دمش بود که به دستور ولید ابن
عبدالملک ساخته شد .ابنوبیر گزارش میدهد که حلقههای تدریس بسیاری در این مسجد ووود داشت
و استادان آن دارای حقو و روزانة بسنده و خوبی بودند( 4 .درّانی ،9319 ،ص.)66 .
در ایران نیز مساود مهم دیگری در ایران باستان نقش داشتند که از میان آنها مساود زیر را میتوان نام
برد:
 .1مسجد منیعی در نیشابور .که دارای کتابخانة معتبری بود در حمله «غزان» به سال  548ها .به
غارت رفت.
 . 2مسجد آدینة سیستان .که توسط فرماندار آن عبدالرحمن سمره (قرن اول هجری) ساخته شد و
محراب آن را حسن بصری نهاد« .حسن بصری به مسجد آدینه اندر نشست و مردمان سیستان بر او علم
خواندند».

9

 . 1پژوهشگي در نظام طلبگي؛ ص  11و .11
 . 2پژوهشگي در نظام طلبگي؛ ص .11
 . 3ابن جبير؛ الرّحله ،ص.03
 . 0الرّحله ،همان .212
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 . 6مسجد جامع یزد .که عالءالدوله امیر ،از امراء دورة سلجوقی به سال  514ها . .آن را بنا نهاد .این
مسجد تا قرن نهم هجری قمری مورد استااده بود.
 . 1مسجد جامع شیراز .که دارای چند زاویه بود و ابنبطوطه در درس حدیم آن شرکت میکرد.

2

(درّانی ،9319 ،صص.)67-66 .
ب :2آموزش عمومی در اسالم و ایران :مکتب
اهمیت بسیاری که دین اسالم برای علم و علمآموزی قائل است عامل توسعه و رشد مراکز آموزش و
مکتبخانهها گردید (درّانی ،9319 ،ص.)67 .
مدارس در دوران پیش از مغول
از زمان معاویه ،زبان عربی نه تنها به عنوان زبان رسمی و دینی ،بلکه به عنوان زبان علمی و ادبی نیز
مورد استااده قرار گرفت .با تأسیس بیتالحکمه مأمون در بغداد و تشوی و فراخوانی پزشکان و استادان
گندیشاپور به دربار خلاا در اواخر قرن سوم هجری ،دانشگاه گندیشاپور رو به ویرانی نهاد .در سدهی
سوم هجری ابومشعر بلخی که نزدیک سی و پنج تألیف داشت ،داناترین مردم به تاریخ پهلوی و ایرانی و
حتی عرب بود .در همین زمان ،شاهد پیریزی مدرسههایی در کنار مسجدهایی در شهرهای بلخ و بخارا
هستیم که اندک اندک رشد یافتند .در سال  315هجری ،الحاکم بامراهلل خلیاه فاطمی مصر ،مدرسهای با
رشتههای ریاضی ،طبیعیات ،علوم دین ،پزشکی و نجوم در قاهره ،به نام دارالعلم تأسیس کرد که تحصیل
در آن مجانی و رایگان بود (ضمیری ،9383 ،ص.)11 .
در بین سلسله های نخستین و کوچک ایرانی ،علویان طبرستان به سبب تووه به علوم مذهبی وضع
ممتازی داشتند .یکی از رهبران علوی موسوم به ناصر کبیر (متوفی  )314که مدتی در آمل به عدالت
حکومت کرد و در سال  287ه .بر خلیاه بغداد خروج کرد ،در آن شهر مدرسهای تاسیس نموده بود و
به تدریس فقه ،حدیم ،شعر و ادب میپرداخت .شخص دیگری از همین سلسله به نام حسن ابن قاسم
معروف به داعی صغیر که پس از ناصرکبیر اداره امور را بر عهده گرفت ،تعدادی مدرسه در آمل احداث
کرد و خود اهل مناظره و فقه بود.
امرای سامانی نیز علمپرور و ادبدوست بودند و در بار آنان وایگاه علما و ادبا بود .بخارا ،پایتخت
سامانیان ،از شکوه و رون بسیاری برخوردار بود .ابوعلی سینا بازار کتابفروشان این شهر ر ا بیهمتا
دانسته است .کتابفروشیهای مذکور فقط محل خرید و فروش کتاب نبود ،بلکه محل تجمع علما ،حکما،
 . 1بهار ،محمدتقي؛ تاريخ سيستان؛ ص.22
 . 2اسالم و تعليم و تربيت؛ بخش دوم :تعليم؛ ص.22
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ادبا و شعرا محسوب میشد و اغلب کتابفروشان نیز از اهل فضل بودند .مدرسههای متعددی در این عصر
در بخارا تاسیس شد .از ومله مدرسهای موسوم به «فاروک» در ووار بازار شهر بود که در سال  321ه.
در زمان امیر سعید نصر بن احمد بن اسماعیل در اثر آتشسوزی آسیب دید .مدرسههای دیگری از ومله
مدرسه کوالرتکین و مدرسه ارسالنخان در دوره مذکور در بخارا ووود داشته است .مدرسه مامون در
خارزم در زمان امارت مامونیان مرکز فعالیتهای فرهنگی و ادبی خوارزم بود (سلطانزاده ،9371 ،صص.
.)925-924
بتدریج از اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری علما و امرا اقدام به تاسیس «دارالعلوم»هایی
کردند .تااوت این دارالعلومها با کتابخانهها (دارالکتب یا خرقه خزانهالحکمه) در این نکته بود که در
دارالعلومها به طالب مبلغی کمک هزینه هم داده میشد و در برخی از آنها برای طلبههایی که از شهرهای
دیگر برای تعلیم سار کرده بودند ،فضایی برای سکونت در نظر گرفته میشد .عضدالدوله بین امرای آل
بویه به سبب تووه به علما مشهور است .گاتهاند که او برای فقها ،محدثین ،متکلمین ،شعرا ،پزشکان،
حسابداران و مهندسان مستمری تعیین کرده بود .در سال  379بیمارستانی موسوم به عضدی در بغداد
افتتاح کرد (سلطانزاده ،9371 ،ص.)925 .
اگر چه آل بویه و آل زیار و دیگر سلسله های کوچک به ظاهر خود را تابع حکومت مرکزی بغداد
و عباسیان میدانستند؛ اما در فرصتهای مناسب برای زنده کردن فرهنگ ایرانی کوشش میکردند.
مرداویچ زیاری ،به زنده کردن سنتهای ایران باستان همت گماشت و بسیاری از اعیاد ایرانیان باستان را
دوباره زنده کرد .در این دوره ،عرفان مایه گرفته از فرهنگ غنی اسالمی رواج یافت و عرفای بزرگی مانند
ابوسعید ابیالخیر پایدار شدند .رواج عرفان در خانقاهها که در حقیقت نوعی مدرسه و از مراکز آموزشی
بودند مووب شکوفایی بخشی از ادب پارسی شد .ابوعلی سینا در این دوره میزیستند .محق بروسته،
ابوریحان بیرونی نیز متعل به همین دوران بود .قابوسنامه که از آثار و منابع مهم آموزش و پرورش این
زمان است ،بیشتر به آموزش اشراف نظر داشت .خواوه نظامالملک مسند وزارت را برای رواج علم و در هم
کوبیدن خرافات به دست گرفت .عطار نیشابوری ( )698 - 541نیز ار چهرههای مشهور و شاعر عرفانی
این دوران بود .خواوه نصیرالدین طوسی ( 672 – 517ها ) .وزیر ،فقیه ،منجم ،ادیب ،آموزگار و استاد
خال نیز متعل به این دوران است (ضمیری ،9383 ،صص.)911-11 .
در حکومت سامانیان ،علم و هنر و فرهنگ در همه زمینهها رون یافت و در زمان طاهریان ،زبان
و ادبیات فارسی و دری اشکانی دوباره زنده شد .در این رابطه مقدس بشاری از فرهنگ و مراکز علمی
بخارا و نیز ابنحوقل از مجالس علمی در خوزستان یاد کردهاند (ضمیری ،9383 ،ص.)11 .
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در عهد غزنویان ،بویژه هنگام حکومت سلطان محمود ،تعصبات و درگیریهای مذهبی شدت
یافت و گروههای کثیری به اتهام بد دینی وان خود را از دست دادند .در این دوره نقش مهم مبلغان
مذهبی سبب شد که بسیاری از مدرسهها و حلقههای درس ونبه سیاسی -اوتماعی داشته  ،نقش مهمی
در وریانات اوتماعی بر عهده گیرند (سلطانزاده ،9371 ،ص.)925 .
بزرگترین اثر حماسی منظوم ،یعنی شاهنامه فردوسی نیز در زمان غزنویان و نزدیک به سالهای
 411هجری به ووود آمد که به عنوان یک سند تاریخی ملی در همه دوران واویدان خواهد ماند.
شاهنامه سند هویت ملی ایران زمین است ،هم نان که اوستا سند دینی ایرانیان باستان است (ضمیری،
 ،9383ص.)11 .
نهضت تاسیس مدارس
وامعه ایران در دوره سلجوقیان ،شاهد کشمکش و نزاع بین گروههای مختلف مذهبی و سیاسی مختلف
بود .پادشاهان ،وزرا و امرای ایاالت از یک سو برای تبلیغ و ترویج مذهب خود و از سوی دیگر برای مقابله
با تبلیغات مخالاان خود ،بویژه اسماعیلیان ،اقدام به تاسیس مدرسههای متعددی کردند .نهضت احداث
مدرسههای مذهبی در این عصر چنان قوی بود که تعداد مدرسهها و رباطها و دیگر فضاهای آموزشی-
مذهبی و نیز بودوه و هزینهای که صرف احداث و اداره آنها و پرداخت مستمری و حقو طالب ،مدرسان
و علما در زمان سلجوقیان میشد تا آن زمان در وهان اسالم سابقه نداشت (سلطانزاده ،9371 ،صص.
.)926-925
خواوه نظامالملک طوسی را میتوان پیشرو نهضت مذکور دانست .وی از یک سو به منظور مقابله
با تبلیغات و فعالیتهای فرهنگی اسماعیلیان و دیگر گروههای رقیب و از سوی دیگر به وهت تقویت
مذهب شافعی در برابر دیگر مذاهب اقدام به تاسیس تعداد قابل مالحظهای مدرسه در شهرها و نقاط
مختلف وهان اسالم کرد .اکثر مدرسههایی که نظامالملک احداث کرد به «نظامیه» مشهور بود .در اغلب
شهرهای بزرگ آن زمان مانند اصاهان ،نیشابور ،بلخ ،بصره ،هرات ،مرو ،آمل و موصل خواوه مدرسهای
تاسیس کرده بود .مدرسه نظامیه بغداد بیش از سایر نظامیهها شهرت داشت .اعتبار و منزلت نظامیه بغداد
چنان بود که حتی برخی از علمای غیرشافعی برای کسب مقام تدریس در آن تعییر مذهب میدادند.
برخی از وزرا ،امرا و حکام نیز مانند نظامالملک مدرسه یا مدرسههایی احداث کردند .علما و
مدرسان نیز وزء بنیانگذاران مدرسههای مذهبی بودند .عده ای از آنان در حوالی منزل خود مدرسهای
میساختند و به تدریس در آن اشتغال میورزیدند ،برخی نیز در خانه خود تدریس میکردند .در بسیاری
از مدرسههای آن عصر محلی برای اقامت طالبی که از شهرهای دیگر میآمدند ،در نظر گرفته میشد،
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بویژه مدرسههای واقع در شهرهای علمی در اغلب موارد حجرهها و فضاهای مجهزی داشتند .هزینه و
لوازم زندگی طالب و مدرسان نیز تامین میشد.
در بسیاری از مدرسههایی که سلطانها ،وزرا و حکام میساختند ،تدریس علوم عقلی و فلسای
محدود و گاه ممنوع بود و تعلیم و آموزش بیشتر به علوم شرعی و کالمی اختصاص داشت .بیشتر مدرسه-
هایی که فقط برای پیروان یک مذهب ساخته میشدند ،در برخی موارد که درگیریهای فرقهای شدت
میگرفت ،عاملی وهت تشدید اختالفات محسوب میشدند .به همین وهت این گونه مدارس در همگام
درگیری مورد تعرض قرار میگرفتند (سلطانزاده ،9371 ،ص.)928-927 .
از قرن هفتم تا دهم هجری
یورش مغول به ایران را میتوان فاوعهای وبرانناپذیر در تاریخ این مرز و بوم دانست .در پی ویرانی
شهرهای بزرگ ،بسیاری از مدرسهها نیز ویران شد و وریان گسترش و توسعه مدرسه های مذهبی
متوقف گردید .فقط دو مرکز علمی کشور ،یعنی بغداد و قلعه ها و مراکز اسماعیلیان از حمله چنگیز و
نخستین وانشینان او در امان ماندند که آن دو نیز در سالهای  656و  654ه .به دست هالکو سقوط
کردند  .به این ترتیب دوره فرماندهی  977ساله اسماعیلیان به پایان رسید و قلعههای آنان که مراکز مهم
فرهنگی کشور محسوب میشد ،ویران گردید.
در دوره غازانخان و اولجایتو اصالحات سودمندی در وهت بهبود اوضاع اقتصادی کشور صورت
پذیرفت .در پی اقدامات مذکور به گاته رشیدالدین فضلاهلل :قیمت خانهها تا ده برابر افزایش یافت .و در
بعضی از شهرها ساالنه بیش از هزار خانه ساخته شد .غازانخان در تبریز مجموعهای مشتمل بر آرامگاه،
دو مدرسه ،یک بیمارستان ،یک رصد خانه ،یک کتابخانه و چند حمام احداث کرد (سلطانزاده،9371 ،
ص.)921-928 .
خواوه رشیدالدین مدرسههای متعددی در شهرهای مختلف احداث کرده ،هزینه هنگاتی صرف
اداره آنها مینمود .یورش تیمور مووب ویرانی تعدادی از شهرها و آبادیها شد .او با اسارت و اعزام
نیروهای متخصص ایرانی به نواحی ماوراءالنهر و غارت مردم ،زمینه آبادی برخی از شهرهای ماوراءالنهر را
فراهم آورد .شاهرخ ،فرزند تیمور ،پس از مرگ او ( )817سیاستهای کشور کشایانه پدر را ترک کرد و
اصالحاتی در زمینه امور مالیاتی و کشاورزی انجام داد .کشور در دوره  43ساله حکومت او از آرامش و
رفاه ملموسی نسبت به گذشته برخوردار بود و پایتخت او ،یعنی هرات ،محل تجمع علما ،ادیبان ،نقاشان و
خطاطان گشت (سلطانزاده ،9371 ،ص.)931-921 .
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از قرن دهم تا سیزدهم هجری (صفویه تا قاجار)
دوران صاویه دوران ناوذ و نقش قاطع دین اسالم و به ویژه مذهب شیعه در تثبیت حکومت و اثرگذاری
آن بر آموزش و پرورش است ،شاهان صاوی به مذهب بیش از هر نهادی اوتماعی دیگر اهمیت میدادند
و علمای دینی مقام ،موقعیت اعتباری واالتر از هر زمان دیگری داشتند ،به گونهای که بسیاری از
ارزشهای رایج و حرکات اوتماعی ،تحت تأثیر افکار و ایده آنان بود .برای نمونه شاه طهماسب صاوی ،به
تأسیس پرورشگاهی شبانه روزی و رایگان با گنجایش  81نار ( 41پسر و  41دختر) در کاشان همت
گماشت (ضمیری ،9383 ،ص.)915 .
تبلیغ و ترویج آداب و احکام و تبلیغ و نشر آن و حمایت از علما بدون تووه به فضاهای آموزشی
و مهیا کردن امکانات آموزشی میسر نبود ،بدین ترتیب تعداد بسیاری مدرسه احداث شد و هزینههای
قابل تووهی صرف آموزش طالب و اداره مدارس گردید .متاساانه خشکاندیشی و روح حاکم بر آن عهد
چنان بود که تدریس فلساه و علوم عقلی در اغلب مدارس ممنوع شده بود و علما آگاه و نیک اندیش
مورد اذیت و آزار قرار میگرفتند (سلطانزاده ،9371 ،ص.)931 .
سیاحانی که در دوره صاویه مدتی در ایران اقامت داشتند ،از تعداد بسیار مدرسهها سخن گاته-
اند« .شاردن» تعداد مدرسههای اصاهان را پنجاه و هات باب ذکر کرده است .یکی از سیاحان عثمانی نیز
که در اواسط قرن یازدهم هجری به تبریز رفته بود تعداد مدرسههای شهر را در آن زمان  47باب دانسته،
اشاره کرده است که همه آنها معمور بودهاند (سلطانزاده ،9371 ،ص.)939-931 .
مقتدرترین شاه صاوی ،شاه عباس اول بود .او مردی مصمم و بیگذشت بود .در زمان او هنر
معماری و خط نقاشی به کمال رسید .به گونهای که اصاهان را میتوان گنجینه آثار صاوی برای همه
دوران دانست .امامقلیخان ،پسر الهوردیخان که مشو هنر و علم و صنعت بود و به برگزاری مراسم
باستانی مانند نوروز عالقه فراوان داشت ،دستور داد در شیراز دانشگاهی برای ووانان دایر کنند.
در این دوران شعر و شاعری چندان مورد تووه واقع نشد و به وز محتشم ،شاعر چندان
سرآمدی را سراغ نداریم .در مورد فلساه ،میرداماد و نیز چهره تابناک حکمت متعالیه یعنی مالصدار را
باید نام برد .اما دانشمندانی در زمینه علوم دینی ،هنر و غیره مانند مالمحمدباقر مجلسی ،رضا عباسی و
شیخ بهایی آثاری بس گرانبها از خود به یادگار گذاشتند .شیخ بهایی متولد وبل عامل لبنان و شاگرد
شهید ثانی از شعرا ،عارفان ،مهندسان و فقهای بنام صاوی است .او در تمامی علوم آن زمان رسالهای و
کتابی نوشت (ضمیری ،9383 ،ص.)916 .
در دوره نادر شاه ضربه سهمگینی بر روند آموزش علوم مذهبی وارد شد؛ زیرا از یک سو رابطه
نادر شاه با علما چندان خوب نبود و او بیشتر در اندیشه ایجاد نوعی پیوند بین مسلمانان ایران و عثمانی،
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شیعه و سنی بود .از سوی دیگر ونگهای پی در پی نادر با آنکه وحدت و یکپارچگی کشور را تامین کرد،
هزینههای سنگین آن مووب ضعیف شدن بنیه اقتصادی کشور و نارضایتی تودههای مردم شد .در
مجموع زمان نادر شاه دوره نامساعدی در تاریخ آموزش علوم مذهبی و احداث مدرسه به شمار میآید.
دوره سی ساله حکومت کریمخان زند زمینه مناسبی برای رشد و اعتالی کشاورزی و صنعت فراهم کرد.
کریمخان زند با آنکه سواد نداشت ،اما به علمای عصر خود احترام میگذاشت و به اهمیت علم و دانش
آگاه بود .وی برای بزرگداشت مقام سعدی و حافظ مرقدهایی بر آرامگاه آنان عمارت کرد (سلطانزاده،
 ،9371ص.)931 .
سالطین قاوار نتوانستند مانند صاویان به حکومت و سلطنت خود ونبهای شرعی و مذهبی
دهند و با ووود آنکه با گروهی از علما رابطه برقرار کردند و ضمن تظاهر به دینداری ،هزینههایی نیز
صرف پرداخت مستمری و احداث و احیای تعدادی از بناهای مذهبی کردند ،اما هیچگاه نتوانستند نظر
مواف اکثریت علما را ولب نمایند و به حکومت خود ونبهای مذهبی بدهند .مدارس دینی نیز از رونقی
که در دوره صاویه ووود داشت ،برخوردار نبودند .یکی از مورخان در ضمن شرح مدارس اصاهان در عهد
قاوار گاته است که تعداد بسیاری از آنها ویران شده بود و برخی نیز در حال خرابی بوده و فقط تعداد
انگشتشماری از مدارس با عده اندکی طلبه دایر بود (سلطانزاده ،9371 ،صص.)932-939 .
برخی مدرسههای بزرگ اسالمی
 – 1جامع االزهر
یکی از استوانههای محکم در نشر معارف بشری و بویژه اسالمی ،وامع االزهر است .این مدرسه و دانشگاه
دینی مصر در سال  351هجری به دست ووهر صقلی تأسیس شد .بعدها ،خلاای فاطمی مصر بر ونبه-
های کمی و کیای آن افزودند و موقوفاتی برای آن در نظر گرفتند .با روی کار آمدن ایوبیان ،از رون
االزهر کاسته شد و در دوره ممالکیت مصر دوباره االزهر رون یافت.
فعالیتهای اوتماعی و سیاسی و رهبری حرکتهای دینی این مرکز فراوان در تایخ ثبت شده.
االزهر ،از دوره استالی عثمانیان بر مصر ،به عنوان یک مرکز علمی شناخته شده است .از اواخر قرن
سیزدهم ،اندک اندک روش اداره قدیمی آن به صورت مطلوبتری درآمد ،به گونهای که هم اکنون
دانشکدههایی به سبک ودید در آن ایجاد شده است .این محل ،نقش بسیار بزرگی در سیاستهای دینی
مصر (به ویژه) و شمال آفریقا داشته است.
در این دانشگاه ،نه تنها علوم دینی بلکه علوم پزشکی نیز تدریس میشد و دانشجویان آن نه تنها
مصری و عرب بلکه از اندونزی و مالزی نیز هستند .هر ملتی روا یا شبستانی ویژه دارد .در آنجا
تحصیالت رایگان است و هیچگونه تبعیضی در امر تدریس و امور رفاهی دانشجویی بین طالب ووود ندارد
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و هر کسی بدون تووه به رنگ ،زبان و یا نژاد خود و تنها براساس لیاقت و استعداد و نیاز میتواند از
کمکهای مادی و معنوی این موسسه برخوردار شود (ضمیری ،9383 ،ص.)936 .
 – 2مدرسههای نظامیه
در قرن پنج هجری خواوه نظامالملک وزیر مقتدر و معروف سلجوقی برای ترویج عقاید اسالمی و بیشتر
سنی ،به تأسیس مدارسی در شهرهای بزرگ آن زمان همت گماشت .این مراکز ،گذشته از اهداف دینی،
دیدگاههای سیاسی را نیز نشر میدادند و از این رو بیشتر حکما و سالطین اهل سنت کمکهای مادی و
معنوی فراوانی به این مراکز کردند.
تأثیرگذاری نظامیههای اصاهان ،ری ،آمل ،بغداد ،همدان ،مرو و مانند آنها تنها در محدوده ایران
نبود بلکه تا اسپانیای مسلمان را نیز در بر گرفت .این نظامیهها دارای برنامه منظم ،مسئول مدیر وارد،
بودوه ساالنه ،حسابداری ،کالسهای درس مطلوب ،کتابخانه غنی و برنامههای خدماترسانی کافی برای
کارکنان و دانشجویان بودند.
میتوان گات مدرسههای نظامیه از کهنترین دانشگاههای اسالمی بوده و دانشگاههای قرون
وسطی اروپا از آن الگوبرداری کردهاند (ضمیری ،9383 ،ص.)937 .
معروفترین این مدرسهها عبارت بودند از:
نظامیه بغداد :نظامالملک ،وزیر آلب ارسالن ،برای پایان دادن به تبلیغات گسترده فاطمیان در مصر و
عوارضی که از تبلیغات شیعه اسماعیلی ناشی شده بود مهمترین وسیله مبارزه را تأسیس مراکز آموزشی،
این مدرسهها میتوانستند در احیای فرهنگ اهل سنت و مقابله با تبلیغات مخالاان تأثیر به سزایی داشته
باشند و از سوی دیگر ،قدرت سیاسی اسماعیلیان و شیعه را کاهش دهند .وی در خالل یک سال ،هاتاد
مدرسه در حوزه اقتدار خویش تأسیس کرد .زیباترین و مهمترین و بزرگترین مدرسهای که خواوه نظام-
الملک در راستای اهداف مذکور تأسیس کرد ،مدرسه نظامیه بغداد بود که بنای آن در سال  457ها.

به

پایان رسید.
خواوه نظامالملک در اطراف نظامیه بغداد بازار ساخت و گرمابهها و دکانهایی را وقف مدرسه
کرد .نظامیه در کنار دوله و شر بغداد در کوی سوفالثالثا واقع بود و تولیت نظامیه پس از خواوه
نظامالملک به عهده پسرش قرار گرفت .نظامیه بغداد ،تا سال 631رون داشت ،اما از ووود و رون دیگر
نظامیهها مانند نظامیه (هرات) تا قرن نهم هجری نیز اطالعاتی در دست است (ضمیری ،9383 ،صص.
.)931-938
 – 6مُستصرّیه
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تاریخ تأسیس  :بنای این مدرسه در سال ( 625ها  ) .به امر المستنصرباهلل عباسی آغاز شد و در سال
 639به پایان رسید .مدرسه مستنصریه از لحاظ موقوفات ،زیر بنا و زیبایی ساختمان و ...یکی از برترین
مدرسههای زمان خود در بغداد بود .این مدرسه ،هنگام حمله مغول در سال  656غارت و چپاول شد.
پیش از مراسم گشایش مدرسه 961 ،حمال  81111ولد کتاب را به کتابخانه مدرسه حمل کردند.
این مدرسه که به تقلید از نظامیه بغداد بنا شده بود ،نسبت به نظامیهها این برتری را داشت که
به چهار مذهب رسمی اهل تسنن اختصاص یافت ،در حالی که نظامیهها تنها مختص به مذهب شافعی
بودند .در مستنصریه برای هر فرقه ایوانی با وضوخانه ،حمام و تجهیزات وداگانه ووود داشت .در
مستنصریه فزون بر امکان استااده از کاغذ ،روغن چراغ ،فرش و مسکن ،ماهیانه یک دینار پول نقد به
طالب پرداخت میشد .در مدرسه حمام ،آشپزخانه ،داروخانه و بیمارستان نیز برای طالب ساخته شده بود
و غذا ،رایگان در اختیار دانشجویان قرار میگرفت (ضمیری ،9383 ،صص.)949-941 .
 – 1مدرسههای ایوبیان
صالحالدین ایوبی مهمترین فرد خاندان ایوبی بود و اوالد و بازماندگانش در مصر ،بیتالمقدس و دمش
مدرسههایی با دروات عالی تأسیس کردند .نام برخی از این مدرسهها چنین است :
الف) در مصر  :سیوفیه ،ناصریه و قمحیه ،به همت صالحالدین ایوبی
ب) در بیتالمقدس :صالحیه به همت صالحالدین ایوبی و نحویه به همت معظم عیسی
ج) در دمشق  :صالحیه از صالحالدین و عزیزیه از فرزندانش
شیوه اداره این مدرسهها شباهت زیادی به مدیریت نظامیهها داشت.
 -5مدرسههای نورالدین زنگی
نوریهها ،مدرسههای در دمش  ،حلب ،حمص و حماء بودند .از میان این مدرسهها ،نوریه کبری در دمش
شرح داده میشود :این مدرسه در نزدیک مسجد وامع اموی بود .از ساختمان قدیمی ،تنها صحن و
سقای باقی مانده و از آن به عنوان اثری باستانی محافظت میشود .نقشه این ساختمان و کتبه وقفنامه
آن بر بلند نظری و سعه صدر بانی آن حکایت دارد .این مدرسه دارای ایوانی بود که حالت کالس درس را
داشت .مسجد این مدرسه ،کمی دورتر از محل تدریس قرار داشت .بخشی نیز ویژه آسایشگاه استادان بود.
محلی نیز در برای خوابگاه دانشجویان و خانه سرایدار و خدمه ووود داشت .این مدرسه انبار عمومی ،انبار
مواد غذایی ،آشپزخانه و ناهارخوری نیز داشت (ضمیری ،9383 ،صص.)943-942 .
 – 3ربع رشیدی
در سده هاتم هجری در شهر تبریز دانشگاهی توسط رشیدالدین فضلاله همدانی تأسیس شد .او متولد
سال  645در همدان بود و اوداد او یهودی بودند .در نیمة اول قرن هشتم ،به همت او در تبریز یک
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مجتمع بزرگ علمی و دانشگاهی تأسیس شد که تأثیر عمیقی در آموزش و پرورش دوران خود و حتی
دوره های پس از آن گذاشت .اهمیت این مجتمع بزرگ دانشگاهی را میتوان در نحوه مدیریت،
سازماندهی و نیز رشتههای تحصیلی آن دانست (ضمیری ،9383 ،ص.)943 .
تأسیسات ربع رشیدی
 -1رَبع :شامل روضع ،خانقاه ،مهمانسرا ،بیمارستان ،دانشکده پزشکی و دارالمساکین.
 -2شهرستان رشدی :شامل مجتمع بزرگ ساختمانی ،مسجد ،مکانها و وسایل رفاهی کارکنان.
 -6ربض رشیدی :شامل ساختمانهای مخصوص خانواده و غالمان و نزدیکان وی.
آموزشها و مقاطع آموزشی ربع رشیدی :آموزش در این مجتمع علمی ،به چند مقطع تقسیم میشد:
بیتالتعلیم :ویژه کودکان و یتیمان بود و حالت دوره ابتدایی امروز را داشت.
آموزش حرفهای :با توصیه رشید ،میبایستی کودکان براساس نوع و میزان استعداد نیاز وامعه (مزارع و
مشاغل مانند خطاطی ،زرگری ،کهریزکنی) دروهبندی شوند و آموزش ببینند .تووه ،دقت و تأکید بر
آموزش عملی و تجربی از سوی رشید ،میزان آیندهنگری و دید گسترده او را در مسایل آموزش و پرورش
دوران خود نشان میدهد.
مدرسههای عالی :در هر مدرسه ،دو رشته (با دو مدرس و یک معبد برای هر کدام) برقرار بود .بعدها سه
رشته عالی در آن وا تدریس شد:
الف) تاسیر و حدیم.
ب) علوم عقلی و حساب و( ....تدریس فلساه و نجوم ممنوع بود).
ج) تدریس تألیاات شخصی رشید ،مانند وامعالتواریخ که منبع کاملی از تاریخ و وغرافیای آن زمان بود.
خیلی از درسها بیش از یک استاد و استادیار داشتند.
دانشکده پزشکی  :در ربع رشیدی ،پزشکان تماموقت و یا پارهوقت با حقوقی که برایشان معین شده
بود کار میکردند .گروهبندی دانشجویان در امر بالینی و تجربی والب شایان تووه است .رشتههای
تخصصی وراحی ،چشمپزشکی و داروسازی نیز دایر بود .گروه پزشکی ربع رشدی ،صبحها به تدریس و
عصرها به درمان بیماران میپرداخت .این دانشکده ،دارالشااء و داروخانه نیز داشت.
خانقاه :خانقاههای ربع رشیدی ،به دلیل عالقه او به عرفان ،رونقی خاص و برنامهای دقی و منظم داشت.
او پیرو شیخ شهابالدین سهروردی بود.
کتابخانه ربع رشیدی :کتابخانه ربع را میتوان در ردیف اصولیترین ،علمیترین و کاملترین مؤسسات
کتابداری آن روز دانست که با کتابخانههای امروزی قابل مقایسه است .مجموعه کتابهای ربع رشیدی را
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هاتاد هزار ولد نوشتهاند .یک هزار ولد قرآن نیز در کتابخانه مووود بود .رشید ،مدرسههای دیگری نیز
در بخارا ،یزد ،شبانکاره ،ابرقو و ...تأسیس کرد (ضمیری ،9383 ،صص.)946-943 .
 – 6مدرسههای دیگر
گذشته از مدرسههای مهم باال ،مردم عادی ،شاهزادگان و افراد نیکوکار و زنان نیز مدرسههایی تأسیس
کردند ،مانند :مدرسه خاتون مهد عرا در نیشابور ،مدرسه خاتون سلجوقی در اصاهان ،مدرسه طولونیان
در مصر ،مدرسه احمدیه که توسط پادشاه ایذه تأسیس شد و به صورت آبرومندی تا زمان سار ابنبطوطه
رواج داشت و هم نین مدرسه عالی قرویین در مراکش با پیشینه  99سده .این دانشگاه از قدیمیترین
دانشگاههای اسالمی است (ضمیری ،9383 ،ص.)946 .
ج :بازتاب روابط ایران با اروپا :نظام آموزش و پرورش جدید
شکستهای مکرر ایران از روسیه تووه بعضی از روال دولتی را به موضوع ولب نمود که تنها با داشتن
سربازان مجهز به سالح ودید و آشنایی به فنون و علوم نظامی غرب میتوان در مقابل دشمن متجاوز
ایستادگی نمود« .از مهمترین آنان میتوان از عباسمیرزا و میرزاعیسی قائممقام نام برد که با وذب و
استخدام معلمین خاروی در صدد کسب فنون نظامی ودید برآمدند .اولین اقدام در این مورد توسط
عباس میرزا انجام گرفت .وی یک نار روشی را برای فراگیری فنون تظامی ودید به معلمی خود برگزید؛
اما این اقدام او به دلیل کمبود معلمین و افسران خاروی چندان گسترش نیافت .با ادامة ونگهای ایران
و روس و انعقاد عهدنامههای نظامی و سیاسی ،مستشاران نظامی فرانسه و انگلیس به ایران آمده و هر یک
به نوبت و بنا به ضرورتهای سیاسی خویش ،موقتاً به تعلیم نظامی ارتش ایران مبادرت ورزید؛ بدین ترتیب
با تعلیم فنون نظامی توسط هیأتهای فرانسوی انگلیسی در واقع نخستین گام در وهت آموزش به شیوة
غرب در کشور برداشته شد»( 9درّانی ،9319 ،صص.)921-991 .
عدم کارایی حضور هیأتهای خاروی از سویی و لزوم آشنایی و فراگیری صنعت و علوم و فنون
ودید از سوی دیگر ،مووب گردید که قدم دیگری توسط عباسمیرزا و قائممقام برداشته شود و آن اعزام
محصل ،کارگر و صنعتگر به ممالک اروپایی بود 2 .یکی از قدمها قراردادی بود که بین عباسمیرزا و ژنرال
گاردان و هیأت فرانسوی منعقد شد و در آن مقرر شد که همهساله ومعی از ووانان کشور به منظور
تعلیم علوم و فنون وددی به فرانسه اعزام شوند؛  3اما این موضوع با خارج شدن ژنرال گاردان از ایران

 . 1مرجاني ،بهناز؛ بررسي عوامل موثر در ايجاد مدارس فني و حرفه اي در ايران از دارالفنون تا به امروز ،ص 10و .14
 . 2بررسي عوامل موثر در ايجاد مدارس فني و حرفه اي در ايران از دارالفنون تا به امروز ،ص.112
 . 3ر.ك :مينوئي ،مجتبي؛ «اولين كاروان معرفت» ،مجله يغما؛ ص .123
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تداوم نیافت .سایر بریتانیا پس از ورود به ایران ،با مشاهدة مراسالت متعدد میان دولت ایران و فرانسه در
مورد اعزام محصل به آن کشور ،درصدد قرارداد مشابهی به منظور تحصیل تعدادی از ووانان کشور ،با
خرج دولت ایران ،در لندن برآمد .عباسمیرزا به فرستادن محصل به فرنگستان دو تن از ووانان ایرانی را
همراه خود به لندن برد (درّانی ،9319 ،ص.)921 .
عباس میرزا برای دومین بار در سال  923.1ها 9895 / . .م .پنج نار دیگر از ووانان ایرانی را به
منظور تحصیل علوم و فنون مختلف از آذربایجان به انگلستان روانه نمود 9 .پس از مرگ فتحعلیشاه،
محمدشاه نیز به پیروی از اقدامات پدرش عباسمیرزا در سال  9269ها 9845 / . .م .عدهای از ووانان
کشور را برای فراگیری علوم و فنون مورد نیاز آن روز به اروپا گسیل نمود .بدین ترتیب اعزام محصالن به
اروپا چنان رواج یافت که برخی از اعیان و اشراف نیز به خرج خود فرزندان خویش را برای تحصیل علوم و
فنون به خارج از کشور میفرستادند (درّانی ،9319 ،ص.)929 .
پیدایش مدارس ابتدایی به سبك اروپایی .یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در دوران محمدشاه
عالوه بر اعزام محصل به خارج از کشور ،دادن اوازة تأسیس مدارس به مبلغان مذهبی بود.
مبلغان مذهبی اروپایی در قرن هجدهم و نوزدهم میالدی به طور گستردهای فعالیت خویش را در ممالک
اسالمی خاورمیانه آغاز کردند .این گروه از ابتدا وسیلهای برای پیشبرد اهداف قدرتهای استعمارگر بودند
و به همراه مستشاران نظامی و سیاسی ،دو پایة مهم و اساسی ناوذ استعمار در کشورهای وهان سوم
بخصوص کشورهای مسلمان را تشکیل میدادند .در ایران نیز در زمان شاهان صاوی مبلغان مذکور
فعالیت فرهنگی و مذهبی خود را آغاز کردند.
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نخستین مدارس به سبک غربی را مبلغان مذهبی

فرانسوی در زمان محمدشاه در ایران احداث نمودند (درّانی ،9319 ،ص.)922 .
این مدارس در وهلة اول به وسیلة مبلغان الزاری 3در سال ( 9253ها 9837 / .م ).در آذربایجان
تأسیس شد .سپس مدارس دیگری به وسیلة گروه مبلغان مذهبی فرانسوی در برخی از شهرهای ایران
دایر شد .مبلغان آمریکایی نیز بسیار فعال بودند؛ کما اینکه در سال  9256ها 9841 / .م .مدرسة
پسرانهای به وسیلة ایشان در ارومیه تأسیس شد .این گروه در سالهای بعد نیز مدارس دیگری را در برخی
از شهرهای ایران تأسیس کردند .در سال 9256 /9841ها . .خواهران شریته 4مدارس خود را در ارومیه
در سالهای بعد در تهران ،تبریز ،همدان و رشت تأسیس کردند .مبلغان پروتستان بریتانیا نیز در همین
ایام مدارسی در ونوب ایران تأسیس کردند (درّانی ،9319 ،ص.)923 .
 . 1ر.ك :مينوئي ،مجتبي؛ «اولين كاروان معرفت» ،مجله يغما؛ ص .124
 . 2همان؛ ص.111
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مدارس فرانسوی در ایران همانند مدارس فرانسوی در فرانسه اداره میشد؛ برنامة آموزشی و
تربیتی آنها با شرایط محیط منطب و سازگار شده بود .در گزارش دوسنت آرومان آمده است :در هر
مدرسه ،کالس درس و دروس برای هر ونس مجزا تهیه شده بود .دانشآموزان تقریباً همگی از اقلیت
ارامنه بودند .برنامة تحصیل شامل زبان فرانسه ،فارسی ،ارمنی ،حساب ،دستور زبان ،وغرافیا و تاریخ ایران
بود ،برای شاگردان تاریخ فرانسه نیز بیان میشد .برای دانشآموزان دختر ،کالس خیاطی نیز تدارک دیده
شده بود ...تمام دانشآموزان تبدیل میشدند به «مشتریان» در معنای قدیم آن و دوستان فرانسه .در این
مدارس ،اصل تحصیل رایگان اعمال میشد .دانشآموزان شبانهروزی در مدرسه ساکن بودند و از امکانات
هزینة تحصیلی (بورس) استااده میکردند( 9 .درّانی ،9319 ،ص.)923 .
این مدارس که بیشتر از الگوهای آموزشی کشور فرانسه پیروی میکردند با تووه به شرایط و
امکانات از روش متقابل ،2انارادی 3و همزمان 4استااده میکردند .ووود این مدارس ،تنوع روشهای
آموزش در ایران را مووب شد.
اولین مؤسس ایرانی مدارس جدید به سبك اروپایی .اولین ایرانی که به تأسیس مدارس از نوع غربی
دست زد ،میرزا حسن رشدیه بود .حاج میرزا حسن رشدیه فرزند آخوند مالمهدی یکی از مجتهدان تبریز
بود .وی در سال  9316هجری قمری نخستین مدرسهی ابتدایی را در محلة ششکالن تبریز تأسیس کرد.
وی موفقیت چندانی در تداوم فعالیت مدارس به دست نیاورد .هدف اصلی رشدیه از تأسیس این مدرسه
آموزش زبان مادری به کودکان بود .میرزا حسن رشدیه با تووه به اینکه سه سال در مدرسة دارالمعلمین
فرانسویها آموزش دیده بود ،مدرسه خود را نیز به روش مدارس فرانسوی اداره میکرد .کسروی در تاریخ
قانون اساسی ایران مینویسد :در این مدرسه ،شاگردان بر زمین مینشستند؛ اما هر کدام یک میزی
داشتند که وسایل خود را در آن میگذاشتند و روی آن مینوشتند .معلم از نظافت و تمیزی شاگردان
مراقبت میکرد و به آنها درس نظم میداد .هنگام ورود و خروج باید به صف میایستادند و به صف وارد و
خارج میشدند( 5 .درّانی ،9319 ،صص.)924-923 .
چون امینالدوله به صدارت رسید ،از رشدیه در ایجاد مدارس ودید حمایت کرد و حقوقی برای
وی از خزانة دولت مقرر نمود .رشدیه بودوة سنگینی برای مدرسه ترتیب داد .ناهار ماّصل به شاگردان و
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به معلمین و به عموم اوزا میداد و برای خود و اعضای مکتب بیش از آن ه مقتضی به نظر میآمد حقو
تعیین مینمود( 9 .درّانی ،9319 ،ص.)924 .
بدین ترتیب ،دولت و دربار برای اولین بار در تأسیس مدارس ودید دخالت میکند .اقدامات
رشدیه و حمایتهای حکومتی پراکنده بود لیکن سبب شد که تالشهای بخش خصوصی در زمینة تأسیس
مدارس ابتدایی به سبک ودید افزایش یابد .در سال  ،9395ها .انجمنی به منظور تأسیس حمایت از
مدارس ودید در تهران تشکیل گردید و نام «انجمن تأسیس مکاتب ملیّه ایران» بر آن نهادند و بعدها به
اسم «انجمن معارف» مشهور گردید .انجمن برای ایجاد نظم در کار خود به نوشتن نظامنامة داخلی
پرداخت« .از وظایف مهم این انجمن تأسیس کتابخانه ،دارالترومه ،دارالتألیف و کالسهای شبانة اکابر و
تأسیس و گسترش مدارس بود»( 2.درّانی ،9319 ،ص.)925 .
بر اثر وقوع انقالب مشروطیت ایران ،تحول مهمی در نظام آموزش و پرورش کشور به ووود آمد.
از ومله طب اصول هجدهم و نوزدهم قانون اساسی مشروطیت سال  ،9286ها.ش9325( .ها9117 /. .
م ).آموزش ابتدایی ودید ،اوباری و همگانی پیشبینی شده بود و همة مدارس زیر نظر وزارت نوپای
علوم و معارف قرار گرفتند.
پس از خلع محمدعلی شاه و افتتاح مجلس دوم (9327ها9287 /. .ها.ش) معاون ودید بسط و
توسعة زیادی یافت و مدارس ملی و دولتی بسیاری در تهران و شهرهای دیگر ایجاد شود .تا این زمان در
تهران  76مدرسه ابتدایی پسرانه و  47مدرسه دخترانه ووود داشت .در این مدارس طبعاً ده هزار و 539
شاگرد به تحصیل اشتغال داشتند که از میان آنها هشت هزار و  344نار پسر و بقیه دختر بودند .مدارس
متوسطة تهران منحصر به دارالانون ( 86شاگرد) و مدرسه سیاسی ( 68شاگرد) بود .تعداد محصالن
مدارس عالی نیز  957نار بود که هجده نار در شعبة طب دارالانون ،شصت نار در شعبة مهندسی33 ،
نار در مدرسه ی سیاسی و صد نار در مدرسه نظامی تحصیل مینمودند (درّانی ،9319 ،ص.)926 .
پس از روی کار آمدن رضاخان و اورای سیاست غربزدگی وی ،در آموزش نیز وابستگی به غرب
تشدید گردید« .رضاخان از یکسو سیاست اعزام دانشجو به کشورهای استعماری را پیش کشید -از سال
 9347ها 9128 / . .م .هر سال صد دانشجو به آمریکا و فرانسه اعزام شدهاند – و از سوی دیگر ...
سیاست اسالمستیزانة خود را به کلیة شئون کشور بسط داد .در امر آموزش نیز وی تصمیم به سرکوب
حوزه های علمیة اسالمی گرفت .وی تعلیمات دینی را در سال  9356ها 9137 / . .م .از آموزش ابتدایی

 . 1دولت آبادي ،يحيي؛ حيات يحيي ،ج ،1ص.122
 . 2صافي ،احمد؛ سازمان و قوانين آموزش و پرورش ايران؛ ص.14
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اوا در سال  9361ها9149 / .م .اآن راا به طور کلی از مواد درسی حذف نمود و در سال  9354ها/. .
9149م .برای نخستین بار مدارس مختلط دایر گردید( 9 ».درّانی ،9319 ،ص.)927 .
تأسیس دارالفنون و آثار آن
دارالانون نخستین مدرسه ای است که به سبک اروپایی و از بودوه عمومی در تهران تأسیس شد و
مقدمات کار آن توسط بزرگمرد تاریخ سیاست ایران امیرکبیر فراهم شد (ضمیری ،9383 ،ص.)963 .
بنای دارالانون به همت و دستور امیرکبیر در سال  9266ها . .آغاز گردید .نقشة ساختمان مدرسه
دارالانون توسط یکی از محصالن که در زمان عباسمیرزا برای تحصیل به انگستان رفته بود ،یعنی
میزرارضا مهندسباشی ،طراحی گردید و محمدتقی خان ،معمارباشی دربار ،مأمور ساختن بنای آن شد.
محل مدرسه در زمینی واقع در شمال شرقی ارگ سلطنتی که قبالً سربازخانه بود انتخاب گردید.
«مدرسه دارای پنجاه اتا  ،هر یک به طول و عرض چهار ذرع بود و در ورودی آن به طرف خیابان ارگ
«باب همایون» باز میشد .مدرسه دارای کتابخانه و سارهخانهای نیز بود»( 2درّانی ،9319 ،ص.)921 .
شعبههای تحصیلی در آن عبارت بودند از :پیادهنظام ،سوارهنظام ،توپخانه ،مهندسی ،پزشکی و وراحی،
داروسازی ،کانشناسی و  ...شعبه نظام ،شش ماه پیش از عزل امیر آغاز به کار کرد .میتوان درسهای
دارالانون را ترکیبی از درسهای نظری و عملی در سطوح متوسط و دانشگاه دانست (ضمیری،9383 ،
ص.)963 .
در تمامی شعب ،زبان فرانسه و علوم طبیعی و ریاضی و تاریخ و وغرافیا تدریس میشد و بعدها
به زبان انگلیسی و روسی و نقاشی و موسیقی را در برنامهها وارد کردند و به این ترتیب مدرسه شامل
دروسی از متوسطه و مواردی از تعلیمات عالیه فرضی بود 3 ».در سالهای بعد که شاگردان از طبقات
مختلف پذیرفته میشدند فارسی و عربی نیز به دروس مدرسه اضافه شد .شاگردان هر رشته کالس خاصی
داشتند که به همان نام خوانده میشد؛ «اتا مهندسی».
به دنبال تأسیس دارالانون ،سه مدرسه تخصصی توسط دولت در تبریز ،اصاهان و تهران دایر شد
که به تقلید از دارالانون به تعلیم علوم و فنون نظامی و پزشکی میپرداختند (درّانی ،9319 ،صص-939 .
.)932
این مدرسه خدماتی رایگان مانند ،خوراک ،لباس ،کمکهزینه و وایزه به برخی دانشجویان ارائه
میداد و برای اداره مدرسه ،ابتدا مالیاتهایی مالیر و تویسرکان اختصاص یافت .دارالانون مادر دانشگاه-
های ودید ایران است و فارغالتحصیالن آن نیز از خانواده اشراف بودند و مقامهایی عالی به آنها داده شد.
 . 1جامعه شناسي غربگرايي؛ ج ،1ص 121و .122
 . 2ر.ك :اميركبير و ايران ،ص.344
 . 3صديق ،عيسي ،تاريخ فرهنگ ايران ،ص .331
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ایجاد چاپخانه در مدرسه و تألیف برخی کتابها از کارهای انجام شده در دارالانون است (ضمیری،9383 ،
ص.)963 .
اقدامهای فرهنگی دیگری نیز به پیروی از دارالانون صورت گرفت :برای نمونه تأسیس وزارت
علوم در سال  9272به وزارت علیقلی میرزا اعتضادالسلطنه که از دانشمندان بود ،مووب رواج و اقتباس
فرهنگ اروپایی در ایران شد .هم نین ،هات سال پس از تأسیس دارالانون 42 ،تن دانشجو به هزینه
دولت راهی فرنگ شدند و پس از بازگشت مقامهای عالی را به دست آوردند (ضمیری ،9383 ،ص.)963 .

د :معماری مدارس در ایران
بعد از مسجد ،مهمترین بنای عمومی از ساختمانهای درونشهری ،مدرسه است .در اینجا فقاط باه ذکار
اصول آن و اندامهای اصلی مدرسه میپردازیم و در پایان به بررسی دو یا سه نمونه آن خواهیم پرداخات.
فضاهای آموزشی در ایران ،در واقع سه نوع بوده است .9 :مکتبخانه :مکان خاصی نداشته است و معموال
در خانه ،باالخانه ،سر کوچه یا در خانه ملّا بوده و مقدمات الابا ،قرآن و خواندن را در آن فرا میگرفتهاند.
 . 2مدرسه :در دو سطح بوده .یکی سطح مقدمات ،شامل صرف و نحو ،ادبیات فارسی ،علوم فقهای کاه در
واقع این مقطع حکم مدرسه متوسطه را داشته است .دوم درس خاارج :در بعضای از قسامتهاای بناای
مدرسه ،برای درس خارج ،یا درس تخصصی مکانی در نظر گرفته شاده اسات .درس خاارج ،منحصار باه
مباحم مذهبی نبوده و درسهایی مثل ریاضیات ،موسیقی و غیاره نیاز در آن تادریس مایشاده اسات.
افرادی مثل بوعلی ،زکریای رازی و صدها دانشمند بزرگ اسالمی از این مدارس بیرون آمادهاناد (پیرنیاا،
 ،9312ص.)19 .
در اغلب مدارس ،هر حجره ایوانی داشت و دسترسی به حجرههای واقع در حیاط همکف بیشاتر
از داخل حیاط بود؛ اما در مواردی مانند مدرسه آقا در کاشان و مدارس واقع در نواحی سردسیر ،دسترسی
به حجرهها از راهرویی واقع در کنار یا پشت حجرهها صورت میگرفت .در مدرساه سالطانی در کاشاان و
مدرسه خان در شیراز و مدرسه شهزاده در یزد ،حجرههای طبقه همکف دارای پستو یا نیمطبقهای بودند
که برای انباری یا محل خواب مورد استااده قرار میگرفت (سلطانزاده ،9371 ،ص.)931 .
هر فضا معماری تحت تاثیر عوامل متعددی از ومله :عوامل وغرافیایی و اقلیمی ،مصالح و فن سااختمان،
کارکردها و عناصر ویژه ،سنتها و ارزشهای فرهنگی ،خالقیت و ابتکار معمار شکل میگیارد .نقاش هار
یک از عوامل مذکور در شکلگیری یک اثر معماری همواره یک اندازه و یکساان نیسات ،بلکاه مجموعاه
شرایطی که یک اثر معماری تحت تاثیر آن خل میشود ،نقش هر یک از عوامل مزبور را تعیین مایکناد
(سلطانزاده ،9371 ،ص.)935 .
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هر فضای معماری ،بخصوص فضاای معمااری مادارس ،بایاد در برابار خصوصایات وغرافیاایی و
اقلیمی بتواند شرایط مساعدی برای پاسخگویی به نیازهای انسانی فراهم آورد .به این دلیل است که عموم
فضاهای معماری واقع در نواحی گرم و خشک کشور ،درونگرا ساخته شدهاند و به ترتیاب فقادان چشام-
اندازها و فضاهای سبز طبیعی با ایجاد فضای سبز محدودی که در حیاطی مرکزی احداث میشد ،وبران
میگردید و چشماندازی دلنشین و شرایطی مطلوب برای زیست پدید میآورد .عوامل اقلیمای در شاکل-
گیری فضای کالبدی مدارس همواره تاثیری قاطع و یکوانبه نداشتهاناد .چنانکاه بارای مثاال ،اساتااده
حداکثر از زمین و نیاز به ایجاد بیشترین تعداد حجره در یک مدرسه ،سبب میشد که بار خاالف توزیاع
فضایی عناصر در فضاهای مسکونی ،از هر چهار وهت حیاط برای احداث حجارههاا اساتااده کنناد و باه
عبارت دیگر ،نحوه مکانیابی حجرهها در مدرسه نسبت به وهت نور آفتاب بایتاااوت باشاد (سالطانزاده،
 ،9371صص.)936-935 .
مصالح و فن ساختمان نیز از عوامل بسیار مهم در نحوه شکلگیری فضاهای معمااری باه شامار
میآید .کمبود چوب و سنگ در نواحی مرکزی و ونوبی ،ووود موریانه و قدرت کم چوبهای بومی برای
پوشش دهانههای بزرگ ،معماران ایرانی را وادار به استااده از انواع قوسهای وناغی برای پوشش دهاناه-
هایی میکرد که با خشت خام یا پخته به صورت چپیله ،رومی یا ضربی ساخته میشد .نوع چات و شایوه
پوشش هر دهانه فقط به سلیقه و خواست معمار بستگی نداشت ،بلکه به عواملی مانند کیایات مصاالح و
اندازه دهانه وابسته بود .انواع پوششها مانند طا  ،گنبد و کاربندی هر کدام در وای خود و برای تاامین
کارکردی معین مورد استااده قرار میگرفت .برای فضاهای بزرگ مانند مسجد واقع در مدرساه یاا محال
تدریس (مدرس) گاه از گنبد استااده میکردند .برای ساختن گنبد ،زمینه مربعشکل را با گوشوار یا ترنبه
به صورت کانهپوش ،پتگین یا فیلگوش به هشت و سپس شانزده و گاهی سی و دو ضلعی تبدیل میکردند
و گنبد را بر فراز آن به صورت رگ ین ،گردچین یا ترگ ین میساختند ،گنبدها را دوپاوش (پیوساته یاا
گسسته) می کردند .پوشش زیرین باربر و به صورت خاگی یا چیله و غیره بود .پوشاش فضااهای طویال و
کشیده از طا آهنگ و برای فضاهای مربع شکل یا نزدیک به مربع از طا کلنبوه کاه بار روی چهارطاا
زده میشد و مانند گنبد کار میکرد ،استااده مینمودند .در پوششهای طا و تویزهای ،ابتدا طاا را باا
تعدادی تویزه به چند قسمت تقسیم میکردند و فاصله بین تویزهها را به شکلهای مختلف میپوشااندند.
استااده از هر یک از روشهای فو به عواملی از ومله نوع مصالح ،کارکرد فضاا و انادازه دهاناه بساتگی
داشت .در نواحی شمالی کشور از چوب و سازه مخصوص به آن استااده میکردند (سلطانزاده ،9371 ،ص.
.)936
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شکل نهایی و هویت کلی هر فضای معماری بیشتر با کارکردهای ویژه آن معین میشود .یکای از
مهمترین عناصر فضایی یک مدرسه ،حجرههای آن است که مهمتارین نقاش را در تکاوین شاکل نهاایی
فضای کالبدی آن بر عهده دارد .قرار گرفتن حجرهها در چهار وهت بنا ،موواب تکاوین سایمایی خااص
گردیده است .سیمایی که از برخی وهات با اندکی اغماض کمابیش در کاروانسراها هم شاهد آن هساتیم؛
زیرا در کاروانسراها نیز مجموعهای از حجرهها پیرامون حیاط وای میگرفتند .یکی از عناصار مهمای کاه
این دو نوع فضا را از هم متمایز میکرد ،مسجد و گنبدخانه واقع در تعادادی از مادارس باود .ایاوانهاا و
مدرسههای (محل تدریس) ،واقع در مدرسهها نیز هر کدام اغلب به تعیین هویت مدرسه و متمایز ساختن
آن از سایر بناها یاری میکنند (سلطانزاده ،9371 ،ص.)937 .
عناصر فضایی -کارکردی مدارس؛ عبارتند از حجره ،مدرس ،کتابجانه ،مساجد ،اتاقهاای خاادم و
چراغدار و آبکش و سرویس های بهداشتی .گویاا معادودی از مادارس بازرگ در گذشاته ،مانناد مدرساه
مستنضریه ،حمام نیز داشتهاند .در یک مدرسه بزرگ یا متوسط برای هر یک از کارکردهای مزبور ،فضایی
ویژه با خصوصیات کالبدی مناسب در نظر گرفته میشد ،اما در مدرسههای کوچک به نسبت کمتاری باه
این موضوع تووه میگردد.
شکل کالبدی فضاهای معماری عاالوه بار ونباه شاالودهای و کاارکردی ،از ونباه ادراکای نیاز
برخوردار است .ونبههای شالودهای با تاثیر پذیری از عواملی که ناام بارده شاد ،یعنای عوامال اقلیمای و
وغرافیایی ،مصالح و فن ساختمان و کارکردهای ویژه شکل میگیرد؛ اما ونبه ادراکی و هناری فضااهای
معماری را بدون تووه به خصوصیات فرهنگی و سنتها و ارزشهای اوتماعی نمیتوان مورد بررسی قرار
داد .برای مثال ،طرح چهارایوانی مساود ،مدارس و کاروانسراها را نمیتوان بدون ارتباط باا وهاات اربعاه
مقدسی که به احتمال بسیار در اثر تووه به مسیر طلوع و غروب خورشید مورد تووه قرار میگرفت و در
رابطه با فضای مثالی و بینش اساطیری و هم نین خصوصیات فیزیکی انسان و محایط او ،تاسایر کارد.
چنین طرحی بتدریج ونبهای عام به خود گرفت و در بسیاری از مساود ،مدارس و کاروانسراهای مانظم
به کار گرفته شد .عوامل مذکور با آنکه در تعیین شکل فضای کالبدی مدارس نقش عمده و تعیینکننده-
ای داشتهاند ،اما ماانع از طراحای و اوارای راهحالهاای خالقاناه و ابتکارهاای معمااری و طاراح بناا در
پاسخگویی به نیازها و خواستههای گوناگون نمیشده است (سلطانزاده ،9371 ،ص.)937 .
نحوه قرارگیری عناصر فضایی -کارکردی مدارس اغلب به این ترتیب اسات کاه در چهاار وهات
پیرامون حیاط مرکزی قرار گرفتهاند .شکل حیاطها به صورت مستطیل کشیده یاا نزدیاک باه مرباع (باا
گوشههای قائمه یا پخ) است .ورودی مدرسه در یک سوی محوری که از وسط ماذکور ،یعنای رو باه روی
فضای ورودی قرار میگرفته ،به کارکردی غیار از حجاره -مانناد گنبدخاناه و مساجد مدرساه ،مادرس،
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کتابخانه یا ایوانی بزرگ که به عنوان مسجد یا مدرس مورد استااده قرار میگرفت -اختصااص ماییافتاه
است .مدرسه خیراتخان در مشهد و مدرسه حبیبیه در فردوس ،نمونههایی از مدارس دوایوانی هستند.
اغلب مدارس بزرگی که از اواخر دوره سلجوقیان و به ویژه از زمان ایلخانیان و تیموریان باه بعاد سااخته
شدند ،چهارایوانی هستند .در مدارس چهارایوانی ،عالوه بر دو ایوانی که یکی در محل ورودی و دیگری در
طرف دیگر حیاط و رو به روی آن وای داده میشد ،دو ایوان نیز در دو ساوی محاوری عماود بار محاور
پیشین که از مرکز حیاط عبور میکند ،وای داده شده است ،مانند مدرسه غیاثیه خرگارد ،مدرساههاای
باالسر ،دودر ،پریزاد در مشهد ،مدرسههای چهارباغ و صدر در اصاهان ،مدرسههای معصاومیه و اباراهیم-
خان در کرمان (سلطانزاده ،9371 ،ص.)938 .
گروه دیگری از مدارس بودهاند که در دو سوی محور عمود بر محاور ورودی باه واای دو ایاوان،
دارای دو فضای متمایز شده با دهانهای بزرگتر نسبت به حجرههای واقع در دو سوی خود بودند .فضاهای
مذکور که گاه ایوان هم داشتند اغلب به کالس درس (مدرس) یا کتابخانه و گاهی باه مساجد اختصااص
مییافته است .این نوع مدارس به سبب داشتن چهار فضایی که با ابعادی از حجرههای مجاور خود متمایز
شدهاند ،از نظر فضایی و توزیع کارکردها به مدارس چهارایوانی شبیه هستند و چه بسا بتوان گات که این
طرح متعل به مدارس کوچک و متوسطی بوده که طرح آنها به تقلید از مدارس چهارایوانی طراحی مای-
شده است ،مانند مدرسه شاهزاده در یزد ،مدرسه علیا در فردوس و مدرسه عربان در اصاهان (سالطانزاده،
 ،9371صص.)931-938 .
در شهرهای گرم وخشک مانند یزد ،کاشان و نائین -که وریان آب در اکثر نقاط شهر در سطحی
حداقل معادل چند متر پایینتر از سطح زمین و قابل دسترس بود و هم نین به وهت ناوع اقلایم آنهاا،
سطح کف اغلب حیاطها کمابیش به اندازه یک طبقه پایینتر از سطح معابر بود .مدرساههاا مانناد ساایر
بناها دارای دو حیاط بودند ،حیاطی که یک طبقه پایین تار از ساطح معاابر باود و حیااطی کاه در بااال و
پیرامون حیاط اول بود ،مانند مدرسههای خان و شاهزاده در یزد ،مدرساه سالطان سایدعلی در ناائین و
مدرسه آقابزرگ در کاشان .در عموم مدارس متوسط و بزرگ ،حوضی در وسط و چهاار باغ اه بازرگ در
چهار گوشه حیاط ساخته شده است .سرویسهای بهداشتی همه مدارس در محلی دور از دید و در پشات
حجرهها قرار داده شدهاند و دسترسی به آنها اغلب از راهروها یا حیاطهاای کاوچکی کاه در گوشاههاای
حیاط اصلی ووود دارد ،تامین شده است .دسترسی به طبقه باال در مدارس دو طبقه ،با پلههاایی صاورت
میپذیرد که در چهار گوشه حیاط یا در سوی ایوانها وای گرفتهاند .محل پلهها در هیچکدام از مادارس
به گونه ای نیست که در هنگام ورود به حیاط در نگاه اول به چشام دیاده شاود (سالطانزاده ،9371 ،ص.
.)931
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مدرسه به دلیل شرایط کسانی که در آنجا به تحصیل مایپرداختناد ،فضااهای مختلاای داشاته
است .طلبهها با مبلغ کمی که در اختیار مدارس قرار میگرفته زندگی مختصری داشتهاناد و ایان خیلای
خوب بوده و باعم میشده است تا کوشا و زحمتکش شوند و رنج ماردم کامدرآماد را باهمناد .باه آنهاا
معموالً حجرهای کوچک میدادند که خود آپارتمان یکناره کاملی باوده اسات .داخال مدرساه حیااطی
سرسبز ،با حجرهها و ایوانهایی در اطراف داشته است .وای سمینارها ،در ایوانهای مدارس بوده و بحم-
های دوناری در پیشخوانها انجام میشده است .ایوان ههای ولوی حجرهها نیز محل بحام باوده اسات.
مباحم علمی ،گاهی به دعوا نیز کشیده میشده که در پایان بعد از حالوی مدرسه دوباره باا هام رواباط
دوستانه داشتهاند .قسمتی نیز برای درس خارج که سطح تحصیل آنها باالتر از طلبههای معمولی بوده ،در
نظر گاته میشده است (طبقه همکف برای طلبهها و کارهای آنهاا و طبقاه اول بارای طلباههاای ساطح
خارج) .بنابراین ،ترکیب فضای مدارس به این صورت بوده است .بطور کلی یک حیاط درونگرا برای اینکه
تمرکز حواس داشته باشند که حجره ها و ایوانها دور آن قرار میگرفتند .در ادامه به بررسی مختصر این
عناصر میپردازیم:
 حجره :حجره یا اتا طلبهها معموال دارای یک ایوان ه و یک پستو بوده که شکلهای گوناگون داشاتهاست (پیرنیا ،9312 ،صص .)12-19 .در اغلب مدارس ،هر حجره ایوانی داشت و دسترسی به حجرههاای
واقع در حیاط همکف بیشتر از داخل حیاط بود؛ اما در مواردی مانند مدرسه آقا در کاشان و مدارس واقع
در نواحی سردسیر ،دسترسی به حجرهها از راهرویی واقع در کنار یا پشت حجرهها صورت مایگرفات .در
مدرسه سلطانی در کاشان و مدرسه خان در شیراز و مدرسه شهزاده در یازد ،حجارههاای طبقاه همکاف
دارای پستو یا نیمطبقهای بودند که برای انباری یا محل خواب مورد استااده قرار میگرفات (سالطانزاده،
 ،9371ص.)931 .
گاهی اوقات پستوها دوطبقه (به اصطالح کمرپوش) بوده اند .قسمت پایین آن ،بصورت آشپزخانه
و برای اثاثیههای اضافی و طبقه باالی آن ،محل دنجی هم برای استراحت ،هم برای مطالعه و هم برای نور
گرفتن بوده است .حجرهها معموال برای یک نار تا سه نار بوده است و هایچ کادام از آنهاا رو باه بیارون
مدرسه ساخته نمیشده است .همانطور که گاته شد حجرههای طبقه اول برای طلبههای درس خارج که
ارتباط کمتری با طلبههای دیگر داشتهاند بوده است .در بیشتر مدارس ،ایوان ههاای ولاوی حجارههاای
طبقه اول به راهرو تبدیل شده در ولوی حجرهها و در پشت آن نیز پساتوها قارار گرفتاهاناد 9.در بیارون
م درسه فقط چند مغازه یا حجره وهت فروش کاغذ و دوات ،صحافی و غیره بوده است و بقیه چیزها را از
 .9در بعضی مدارس ،در طبقه اول ،ایوان ه ولو حاظ شده و راهروی باریک و دراز در پشت حجره ها وظیاه ارتباط دهی را بر عهده دارد مثل
مدرسه چهارباغ اصاهان.
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بازار تهیه میکردند .تیه غذا نیز معموال از بیرون بوده و اواق های نیز در حجره داشاتهاناد .در بیارون یاا
گوشهای از مدرسه سرویسهای بهداشتی ،مثل مستراح ،ووی آب و غیره قرار داشته است .لباسها را نیز
در بیرون مدرسه میشستهاند .در مدارس خیلی خوب ،تاسیسات را بیارون مایگذاشاتند .مدرساه خاان،
شش دستگاه سرویس داشته که در زیرزمینی در بیرون از مدرسه قرار داشته اسات (پیرنیاا ،9312 ،ص.
.)12
 مدرس :فضای درس مدرسه است و در اغلب مدارس یکی میباشد .استاد در این محال درس مایدادهاست .بعضی از مدارس مثل مدرسه خان ،پنج مدرس داشته که یکی متعل به مالصدرا و چهار عدد دیگر
برای دیگران بوده است .غیر از این هر مدرسه یک مسجد ،نمازخانه و یا کتابخانهای داشته که در بعضای-
ها ،بجای کتابخانه ،در مدرس ،گنجهای برای نگهداری کتاب در نظر گرفته میشد .قدیمیتارین مدرساه
که تابحال چندبار بازسازی شده مدرسه فخریه سبزوار ،در شهر شیعهنشین سبزوار میباشد .اصل مدرساه
از زمان فخرالدوله دیلمی است و با ووود اینکه بازسازی شده ولی شکل کلی اولیه را دارد .اتا های آن در
حال حاضر دراز هستند و تناسب منطقی ندارد .ابعاد آن چیزی در حادود  9متار در  2.5متار اسات کاه
نشان میدهد پستو یا ایوان ه یا هر دو را داشته است .در چهاار گوشاه آن ،مساجد ،مادرس ،کتابخاناه و
سرویسها قرار گرفته است .هشتی آن به دو راهرو راه داشته که وارد حیاط میشده است (پیرنیا،9312 ،
ص.)13 .
معماری مدارس ایرانی از دوره ایلخانی تا دوران صفوی
تنوع شکل های ارایه شده توسط معدود مدارس باقی مانده ایلخانی داللت بر این امر دارد که در این دوره
یک نوع غالب و مسلط از مدرسه ووود ندارد .اگر بنا بر داوری از روی بناهای تیموری و صاوی باشد ،این
مدارس امامیه و مظاریه  767هجری (مدرسه ساارشی الحاقی به مسجد وامع اصاهان) هساتند کاه باه
بهترین ووه طرح رسمی و وا افتاده چنینی بناهایی را بیان میکنند .مدرسه مظاریاه دارای حیااطی دو
ایوانی در وهت شمال -ونوب است که حجرههای طالب در دو سوی حیاط در دو طبقه ومع شادهاناد.
ویژگی عمده این بنا نمازخانه آن است که در محور ایوان قارار دارد و باا یاک ردیاف طاا هاای عرضای
پوشانده شده است .مدرسه ضیائیه یزد ،معروف به زندان اسکندری و مرباوط باه قارن چهااردهم ،اساسااً
دارای کیایتی پایینتر از آن دو مدرسه اصاهان است و در واقع از خشت خام ساخته شده است .علی رغم
تغییرات بعدی ،از نقشه این بنا به اندازه کافی باقی مانده تا گویای آن باشد که طارح اصالی در دو ضالع
مجاور حیاط با یک زوج ایوان در دو ضلع مقابل تکمیل میشده است.اطاقها به طور نامشخص مستطیل و
یا مربع ،عریض یا تنگ ،با دیوارهای پس و پیش با بدشکل هستند که بدون تووه خاصی ترتیب یافتهاند.
در طرح کلی بنا که تقریباً مربع شکل است تووه اصلی معطوف به نمازخاناه مرباع و گنبادپوش آن کاه
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قسمت اعظم فضای بین ایوانهای شمالی و غربی را اشغال میکند .همین امر گویای آن است که در ایران
نیز به مانند سنت آناتولیایی و مصری -سوری مدارسی که منظم به مقبره بنیانگذار خویش باودهاناد ،را
داشته است .مدرسه شمسیه مورخ  766هجری ،که آن نیز در یزد واقع اسات -در واقاع مکتاوب از دههاا
مدرسه قرن چهاردهمی نام میبرند که در این شهر ساخته شدهاند -نمونه بیمانند و آراستهتری از همین
روح کلی است .در اینجا از طرح پختهتر و کامالً ترکیب یافته اورا شده است به صورتی که هر نیمه از این
مدرسه بازتاب نیم دیگر آن است .ایوان سر در خبر از محوری میدهد که بدون انقطااع باه مقباره مرباع
شکل که مجاور مدرسه منتهی میشود و از پشت آن ولو میزناد .تاالرهاای کشایده در دو ساوی ایاوان
تمرینی بر بناهای متاخرتر تیموری در خرگرد و گاذرگاه اسات .ایاوان وناوبی دارای درهاایی اسات کاه
دسترسی به تاالرهای وانبی کوتاهتری را در هر سوی آن تامین میکنند .اطا های عریض یکدیگر وصال
میکندد .بدین ترتیب یک وریان فضایی بدون مانع و به شکل گردشی در اطراف حیاط ووود دارد .برای
این نقشه همترازی دیده نشده است .میتوان فرض کرد که برخی فضاهای مستطیل شاکل ایان گاردش
برای تدریس نیز کارکرد داشتهاند ولی بنا به وضوح بنیادی مرکب است و احتماال هم خانقاه باوده و هام
مدرسه .هر دوی این بناهای یزدی طبقه دومی داشتهاند که منطقاً مشتمل بر حجرههای طالب بوده است
(احمدی شلمانی ،9311 ،صص.)72-79.
دوره تیموری بدون تردید عصر طالیی مدارس ایرانای باود .مهاد تحاوالت ودیاد در خراساان و
ماوراءالنهر بود اگر در ونوب ایران نیز مدارسی به همان اندازه طراحی شده سااخته مایشاد کاه گااهی
ولوههایی از آنها در یادمان های شمال شر وای می گرفت -به عنوان مثال بادگیر مدرسه خردگرد .نوع
چهار ایوانی طرح غالب بود که در مقیاسی وسیعتر از معمول قبلی وهان اسالمی اورا میشد .حیثیتی که
این نوع مدارس بدست آوردند چنان بود که تقریباً سرمشقی شدند برای تماام مادارس مشاهوری کاه در
سراسر وهان ایرانی در سدههای بعدی بر پا گردیدند .مدارس متعادد صااوی اصااهان ،مادارس شایبانی
بخارا و حتی مدارس مغولی در هندوستان مصادی این مدعی هستند (احمدی شلمانی ،9311 ،ص.)72 .
این استااده اندیشیده شده از ابعاد بزرگ ایرانی از خیلی پیش از آن در مساود ایرانی متداول اسات ولای
نتیجه واضح و منطقی شکل مدرسه نبود .مورد مدرساه غیاثیاه در خرگارد (پایاان یافتاه در ساال 846
هجری) نشان نمیدهد که این فضاهای بزرگ با چه حساسیت و استادی عمل شده است .حیاط مربع آن
با دیوارهای کوتاهتر و درازتر محیطیاش نسبت  2:3:4دارد .تحقیقاات اخیار نشاان مایدهدکاه اینگوناه
نسبتها که در نمادها نیز گسترش مییابد ،در پسزمینه دیگر بناهای تیموری نیز قرار داشتهاند و خیلای
بیش از آنکه قبال گمان میرفت معمول بودهاند .این تناسبات با دادن نمادهایی توری مانند باه بناا باعام
انسانی کردن مقیاس آن میشدند که در غیر آن صورت هیبتی دلهرهآمیز پیدا میکرد .از اینرو ،در دوره
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تیموری هم آوایی بین مسجد و مدرسه آن چنان مشخص شاد کاه در ماورد نمادهاای درونای و بیرونای
تااوتهای کمتری به چشم میخورد ولی به هر حال آن ه پشت نمادها میگذرد در این دو ماورد بسایار
متااوت است .در قالب طرح معمول چهارایوانی وای فراوانی برای تجربه واساازی مسااود ،مدرساههاا و
تسهیالت مسکونی -تنها برای ذکر برخی از عناصر ثابت در طراحای ایان دوره -وواود داشات (احمادی
شلمانی ،9311 ،صص.)73-72 .
مدرسه غیاثیه در خرگرد نمونهای از در آمیختن کارکردهای متنوع در نهایت نرمی اسات :در دو
سوی ایوانها در دو طبقه شانزده حجره به صورت واتوات قارار دارناد و دیگار فضااهای کاارکرد بناا
محورهای اصلی ،گوشهها و مجموعه ورودی آن را اشغال کردهاند .یکی از آثار ونبی ابعاد وسعت یافته این
بنیادها این بود که میتوانسنتد وای کافی برای میدان وسیعی از واحدهای فرعی ،نظیر کتابخانه ،خانقاه و
اطا های متااوت برای زمستان و تابستان فراهم آوردند .مدرسهای کوچک گنبددار معماوال باه صاورت
یک وات در طرفین ایوان قرار میگرفتند .فضای بین حیاط و نمای اصلی -یعنی مجموعه ورودی -اینک
با هوشیاری و استادی بسیار تبدیل شده بود .گاهی -مانند نمونههایی در عجدوان ،خرگرد و مدرسه الاغ-
بیگ در بخارا -شامل یک مسجد نظیر مدرسه الغبیگ در سمرقند مورخ  871هجری ،مسجد تمام طاول
به قبله را در وهت مقبل ایوان سر در فرا میگیرد .برعکس در مادارس ساهتاایی آساتانه مشاهد (دودر،
پریزاد ،باالسر) مسجد در یکی از ایوانهای حیاط قرار داشت -در واقع مدرسه دودر حتی مسجد دیگاری
در گوشه بنا دارد .در این مدارس سلطنتی ،قاعده کلی مبنی بر استقرار مقبره ووود نداشت ولای مثاال-
هایی از مدارس گوهرشاد و سلطان حسین بایقرا در هرات و مدرسه فیروزشاه در تربت وام نشان میدهد
که مقابر میتوانستند تنها چهره مسلط در تمام مجموعه باشند .در واقاع رسام زماان ترکیاب مقباره در
مدارس را قبول داشت و مقابر منارد میتوانستند تنها چهره مسالط در تماام مجموعاه باشاند .اساتقرار
مدرسهای کوچک در مجموعه ورودی وامع زیارتگاه ،به عنوان اماری تامالبرانگیاز قابالمالحظاه اسات
(احمدی شلمانی ،9311 ،ص.)73 .
مدارس کوچکتر نظیر مدارس مشهد ،ترکیب مساود و مقباره تعاادل مجموعاه را بار هام زده و
فضای قابل استااده برای حجره های طالب را کاهش داده است ولی این مواد بسیار ناادر و غیار معماول
است ،چون معمار باید در زمین محدوی که داشت به حد کافی متراکم و ساخته شده بود ،تقارن را فدای
مصلحت نماید .تاکید ودیدی که بر روی مقیاس انجام میگرفت تقریبا بنا بر تعریف تاکید متقابلی را بار
روی نمای خاروی ایجاد میکرد .مغازهها برای مشخص کردن گوشهها به کار گرفته میشدند ،برای مثال
مدرسه الغبیگ در سمرقند و نمونههای متعدد دیگری نظیر مدرسه میرعرب در بخارا  142هجری سر در
مستعد این بود که به وای آن که بیرون بزند ،عقبنشینی کند و در امتداد نما قرار گیرد .نماای فرعای و
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پشتی اینک پذیرایی تزیینات کاربردی میشوند ،نظیر طرحهای گره با ترکیبی از آورهای لعابدار یا بی-
لعاب یا اینکه همین نمای فرعی توسط طاقت نماهاا یاا اساپرهای تورفتاه ماصالبنادی مایشاود .ایان
حساسیت نسبت به وضع و نحوه استقرار اثر امکان گرد هام آوردن گروهای از بناهاا را در واوار یکادیگر
طبیعی ساخت ،که نمونههای قابل ذکر آن را در ریگستان سمرقند (مدارس الغبیگ ،شیردر و طالکاری)،
مجموعه لب حوض در بخارا یا مجموعه چهاربکر ( 167هجری) خارج از آن شهر میبینیم.
گاهی مدارس وات بودند که روبروی یکدیگر در عرض یک خیابان قرار مایگرفتناد نظیار یاک
رشته مدارس در بخارا ،یعنی مدرسه عبدالهخان ( 111هجری) و مادرخان ( 174هجری) یا الغبیگ (821
هجری) و عبدالعزیزخان ( 9162هجری) .مانند مدارس هم عصر عثمانی ،افازایش مقیااس بناا باه ناوعی
سادهسازی در طرح انجامید .دیوارهای خاروی صاف یکی از این ویژگیها بود .ویژگی دیگار آن دساتیابی
به ردیف معقولتر و متقارنتر حجرههای طالب بود .مدارسی که میادان ریگساتان نگااه مایکنناد .ایان
مطالب را به وضوح نشان میدهند به عالوه نشان میدهند که چگونه حجرههای طاالب باه پایشفضاای
کوچکی مجهز شدهاند .هر حجره اختصاص به دو طلبه داشته است؛ مدرسه الغبیگ تنها بیسات و هشات
حجره د÷ر طبقه همکف دارد .به نظر میرسد که میل ودید به تاکیکی طرح در اورای بازرگ ،بیاانی از
همین تمایل باشد.
در بسیاری از مدارس در چهار گوشه مدرسه حجرههایی با شکلهای متاااوت نسابت باه شاکل
حجرههای وانبی ایوانها به ووود میآید .یکی از این اشکال نوعی بدین قرار است که چهار حجره مربوط
به یکدیگر به راهروی باریک باز نمیشوند که مستقیما از پخ گوشه حیاط به مناره خااروی راه ماییاباد.
(مدارس ککلتش و میرعرب  ،بخارا) .تاکید مشابهی بر روی قطار در کاروانسراهای دوران صاوی به چشام
میخورد ،که خود یادآور خاصیت تبادلپذیری انواع ساختمان در معماری ایران اسات .باار دیگار ،بساان
دوران عثمانی ،تمایل متووه ساختن این مدارس خیلی بزرگ باود ،کاه در شاهرهای بازرگ و گارد هام
ساخته میشدند و تمام آنها از طرف دربار و یا صاحب منصبان حمایت مالی میشدند .بدین قارار چناین
تمایلی با برنامه نظامالملک که تعداد زیادی از مدارس را بطور یکسان در یک منطقاه وغرافیاایی وسایع
پخش میکرد در تضاد بود و خالف آن عمل میکرد .در خود ایران ،شهرهایی چون قم ،مشهد و اصااهان
تقریبا تمام مدارس پس از ایلخانی را در خود دارند ،در حالی که وضع مشابهی از نظر تمرکز در سامرقند
بخارا ،عرات و خیوه ووود دارد .شهر اخیر ،با مدارس چهارتاییاش بین سالهاای  9225هجاری و 9328
هجری (پهلوان محمد ،الهقلیخان ،امینخان و اسالم خواوه) بر پا شد نشان میدهد که طریقه تیموری تا
حد الی تر و ثابت مانده است (احمدی شلمانی ،9311 ،صص.)74-75 .
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بناهای صاوی اصاهان زمینه مناسبتری را برای توسعه مدارس ایرانی فراهم آورد .چند مدرساه
با ابعاد متوسط در وریان قرن هادهم برپا گردیاد ،نظیار مدرساه صادر و مالعبدالاه ( 9188هجاری) و
مدرسه کاسهگران ( 9914هجری) ولی این مدرسهها ،زمانی که در کناار مادارس طارفین گنباد عظایم
مسجد شاه و یا مدرسه مادر شاه ( 9998هجری) قرار میگیرند ،دروه دوم به نظر میرسند .مدرسه واقع
در مسجد شاه در محور طولی طراحی شدهاند و باغ ههای ظریاشان مانند قطعاتی از وواهر بنا را زینات
میکنند .در این مدارس از ایوانها و نمازخانهها صرفنظر شده است ،چون مسجد خود نداشته ،در عرض
تمام فضای مووود ،به حجرههای طالب اختصاص یافته است .مدرسه مادر شاه ،که در یک محایط آرام و
زیبا قرار دارد ،رو به خیابان چهارباغ قرار دارد و پویایی تازهای را در طرح سنتی چهارایوانی وارد میکند و
این کار را از طری ایجاد دستگاه ایوان و گنبدخانه دلگشای سمت قبله عالوه بر گنبدهای پشت ایوانهاا،
حیاط فراخ و زندگیبخش مرکزی ،حیاطهای هشتبر دلپذیر (خلوت) در گوشهها و تسهیالت الزم انجاام
میدهد .حجرهها نیز با تووه به سهبخشی بودن آنها غیرعادی هستند :ایوان ،حجره و پس اتا  ،گنبدخانه
اصلی به سختی قابل تمیز از گنبد مسجد شاه است .در هام آمیخاتن مادام ایان دو شاکل در ایاران در
بنیادهای مشترک متعددی در دوره قاواریه به گواهی گرفته شده اسات (احمادی شالمانی ،9311 ،ص.
.)75
مدارس زیبای متعددی در ایران بجا مانده .یکی از آنها مدرسه غیاثیه خرگرد است .زمان سااخت
آن قبل از مدرسه خان ،بین سالهای  842تا  847هجری بوده است .خرگرد بین خاف و وام است .ایان
کار توسط قوامالدین شیرازی و بعد از او ،پسرش غیاثالدین ساخته شده است .این مدرسه به نام غیااث-
الدین پیر احمد خافی ،وزیر شاهرخ نامگذاری شده و در میان مدارس ایران در دقت و تنوع در کار و پالن
و نیز تنوع در آمود ،کاملترین نمونه است .در پالن ،بروستگیها و تاورفتگیهاای زیباایی دارد .بیارون-
رفتگیها را نهاز و تورفتگیها را نخیر میگویند .حجرههای آن دوطبقه هستند .از لحاظ نوع کاربندیها و
مقرنس ،یک اثر فو العاده است .مقرنسهای آن بعضی بصورت پتکانه و بعضی بصورت چاتآویز (آویخته
به سقف) ،میباشد .این بنا ،در مجموع یک موزه هنری است (پیرنیا ،9312 ،ص.)13 .
یکی دیگر از مدارس زیبا و کامل مدرسه خان شیراز است .این مدرسه را امامقلیخان پسار الاه-
وردیخان حاکم شیراز برای مالصدرا دانشمند بزرگ شیعه میسازد .یکی از ویژگیهای ایان مادرس باه
کارگیری اعداد مقدس در ساخت عناصر مختلف آن است .تعداد حجرههاای آن 12 ،عادد اسات کاه باه
حروف ومل ،اسم مبارک حضرت محمد (ص) است 5 .مدرس ،یک مسجد و  92راهرو داشته است (راهرو
وایی است که آدم را راهنمایی میکند) .دو اتا آن و اتا های درس خارج ،مجموعاً  94می شود .با ومع
کردن تعدادی از عناصر ،عدد  991اسم حضرت امیر (ع) به دست میآید .به اضافه آن  4اتا شامل اتاا
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گاهشناسی ،اتا خادم ،اتا چراغدار و اتا موذن و مجموعاً عدد  994به دست میآید که برابر باا تعاداد
سورههای قرآن است (پیرنیا ،9312 ،ص.)14 .
در اینجا میبینیم که چطور در حین اینکه کار را انجام میدادند ،اعتقاد خاود را نیاز بیاان مای-
کردند .معمار بنا ،استاد حسین شماع شیرازی اسات .حجارههاای مدرساه دارای یاک ایوان اه و فضاایی
متناسب برای یک نار همراه با یک پستو است که دارای انبار ،کتابخانه و کمرپوش یا نیماشکوب نیز می-
باشد .اندازه حجرهها چیزی در حدود  3.31در  3.62متر بوده که به راحتی گرم مایشاده و در تابساتان
هم ،به دلیل واقع شدن در وسط باغی بزرگ ،که االن از بین رفته ،خنک بوده اسات .ایان بااغ ،پیراماون
مدرسه بوده و کالً وای دنجی برای مطالعه و استراحت بوده است .در طبقه باال ،فضای باز پشات روا هاا
برای بحم افراد خارج بوده است .مدرس بزرگ مالصدرا روی سردر مدرسه ساخته شده اسات .تاسیساات
مدرسه در خارج آن قرار داشته است ( 4عادد در وناوب و شامال و  2عادد در شار آن در زیارزمین).
پوشش طا های مدرسه نیز متنوع است .کاربندیهای کریاس آن ،از نوع اختری و خیلی خوابیاده اسات.
انواع کاربندیهای نیمکار و طا کجاوه در پوششهای مختلف بخصوص در حجرهها مشاهده میشود .در
این مدرسه ،در طول زمان ،دخل و تصرفاتی صورت گرفته است که امید است بتوان آن را بازنگاری نماود
(پیرنیا ،9312 ،ص.)14 .
مدرسه چهارباغ اصاهان ،از دیگر مدارس بسیار زیبای ایران است .در طول ضلع شامالی مدرساه،
کار وانسرای مادرشاه و بازارچه بلند در دوطبقه ساخته شده است .در وسط این بازار ،چهارسوقی با گنبدی
بزرگ قرار دارد که به وسیله در به مدرسه چهارباغ ارتباط پیدا میکناد .در کناار ایان ورودی ،ردیاای از
حجرهها قرار دارند .که آخرین آن ،متعل به شاه سلطان حسین بوده که با حجرههای دیگر فار زیاادی
ندارد .این مدرسه در دوره شاه سلطان حسین ساخته شده است .سردر عقب نشسته و با شکوه پوشیده با
کاشی معر  ،به خیابان چهارباغ راه دارد .وبهههای صحن ،مشتمل بر روا های دوطبقه باز ،و چهار ایوان
است .مقصوره آن ،دارای گنبدی خوش ترکیب است که با نقوش اسالمی در رنگهای مختلف مزین شده
است .پوشش گنبد آن از نوع گسسته نار است .منحنی خاروی با چااد شابدری تناد سااخته شاده و در
داخل دوپوسته آن ،عالوه بر خشخاشی ،سیستمی از چوب بصورت پره دیده میشود (پیرنیاا ،9312 ،ص.
.)15
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بخش سوم :معماری و نظریه های یادگیری


فلسفه و معماری:

تمام هنرها و از ومله هنر معماری در بستری از دیدگاههای فلساای ،ارزشای و معرفاتشاناختی شاکل
می گیرند .بررسی هنر از دیدگاه فلسای خود موضوع ماصل و دامنهداری است که منجار باه دایار شادن
رشتهای تحت عنوان فلساه هنر در دانشگاههای وهان از ومله ایران شده است .در رابطاه باا بحام ایان
پژوهش ،دیدگاه های فلساای باه طاور مساتقیم و غیرمساتقیم روی معمااری مادارس تاأثیر گذاشاته و
میگذارند.
برای نمونه نگاهی اومالی به مدارس سنتی ایاران و وهاان اساالم نشاان مایدهاد کاه چگوناه
دیدگاههای وهان شناختی ،دینی ،و فلسای بر نوع ساختار بنا اثر گذاشته است .در صادر اساالم تادریس
علوم مذهبی در مساود انجام میشد .بتدریج با توسعه علاوم اساالمی ،فضاای آموزشای از مسااود وادا
گشت .در قرن پنجم هجری به تشوی خواوه نظام الملک ،مدارس متعددی در شهرهای معروف اساالمی
مانند بغداد ،ری ،نیشابور و وروان ساخته شد .بعدها نقشه چهار ایوانی ،کاه ماورد توواه معمااران قارار
گرفت ،برای فضاهای آموزشی طرحی متعارف شد .در اطراف ایوانها ،حجره هاایی باه صاورت یاک یاا دو
طبقه برای استااده و اقامت شبانه روزی دانشجویان و طاالب علاوم دینای سااخته شاد .غیار از سااعات
تدریس ،از مدارس به عنوان مسجد نیز استااده میکردند .از آنجاایی کاه مادارس مکاانی مقادس تلقای
می شدند همانند مساود با آورکاری ،گ بری و کاشیکاری تازیین مایشادند .پرهاوده (9311؟) دربااره
معماری مدارس سنتی مینویسد« :طراحی مدارس سنتی به گونه ای است کاه عاالوه بار تاامین رفااه و
آسایش وسمانی ساکنان ،مو وب حاظ حریم و آسایش و امنیت روحی در آنان نیز میشاود .درونگرایای
بنا ،عدم دید و ارتباط مستقیم حجره ها با خارج و دسترسی غیر مستقیم به بنا از طریا هشاتی و داالن
مووب ایجاد حریم و امنیت برای کاربران داخل بنا میشود ».ویژگی درونگرایی در معماری مدارس سنتی
که غالباً دروس دینی در آنها ارائه میشد و طالب با انگیزههای فرادنیایی وارد آن میشادند ،کاامالً قابال
فهم است.
در دنیای غرب نیز داستان به همین گونه باوده اسات .بارای نموناه رادولاف اشاتاینر 9از وملاه
فیلسوفانی است که دیدگاه های او روی معماری مدارس تأثیر داشته است .اصول معماری برگرفته از ایان
دیدگاه فلسای به شکل گیری مدارس والدورف منجر شد .فروبل نمونه دیگر است که دیدگاه های طبیعت
گرایانه او به تاسیس کودکستان هایی انجامید که خود ،نام آلمانی  kindergartensرا بر آنها نهاد که به

Rudolf Steiner
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معنای باغ کودکان است .هنوز که هنوز است دیدگاه فروبل در بسیاری از مدارس ابتدایی و کودکستان ها
دنبال میشود (.) 2000،Dudek
نمونه دیگر مدارس ،مدارس رویو ایملیا 9است .این مدارس ابتدایی به صراحت بر آن ه معماری و
محیط مدارس به دانش آموزان میاموزند ،تاکید دارند .در اکثر مدارس ابتادایی رویاو ایمیلیاا ،دو معلام
ووود دارد ،و اکثر مربیان قائل به این رویکرد ،معموالً از اصطالح "مربی سوم" نیاز اساتااده مایکنناد و
منظور آنها معماری ساختمان مدارس است ( .) 2001، 1998; Tarr،Gandiniمحیطهای رویو ایمیلیاا
تا حدی مبتنی بر فلساه تربیتی دیویی( 2متاکر و فیلسوفت تربیتی آمریکایی) میباشد .ازاینارو معلماان
این مدارس ،معتقدند که بهترین محیطهای تربیتی و آموزشی ،آنهایی هستند که غنی و پی یده باشند .به
گونه ای که از ارتباط بین افراد و ایده ها پشتیبانی شود (.) 2001، 1991; Tarr،Borgia
کودکستان فروبل بر فضاهای بیرونی یادگیری تأکیاد دارد( .)2001،Herringtonایان امار باه
روشنی ریشه در دیدگاه طبیعت گرایانه او در باب تعلیم و تربیت دارد .خود فروبال ،در ناواحی روساتایی
رشد کرده بود .او عالوه بر مطالعه در معماری به زیست شناسی ،ریاضیات ،و ونگلداری نیز عالقه داشات.
او بر اهمیت بازی کودکان در محیطهای دورنی و بیرونی برای یادگیری تأکید داشت .اتحاد باا طبیعات از
مضامین محوری فروبل است ( .)2000،Dudekدر نتیجه فروبل بر بازی کودکان تاکیاد دارد و ازایان رو
کیندرگاردن او به طور ویژه دارای موادی است که کودکان بتوانند با آنهاا کاار کنناد ،آنهاا را دساتکاری
کنند ،چیزهایی بسازند (همان).
از معماری رادولف اشتاینر ،تحت عنوان اکسپرسیونیسم اورگانیک ناام بارده مایشاود .او اولاین
مدرسه والدورف 3را تاسیس کرد .تعلیم و تربیت والدورف و مدارس او در حال حاضر یکای از روباه رشاد
ترین رویکردها در مدارس خصوصی سرتاسر وهان به شمار میرود .برای اشتاینر هر بعد مدرسه –وساایل
چوبی ،رنگها ،نور طبیعی ،و نمایش اشیاء طبیعی در کالسها و هم نین فضاهای بیرونای -دارای اهمیات
تربیتی و معماری است (.)1979،1997; Rudolf Steiner Farm School،Oberman
 معماری و برنامه درسی پنهان
برنامهی درسی آشکار یا رسمی آن نوع برنامه درسی است که از سوی برنامه ریازان درسای و باه منظاور
دست یابی به هدفهای از قبل تعیین شده ،تهیه شده و توسط عوامل اورایی هم ون استاد و معلم اوارا
میشود .اما برنامه درسی پنهان بدان نوع برنامه درسی گاته میشود که در مراکز آموزشای قابال روئیات
Reggio Emilia
Dewey
3
Waldorf school
1
2
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نبوده و حتی از دید برنامهریزان و متخصصان آموزشی نیز پنهان میماند .باه اعتقااد اندیشامندان حاوزه
تعلیم و تربیت ،این نوع برنامه بسیار بیشتر از برنامه درسی رسامی بار اندیشاههاا ،عواطاف ،و شخصایت
فراگیران تاثیر میگذارد .معماری ساختمان ،وو اوتماعیِ دانشگاه یا مدرسه ،نوع تعامال یادگیرنادگان باا
اساتید یا معلمان ،ووّ روحی و روانی حاکم بر محیط آموزشی ،ناوع ارزشایابی هاا ،تابلوهاا ،ناوع برخاورد
کارمندان ،و هم نین فضاهای فیزیکی و تجهیزات سختافزاری و  ...همگی وزء برنامه درسی پنهاان باه
شمار میروند .به اعتقاد مایکل اپل ،برنامه درسی پنهان عبارت است از تدریس ضمنی هنجارها ،ارزشها و
ایجاد تمایالت خاص به فراگیران.
برنامه درسی پنهان گاه توسط والدین و خود یادگیرندگان نیز قابل درک است .برای نمونه والدین
میدانند که برنامه درسی (رسمی) تمام مدارس کشور یکی است اما به خاطر برنامه درسی پنهان است که
تالش می کنند ،فرزندان خود را در برخی مدارس بنام ثبت نام کنند .با کمی دقت میتاوان دریافات کاه
کیایت آموزش تنها یکی از مولاه هایی است که به شهرت مدارس کمک مایکناد در حاالی کاه عوامال
دیگری مانند آن ه در بند قبلی گذشت ،نیز در این زمینه سهم دارند.
بنابراین ،هر یک از اتااقاتی که در محیط آموزشی رخ میدهد حاوی پیاامی بارای یادگیرنادگان
است .برای نمونه وذابیت و عظمت ساختمان ،شیوه چیدمان صندلی های کالس ،تابلوهاایی کاه باه درو
دیوار نصب میشوند ،اسامی انتخاب شده برای ساختمانها ،تجهیزات کالسها ،محوطهساازی ،و  ...هماه و
همه میتوانند در خدمت رشد یا ضدرشد دانشآموزان باشند .از این منظر ،فقدان فضاهایی که مورد بحم
این نوشتار است ،از ابعاد مختلف میتواند حائز اهمیت باشاد .بارای نموناه فقادان صاندلی در راهروهاا و
محوطهها و یا مساوی نبودن امکانات بکار گرفته شده در سرویسهای بهداشتی معلمان و دانشآموزان ،به
طور ضمنی ،این پیام را ممکن است برای دانشآموزان به همراه داشته باشد که مدرسه بهطور باید و شاید
به دیده احترام به آنها نگاه نمیکند و یا آنها را از کاربران دروه دو به شمار میآورد.
 معماری مدرسه و احیای سنتهای اسالمی در آموزش
در حال حاضر در حوزههای علمیه وهان تشیع ،روشهای آموزشی بکار گرفته میشود که ساابقه آنهاا از
عمر تشکیل رسمی این حوزهها فراتر میرود و به عصر پیامبر اسالم صلی اهلل علیه و آله باز میگاردد .باه
لحاظ تاریخی ،نخستین ولوههای تعلیم رودررو که ونبه تدریس ا یادگیری داشته ،را میتاوان در دوران
دعوت پنهانی پیامبر یافت .پیامبر در خانه های اوّلین گروندگان به دین اسالم ،ولساتی تشکیل مایداد و
آموزه های قرآن را به ترتیب نزول آیات ،به پیروان خویش میآموخت .بدین ساان ،آن حضارت از هماان
روزهای نخستین رسالت خود ،به آموزش پیروان خود همت میگمارد؛ چنان که خود میفرماید :بِاالَتّعلیمِ
اُرْسِلْتُ و در وایی دیگر میفرماید :انّی بُعثْتُ مُعلِّما.
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بعدها پیامبر این روش را با ایجاد حلقه های درس  -بارای اوّلاین باار  -باه صاورت رسامی ،در
مساود پی گیری کرد .این ولسات در مسجد النبی صلی اهلل علیه و آله  ،مساجدالحرام و بعادها مساجد
وامع کوفه ،مسجد االقصی ،مسجد وامع فطاط ،تشکیل میشدند .متناسب با بحم حاضر ،در ادامه به دو
مورد از روشهای موثر که در حوزهها بهکار گرفته میشود اشاره میکنیم.
 روش مباحثهمباحثه ،روش و یژه ای است که طالب حوزه علمیه در فرایند تحصیلی آن را به کاار مایگیرناد .در ایان
روش ،دست کم ،دو نار به صورت رودرور نشسته و در باره مطالب علمی به بحم میپردازند .ساابقه ایان
روش به زمان سقراط ،فیلسوف یونانی که در فاصله سال هاای  471ا  311قبال از مایالد مسایح علیاه
السالم میزیسته ،برمی گردد .در این روش برای اثبات سهو و خطا و رفع شبهه از اذهاان ،ابتادا ساؤال و
وواب و مجادله شکل میگیرد؛ سپس خطاهای مخاطب مشخص میگردد و تا رسیدن به حقیقت ،مکالمه
و پرسش و پاسخ ادامه پیدا مییابد.
گاتنی است ،روش مباحثه با روش بحم گروهی که در برخی از منابع توصیف شده ،تااوت دارد.
به کاربردن روش مباحثه امروزه ،فقط در حوزه های علمیه رواج دارد و نظام های آموزشی دیگر در برنامه
های رسمی خود از این روش کمتر استااده میکنند .اما همانطور که در ذیل ساازندهگرایای اشااره شاده
است ،شواهد زیادی ووود دارد که نظامهای تعلیم و تربیت دنیا از راههای دیگری به ایان روش رسایده و
آن را مورد تووه قرار دادهاند.

تصویر  :9-2روش مباحثه در حوزههای علمیه .منبعrasanews.ir :
 روش مناظره و جدلمناظره و ودل نیز ریشه در هزاره های باستانی دارد .از دیدگاه مسلمانان ،مناظره و ودل ،از کهان تارین
شیوه های برخورد اندیشه به شمار میآید .پیامبر اسالم (ص) و هم نین امامان معصوم (ع) ،در برابر اهل

71

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

کتاب و مخالاان و دشمنان ،با اقامه برهان و حجّت به مجادله میپرداختند .اساس روشِ ودل ،طرح یاک
سؤال مخالات آمیز ،و کوشش دو طرف بحم برای رد کردن آرای هم و مخالاات باا دیگاری اسات .ایان
روش ،در گذشته رون بیشتری در حوزه علمیه داشت .مباحم اولیه در فقه اسالمی بر پایه محاوره شاکل
گرفته است و در قرن دوم هجری مناظره بهترین وسیله برای استنباط حقائ فقهی و اساتخراج اصاول و
قواعد آن ،در بین فقها بوده است.
امروزه ،این روش هر چند به صورت رسمی در حوزه علمیاه پیگیاری نمایشاود؛ لایکن در باین
اساتید حوزه طرفدارانی دارد .در برخی از حلقه های درس "خارج" نیز استااده از این روش؛ کم و بایش،
به چشم میخورد.
هدف از آوردن این بخش این است که نشان داده شود که مباحثه و گاتگوی بین داناشآماوزان
یکی از ارکان اصلی یادگیری و یادداری است .اگر مجالی برای گاتگو درباره موضوعات مطرح در کالسها
برای دانشآموزان فراهم نباشد ،به زبان تعلیم و تربیت ،یادگیری آنها "عاریتی" خواهد بود نه "اصیل" .از
طری درگیری و فعالیتهای ذهنی  -و من ومله از طری گاتگوی دوساویه یاا چندساویه  -اسات کاه
میتوان مطمئن شد که دانشآموز ،به موضوع درسی "مالکیت" پیدا کرده است ،نه آنکاه ،آن را باه طاور
"امانت" تا ولسه امتحان حاظ کرده و به معلم پس دهد .ناگاته پیداست که این مساتلزم آن اسات کاه
معماری مدارس فضای فیزیکی مناسبی در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.

تصویر :2-2گاتگوی اوتماعی و فعالیت گروهی یکی از اصلهای اولیه پروژه ملی "دست در خمیر" در
کشور فرانسه است .منبعlamap.fr :
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تصویر :3-2دانشکده علوم تربیتی دانشگاه گوتنبرگ سوئد
(در تمام بخشهای داخلی دانشگاه گوتنبرگ محلهایی برای نشستن و گاتگوی دانشاجویان تعبیاه شاده
است).
 معماری و تقویت هویت جمعی و سرمایهی اجتماعی
چرا بسیاری از رانندگان ایرانی وظیاه خود می دانند که دیگر رانندگان واده را از ووود خطرِ پلیس آگااه
کنند!؟ چرا در وریان بحران ونوب شر آسیا تمام مردم کره ونوبی در صفهای طوالنی ایستادند تا طال
و دیگر اشیاء قیمتی خود را به بانک مرکزی بسپارند و کشور خود را نجات دهند؟ آلمان شکسات خاورده
در ونگ وهانی اول چگونه توانست بعد از حدود  21سال مجدد چنان قدرتی بیابد که توان تسخیر دنیاا
را در خود ببیند؟ چرا ایرانیان معموالً در ورزشهای انارادی موفا ترناد و یاا حاداقل باا سارمایهگاذاری
کمتری می توانند به نتیجه مطلوب برسند؟ چه چیزی باعم میشاود کاه یاک خراساانی در وبهاههاای
ونوب خوزستان در مقابل متجاوز بجنگد؟...؟
از دیدگاههای مختلف میتوان به سواالت فو پاسخ گات .یکی از تبیینهای معتبر در این زمینه
"سرمایه اوتماعی " است .اگر سرمایه فیزیکی چیزی است که در ساختمان ،زماین یاا تجهیازات و ماواد
ووود دارد ،سرمایه مالی چیزی است که یک فرد در بانک دارد (پول) و سرمایه انسانی هم چیازی اسات
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که در ذهن ووود دارد (دانش و مهارت) ،سرمایه اوتمااعی چیازی اسات کاه در رواباط یاا شابکههاای
اوتماعی و به عبارتی در هویت ومعی افراد نهاته است .سارمایه اوتمااعی عباارت اسات از ارتباطاات و
شبکههای اوتماعیای که میتوانند حس همکاری و اطمینان را در میان افراد یک وامعه پدید آورند.


سرمایه اوتماعی در حوزههای مختلف سیاسی ،اوتماعی ،اقتصادی و هم نین در تعلیم و تربیت

مورد تووه است .یکی از هدفهای آشکار پروژه "دست در خمیر" که در بندهای قبلی به آن اشاره شاد،
نیز افزایش سرمایه اوتماعی در دل فعالیتهای آموزشی است .نظاام آماوزش و پارورش کشاور ژاپان ،از
ومله موف ترین نظام هایی است که در حاظ و تقویت سرمایه اوتماعی بسیار خوب عمل کرده اسات .در
وریان زلزله و سونامی اخیر این کشور ولوههای فراوانی از سرمایههای اوتماعی این کشور به دنیا مخابره
شد .نظریه سازندهگرایی اوتماعی -فرهنگای نیاز باه ایان مهام توواه ویاژه نشاان داده اسات .نظریاهی
پیشروتری چون "نظریه یادگیری ارتباطگرایی "9به طور محوری به روابط بین افراد و شبکههای اوتماعی
به عنوان اصلی ترین راه کسب و تولید دانش در عصر دیجیتال پرداخته است .باه طاور خالصاه سارمایه
اوتماعی در بستر تعلیم و تربیت از بین سه رویکرد زیر به دنبال آن است که رویکرد سوم را تقویت کند:
 رویکرد رقابتی :من وقتی پیروز میشوم که دیگران شکست خاورده باشاند( .مثال مساابقههااینقاشی ،دومیدانی و )...
 رویکرد انارادی :پیروزی من ارتباطی به شکست و پیروزی دیگران ندارد( .مثال امتحاناات پایاانترم)
 رویکرد مشارکتی :من وقتی پیروز میشوم که دیگران هم پیروز شده باشند( .مثال مساابقههاایرباتیک ،فوتبال ،و )...
بدیهی است که تووه به سرمایههای اوتماعی از رسالتهای نظام آموزشی باشد .تقویت این ناوع
سرمایه از طر مختلف ،از ومله از طری فعالیتهای آموزشی ،دینی-فرهنگای ،ورزشای ،و فاو برناماه
امکان پذیر است .حرکت به سوی این هدف ،عالوه بر نیاز به ونبههاای رویکاردی و نارمافازاری نیازمناد
فراهم کردن بخشهای زیرساختی و سختافزاری نیز میباشد .در اینجا نیز نقش معماری و ساختار فضای
مدرسه میتواند کلیدی باشد .فراهم کردن فضاهایی که انجام فعالیتهای گروهی و مشاارکتی را تساهیل
کند ،بخش اوتنابناپذیر این پروژه خواهد بود.

 -9نظریه ارتباط گرایی موضوع مورد پژوهش نگارنده این سطور در سالهای اخیر بوده است.
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روندهای معماری محیطهای آموزشی

همانطور که در بخشهای قبلی نشان داده شد ،معماری مدرسه از دیدگاه های مختلف فلساای ،ارزشای،
برنامه درسی و مانند آن حائز اهمیت است .با عنایت به تغییر و تحوالت صورت گرفتاه در زمیناه فلسااه
تعلیم و تربیت ،نظریه های یادگیری ،و رویکردهای آموزشی ،به طور کلی معمااری مادارس روناد نسابتاً
مشترکی را در برخی کشورهای پیشرفته آغاز کرده است .در ادامه به برخی از اصول و ویژگیهای مربوط
به این روندها اشاره شده است.
الف) اصول مربوط به ساختمان و سایت
 -9تالش می شود که مدرسه در مرکز وامعه یادگیری واقع شود به گونه ای کاه افاراد از هماه سانین از
ساختمان مدرسه به عنوان یک مرکز یادگیری منتاع شوند.
 -2در برخی مناط تالش میشود که یادگیری رسمی صرفاً به محیط وداافتاده مدرساه محادود نشاود
بلکه به درون دیگر مکانها و مناط از ومله موزه ها ،باغ وحشها ،کتابخانه ها و دیگر محیطهاای کااری و
شغلی سرایت کند () 1999،Fielding ;2113،.Bingler et al
 -3مدارس کوچکتر طراحی میشوند .این گونه مدارس زمیناه مشاارکت و فعالیات بیشاتری را ماثال در
مدیریت مدرسه ،فعالیت فو برنامه و مانند ان ،برای دانش اموزان فراهم میاورند(،Barker & Grump
.)1964
 -4در روندهای ودید بر موقعیت محیطی و همسایگی مدارس تاکید میشود .موقعیت مدرسه میتواند به
مرکزیت یادگیری ان کمک کند یا وایگاه آن را تحقیر کند (.) 1994،Moore & Lackney
 -5برخی مدارس تاکید دارند که فضای مدرسه شبیه خانه باشد تا به کودکان کمک کند احساس آرامش
بیشتری داشته باشند و در نتیجه تمرکز بیشتری بر تکالیف یاادگیری داشاته باشاند (،Moore et al.
.)1979
 -6مدارس باید فضاهای مناسبی برای تسهیل اوتماعی شدن دانش اموزان فاراهم آورناد ( Moore et
.) 1979،al.
 -7طراحی مدارس باید به گونه ای باشد که از طری کنترل پذیری ،از امکان وقوع ورم ولاوگیری کناد
(.) 2000،Crowe
ب) اصول مربوط به فضاهای آموزشی مدارس ابتدایی
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 -8طراحی مدارس به سمت خوشه بندی محیطهای کلیدی پیش میرود ( .) 1998،Brubakerگااهی
اوقات الزم است که یک محیط بین کالسهای مختلف مشترک باشد .این امر باعم ایجاد روحیه اوتماعی
و مشارکتی بین دانش اموزان میشود .اما این فضاهای مشاترک آنگوناه کاه در دهاه  61و  71مایالدی
مرسوم بود آنقدر باز نیست که همه بتوانند از آن استااده کنند .به عبارت دیگار ایان اشاتراک محادودتر
است (.) 1979،Weinstein
 -1در طراحی برخی مدارس فضایی برای منابع مشترک آموزشی (مرکز یادگیری) دیده میشود به گوناه
ای که فرایند یادگیری مورد پشتیبانی قرار میگیرد.
 -91در دیگر طراحی ها ،امکان بهره برداری گروه های یادگیر متنوع با اندازه های مختلف فراهم میشود
(Taylor
& .) 1997، 1983; Weistein & Mignano،Vlastos
 -99برخی پژوهشها مزایای کالسهای کوچک را نسبت به کالسهای بزرگ مورد تاکید قرار داده اناد .ایان
کالسها پیشرفت تحصیلی بیشتری را به دنبال دارند (.) 1990، 1992; Finn & Achilles،Achilles
 -92هم نین پژوهش نشان داده است که شکل گیری هویت فردی و حس خود-ارزشمندی باا طراحای
فضاهای اختصاصی ارتقاء مییابد (.) 1997،Berdekamp & Copple
 -93تهیه کردن فضاهایی برای یادگیری های پروژه-محور و عملی میتواند زمینه اورای چنین فعالیتها و
رویکردهای آموزشی را در مدرسه فراهم کند .این فضاها هم نین میتواند برای یادگیری های مشاارکتی
مورد تووه قرار گیرند .هم یادگیری عملی و هم یادگیری مشارکتی به دانش آموزان کمک مایکناد کاه
اصول علمی را درک کرده و به کار بندند (.) 1992، 1997; Bridges،Costa & Lievmann
 -94تمرکززدایی از فضاهای مدیریتی به مدیران اوازه میدهد تا دسترسای بیشاتری باه نقااط مختلاف
آموزشی داشته باشند و دفتر مدیریتی آنها دورافتاده نباشد.
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تصویر  :4-2محیط آموزشی مناسب با نظریهها و سبکهای مختلف یادگیری
ج) اصول فضاها و تسهیالت جوامع اشتراکی
 -95فضاهایی باید در وهت تسهیل فعالیتهای اوتماعی در نظر گرفتاه شاود .فعالیتهاایی مانناد اوارای
تئاتر ،سخنرانی ،ولساات ( .) 1995،Fanning/Howey Associatesوواود چناین فضااهایی بارای
تقویت ارتباطات بین دانش اموزان و کارمندان کامال ضروری است.
 -96مدارس برای استااده از دنیای دیجیتال الزم است که به تجهیزاتی مانند کابال کشای و اتصاال بای
سیم وهت اتصال به اینترنت مجهز باشند(.) 2000،Nair
د) فضاهای اجتماعی
 -97در حالت ایده آل ،مدارس باید دارای فضاهایی باشند که در آنها بتوان فرصتها و مهارتهای شاغلی را
فراهم کرد.
 -98والدین میتوانند از مزایای یک مرکز اطالعات که اطالعاات را دررابطاه باا تحصایل فرزندانشاان در
اختیار آنها قرار میدهد و به آنها مشاوره میدهد بهره مند شوند .در این مرکز والدین میتوانناد باا دیگار
والدین نیز در تماس باشند و اطالعات الزم را بین یکدیگر به اشتراک بگذارند.
 -91بسیاری از مدارس دارای دفتری برای مراقبتهای بهداشتی هستند.

85

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

هـ) مشخصات تمام فضاها
 -21ساختمانها باید به گونه ای طراحی شوند که دارای حوزه هایی باشند که هم بارای معلماان مناساب
باشد و هم با سن و سال و قد دانش آموزان تناسب داشته باشد و حوزه های دانش آموزی بایاد باا رشاد
ذهنی دانش آموزان نیز تناسب داشته باشد.
 -29تا حداکثر ممکن باید از نور طبیعی و طیف کامل آن استااده شود تاا خساتگی ذهنای باه حاداقل
کاهش یابد و دانش اموزانی را که دارای نارسایی های بیش فعاالی هساتند را ارام کناد (،Dunn et al.
 .)1985دانشآموزان واکنش مثبتی به کالسهایی که دارای نور طبیعی هستند ،از خود بروز میدهند .در
چنین محیطهایی عملکرد دانش اموزان نیز افزایش مییابد .در شرایطی که امکان استااده از ناور طبیعای
نیست ،استااده از طیف کامل نور بهتر از نور فلورنس صرف است.
 -22ساختمانها سالم ،کیایت هوای خوبی دارند که تاثیر مثبات و مساتقیمی بار ساالمت آنهاا ،کیایات
یادگیری آنها و  ...دارد (.) 1986،et al. 1982; Cohen،McGuffey
 -23محیط های آموزشی باید به لحاظ صوتی اکوستیک (علم صداشناسی) باشند ،به گونه ای که شدت و
انعکاس صوت را کاهش دهند .بادیهی اسات کاه ایان امار بار کیایات یاادگیری شااگردان اثار خواهاد
داشت(.) 1998،Maxwell & Evans
و) طراحی فضاهای یادگیری بیرونی
 -24فضاهای انتقالی بین فضاهای یادگیری درونی و بیرونی ،محیطهای اضافه دیگری را برای فعالیت های
یادگیری فراهم میکنند .هشتی های وردی و فضاهای برآمده (مانند بالکن هاا) نیاز چناین فضااهایی را
ایجاد میکنند.
 -25با طراحی باغ ه ها ،حوض ه ،فضاهای طبیعی و مانند آن ،فرصتهای یادگیری در محیط مدرسه را به
حداکثر برسانید.
 -26ب ه ها باید از محل تردد وسایل نقلیه ،برای حاظ امنیت ،به دور باشند.
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بخش چهارم :نمونههایی از همراستایی معماری و نظریههای یادگیری
 -1مدارس مبتنی بر نظریه مونتسوری
ماریا مونتسوری ،در سال  9871در ایتالیا متولد شد و در سال  9152در هلند وفات یافت .با ووود آنکه او
دانش آموخته رشته پزشکی بود ،اما یکی از مشهورترین رویکردهای آموزشی دنیا را مطرح کارده اسات .او
تحت تأثیر دیدگاه های پستالوزی ،فروبل و روسو ،رویکرد شاگرد محور خود را پایه ریزی کرد .او به خاطر
تالشهایش حوزه تعلیم و تربیت موف به کسب مادال افتخاار از یونساکو ،دکتارای افتخااری از دانشاگاه
آمستردام هلند ،کسب مدال افتخار از ملکه بریتانیا شد و سه دوره نامزد دریافت واایزه صالح نوبال باود.
باووود گذشت نیم قرن از مرگ او ،شیوههای آموزشی او هم نان در دنیا مطرح است .چند محاور اصالی
نظریه مونتسوری عبارت است از:
 آموزش شاگرد محور
 آموزش فعال
 آموزش مبتنی بر حواس
 خودآموزی با وسایل کمک آموزشی
 تاکید بر آزادی عملکرد شاگرد
 آموزش خود انگیخته
 آشاتگی کنترل شده
از ومله ویژگیهای کالسهای روش مونتسوری عبارت است از:
 نشستن در کف کالس یا دور میزهای کوچک مووود در کالس
 ادغام گروه های سنی مختلف در یک کالس
 ترتیب فعالیت های مختلف بر اساس ضریب دشواری
 زمان استراحت کودک (زنگ تاریح) بر اساس خواست خود کودک
 حضور دو معلم به صورت همزمان در کالس
با تووه به اهمیت و بنیادی بودن نظریه مونتسوری ،هم نان در دنیا شاهد طراحی و ساخت مدارسی بار
اساس این نظریه هستیم .از ومله این مدارس میتوان به مدرسه برکلای مونتساوری ،در ایااالت متحاده
آمریکا ،کالیارنیا (برکلی) اشاره کرد.
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نمونه نخست :مدرسه برکلی مونتسوری ،در ایاالت متحده آمریکا ،کالیفرنیا (برکلی)
این طرح برای ایجاد تعادل در فرصتهای به دست آمده از بافت شهری ،ساختمانهای اطراف،
ایستگاه قطار تاریخی سانتافه ،نیازهای محیط آموزشی مونتسوری و مسأله مهم ایجاد ساختمانی با
استحکام و استقامت باال ،میباشد .هم نین ،این طرح در وستجوی ایجاد تعادل در پالن متاکرانه و
انعطافپذیر با تووه به محدودیت بودوه و نیاز به خل محیطی محرک ،انعطافپذیر و شاد برای کودکان
میباشد .هرگونه تالش برای اتصال این ساختمان مونتسوری ودید به ساختمان برکلی و یافت ساختمان-
های اطراف و همسایه صورت میگیرد .حیاط این مدرسه رو به ونوب است و اتصال نوری و بصری با
پارک مجاور دارد .پارکینگ ،در گوشه شمال شرقی موقعیت واقع است که امکان استااده مشترک از
خیابان دانشگاه و کنیسسه و به صف قرار دادن وسایل نقلیه را فراهم میسازد .گوشه غربی موقعیت
مخصوص مسیر دوچرخهسواری و پیادهرو میباشد که با مسیری امن به مسیرهای ورود به مدرسه و
فضاهای سبز راه دارد .پارکینگی به شکل متمرکز در ولوی مدرسه قرار گرفته که در دسترسی به
پارکینگ مشترک بوده و میزان استااده از موقعیت را به حداقل میرساند .ایجاد فضای خاروی ماید با
رابطه سازنده با فضای داخل ،هدف اصلی این طرح و نقشه بود .معماری ودید با خل فضای گردهمایی
در حیاط مرکزی و کاشت گیاهانی که بازتابی از فرهنگها و تاریخی است که میراث کالیارنیا میباشد به
معماری کهن وصل میشد .مجموعهای از فرآیندهای تجربی برای تلقین احساسات ،به کار گرفته میشوند
که تماماً برگرفته از نیروهای طبیعی و عناصری است که در زمین مووود هستند تا از طری آزمایش،
درک و آگاهی بیشتری از مکان ما در تاریخ ،زمان و فضا ،ایجاد کنند.
مشخصات بنای ساختمان:
 گرمسازی خورشیدی در پشت بام و گرمسازی تابی در کف ساختمان که برای بازی ب هها درکف اتا  ،ایدهها میباشد.
 آب گرم از پشت بام گرفته شده و قبل از گردش در سیستم آب ،در مخزن ذخیره میشود تاذخیره گرمایی برای پر کردن شکافها در وذب گرمای خورشیدی فراهم شود.
 وهتگیری ساختمان به نورپردازی طبیعی ،تهویه مطبوع هوا و ایجاد گرمای خورشیدی کمکمیکند.
 خنکسازی با استااده از  2سیستم تهویه هوا انجام میشود :پنجرههای بزشو در وهتی قرار می-گیرند که بادهای شدید در سطح پایینتری قرار گیرد و دودکش که از طری نورگیرهای بام در
سطح باالتر ،عمل میکند.
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 نورپردازی طبیعی به واسطه ایجاد فاصله کوتاهتر میان پنجرهها در هر طرف کالس درس و قرارگرفتن نورگیرهای بام در وهت شمال ،افزایش مییابد .در صورت امکان با استااده از پانلهای
تبدیل نور خورشید به بر و تولید بر در محل و ایجاد بد مراحل ،میتوان به این سیستمها
کمک کرد.
 استااده از مصالح ساختمانی با استحکام باال در صورت امکان ،استااده از بتن با ضریب خاکسترکم ،چوبهای استاندارد و مورد تأیید و مصالح بازیافت شده
 این ساختمان با هدف کسب باالترین سطح گواهینامه  LEEDساخته میشود* .انتخاب گیاهانو طرح کاشت گیاهان برحسب نیازهای تنوع دانشآموزان ،معلمان و والدین و در عین حال
تبدیل باغ مدرسه به ابزار آموزشی موف و به همان نسبت ایمن ،محکم و با استقامت و محیطی
وذاب
 -در پالن کل ،سیستم آبیاری با پساب میباشد.

تصویر  :5-2نمای مدرسه برکلی مونتسوری و ایستگاه تاریخی سانتافه
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تصویر  :6-2نقشه کف زمین و محوطه و منظره پشتی مشرف به پارک ،مدرسه برکلی مونتسوری در
آمریکا
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تصویر  :7-2پلهها ،محل قدم زدن و نشستن ،آویزان کردن کیفها ،مدرسه برکلی مونتسوری در آمریکا
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تصویر  :8-2حیاط بازی مدرسه برکلی مونتسوری در آمریکا

12

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :1-2کالس درس علوم و یک کالس با نور طبیعی مدرسه برکلی مونتسوری در آمریکا

13

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

نمونه دوم :مدرسه ابتدایی «اموری هیگاشی»  ،توکیو ،ژاپن

تصویر :91-2مدرسه ابتدایی «اموری هیگاشی»  ،توکیو ،ژاپن ،دانشآموزان با پوشیدن صندل و
نشستن بر روی زمین ،در مدرسه احساس راحتی و امنیت میکنند.
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تصویر :99-2مدرسه ای در توکیو ژاپن ،همیشه وایی برای گذاشتن وسایل اضافی دانشآموزان ووود
دارد ،این کار انجام فعالیتهای آموزشی را برای شاگردان تسهیل میکند (عکس :دکتر محمدرضا قربانی)

 -2مدارس همراستا با نظریه سازندهگرایی (سازنده گرایی فرهنگی -اجتماعی)
پیش از این در فصل دوم به تاصیل درباره نظریه ساازندهگرایای بحام شاد و ویژگایهاای بنیاادین آن
برشمرده شد ،از ومله
 تأکید بر فضاهای اوتماعی و مشارکتی ارتباط مدرسه و محیط طبیعی ،اوتماعی و فرهنگی انعطافپذیری محیط یاددهی-یادگیری ارتباط معنادار بین موضوعات مختلف درسیهمانطور که گاته شد ،در حال حاضر ،نظریه غالب یادگیری در بسیاری از نظامهای پیشرفته آموزشی ،از
کودکستان گرفته تا دانشگاه ،نظریه سازندهگرایی است .بدیهی است کاه ایان نظریاه بار معمااری مراکاز
آموزشی تأثیرگذار بوده باشد .در ادامه نمونههایی هایی از این مدارس آمده است .الزم به یاادآوری اسات
نمونه مدارسی که در ادامه معرفی شدهاند ،همزمان چنادین ویژگای از نظریاه ساازندهگرایای را در خاود
گنجاندهاند ،با ووود این ،ممکن است یکی از ویژگیها در آنها بارزتر باشد .از نگاه کلیتر شاید نیاازی باه
تاک یک مدارس در ذیل عناوین ریزتار نباشاد و تنهاا باه منظاور تأکیاد بار ونباههاای مختلاف نظریاه
سازندهگرایی و لحاظ شدن آن در معماری مدارس ،به ترتیب زیر تاکیک شدهاند.

15

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

 1-2طراحی فضاهای اجتماعی و مشارکتی

تصویر  :92-2دبیرستان اش کریک-امریکا-اورگون -مونمارت

16

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :93-2برکلی مونتوسوری-آمریکا-کالیارنیا

17

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :94-2مدرسه ابتدایی در توکیوی ژاپن (عکس :دکتر محمدرضا قربانی)

18

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :95-2مدرسه الکساندر داوسون-آمریکا-کلورادو -معماران :هاتون فورد

11

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :96-2مدرسه الکساندر داوسون-آمریکا-کلورادو -معماران :هاتون فورد

تصویر  :97-2دبیرستان آلاارتا-آمریکا-وورویا -معماران :پرکیز و ویل

011

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

 2-2ارتباط مدرسه و محیط طبیعی ،اجتماعی و فرهنگی
نمونه نخست :مدرسه ابتدایی بنجامین فرانکلین در ایاالت متحده آمریکا ،واشنگتن ،کرکلند (معمار:
معماران ماهلوم)
یادگیری ،ایجاد ارتباطات است و به این دلیل ،مدرسه ابتدایی ودید بنجامین فرانکلین باا مسااحت  56111فاوت
مربع ( 5212متر مربع) طراحی و ساخته شد تا ارتباط مستقیمی میان دانشآموزان و محیطی کاه در آن زنادگی
میکنند ،ایجاد کند .ساختمانهای مسکونی اطراف این مدرسه با زمینهای اسبساواری ،محال گاردش اسابان و
زمینهای ونگلی شامل درختان صنوبر در هم بافته شده است که بخاش شامالی سااختمان را مایپوشااند .ایان
محیط طبیعی غنی و نیاز به حاظ فعالیت مدرسه فعلی در طول زمان ساخت مدرسه ودید منجر باه آن شاد کاه
مدرسه ودید در وسط محل و در آغوش درختان قرار گیرد .محیط طبیعی تاا داخال  2حیااط مرکازی مدرساه،
امتداد مییاباد .ایان محایطهاا آماوزش خااروی سااختاربندی شاده داناشآماوزان را در معارض هنار ،عناصار

هیدرولوژیکی منحصر به فرد منطقه و اتصال مستقیم به چشمانداز بومی محل قرار میدهاد .اکوسیساتم
کارکردی حیاط ونوبی مدرسه امکان مشاهده فرایندهای طبیعی را روز به روز فراهم میکند .این محایط
با بروسته نشان دادن تغییرات محیطی ظریف در خورشید ،باد ،باران و سایهها ،لنزهایی را فراهم میکند
که تمام بینندگان در تمام سنین ،پی یدگیهای محیطی که در آن زندگی میکنند که با مجموعاهای از
کالسهای درس با تهویه هوای طبیعی و نورپردازی طبیعی در محیطای باا فعالیات چنادمنظوره شاکل
گرفته است .این اوتماعات در وناحهای دوطبقهای قرار میگیرند که به سامت درختاان امتاداد یافتاه و
مناظر طبیعی که فراتر از آن ووود دارد ارتباط داشته و به آن دسترسی دارد .باا ابتکاار عمال مسائولین
ناحیه مدرسه واشنگتن که وضع قانونی برای الزامی کردن سااخت مادارس دولتای باا سااختار محکام و
استقامت باال را پیشبینی کرده بود .حیاط مرکزی دانشآموزان را در معارض هنار و عناصاری از فرآیناد
هیدرولوژیکی منحصر به فرد منطقه قرار داده و مسقیماً به اکوسیستم ونگل بومی در محل مدرسه وصل
میکند .کاشت گیاهان خاص منطقه بومی و مقاوم در برابر خشکسالی که نیازی به آبیاری دائم و مساتمر
ندارند .این مدرسه با کارایی باال ،مدل نمونهای برای رشد و توسعه آتی در ناحیه میباشد .مدرسه ابتدایی
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فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

بنجامین فرانکلین با اتصال علم و تربیت آموزشی به محیط ،آموزشی را فراتر کالسهای درس گسترانیده
است.

تصویر  :98-2مدرسه ابتدایی بنجامین فرانکلین

012

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :91-2مدرسه ابتدایی بنجامین فرانکلین

013

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :21-2مدرسه ابتدایی بنجامین فرانکلین

014

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

نمونه دوم :مدرسه بینالمللی هاربور سیتی ،مینی سوتا آمریکا

تصویر  :29-2مدرسه بینالمللی هاربور سیتی ،مینی سوتا آمریکا

015

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

نمونه سوم :دبیرستان کاپولی ،آمریکا

تصویر  :22-2دبیرستان کاپولی ،آمریکا

016

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

نمونه چهارم :مهد کودکی در مورنو آرژانتین

تصویر  :23-2مهد کودکی در مورنو آرژانتین
 6-2انعطافپذیری محیط یاددهی-یادگیری
نمونه نخست :دبیرستان اشکریك در ایاالت متحده آمریکا ،اورگون ،مونماوت
انعطافپذیری ،ارتباط و استحکام و استقامت باال از ومله مشخصههای مدرسه متوسطه اشکریک با مساحت
 58191فوت مربع ( 5474مترمربع) میباشد .اشکریک در نهایت برای وا دادن کودکستانی به عنوان بخش
مرکزی مدرسه طراحی شده است که مراحل نهایی طرح و پالن تأسیسات آن تکمیل میشود .به منظور کاهش
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فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

اختالل در کالس درس ،مرکز رسانههای گروهی و اتا های چندمنظوره در زمان ایجاد این تغییرات ،ظرفشوییها
و پیشخوان ها در وایی نصب شدند که به راحتی در ارتااعات متااوت تنظیم شوند و کابینتهایی که نصب می-
شوند به راحتی به محل های ودید منتقل گردند .عالوه بر آن ،فضاهای داخلی انعطافپذیر هستند امکان دو
قسمت شدن کافه تریا به سالن ،برای سخنرانی و اورای تئاتر ،فراهم بوده و عقبنشینی راهروها به محل برای
ولسات مالقات رسمی تبدیل میشود .فضاهای داخلی نیز طوری طراحی شدهاند که حسی از ارتباط درونی میان
محوطه داخل و خاروی ساختمان را القا کنند .کالسهای درس در نور طبیعی با هم شریک بودند که از میان
فضاهای پیرامون و از طری پنجرههای بام و شیشههای وسیع ،در فضا وریان مییابند .همین پنجرهها امکان دید
دائم زمین های بازی و چمنزار اطراف مدرسه را فراهم کرده و از رابطه نزدیک مدرسه و محیط حمایت میکنند.
عالوه بر آن ،مدرسه اشکریک ارتباط خود را با اوتماع حاظ کرده و دارای زمینهای بازی ،فضاهای عمومی ،اتا
مالقات و مراکز آکادمیک برای استااده عموم میباشد.

تصویر  :24-2دبیرستان اشکریک در ایاالت متحده آمریکا ،اورگون ،مونماوت

018

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :25-2نقشه دبیرستان اشکریک در ایاالت متحده آمریکا ،اورگون ،مونماوت

011

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :26-2دبیرستان اشکریک در ایاالت متحده آمریکا ،اورگون ،مونماوت

001

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :27-2دبیرستان اشکریک در ایاالت متحده آمریکا ،اورگون ،مونماوت

000

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :28-2دبیرستان اشکریک در ایاالت متحده آمریکا ،اورگون ،مونماوت

002

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :21-2مدرسهای در توکیو ژاپن ،کالس درس ،و میزهای دانشآموزان به عنوان سالن غذاخوری و میز
غذاخوری مورد استااده قرار میگیرد (عکس :دکتر محمدرضا قربانی)

003

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

نمونه دوم :مدرسه ابتدایی ایگل راك ،ایاالت متحده آمریکا ،اورگون ،ایگل پوینت؛ معمار:
معماران دال اُلسون ویکز
ترکیب فضاهای چندمنظوره مووب کاهش اندازه ساختمان شده است .از اتا پخش موسیقی میتوان به
عنوان اتا عمومی نیز استااده کرد .کافه تریا را میتوان به صحنه تئاتر تبدیل کرد و از سالن ورزشی به
عنوان فضایی برای اوتماعات استااده کرد .سه اتا آموزشی خاص را میتوان باز کرد تا اتا بزرگی برای
حضور گروههای بزرگتر و یا استااده پس از ساعات مدرسه شود .سالن ورزشی ،کافه تریا و اتا عمومی
دارای ورودیهای وداگانهای هستند طوری که امکان باز کردن آن شبها و یا روزهای تعطیل بدون
دسترسی یا نیاز به باز کردن دیگری از ساختمان فراهم میباشد.

تصویر  :31-2مدرسه ابتدایی ایگل راک ،آمریکا ،اورگون ،ایگل پوینت؛ معماران :دال اُلسون ویکز

004

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

 :39-2مدرسه ابتدایی ایگل راک ،آمریکا ،اورگون ،ایگل پوینت؛ معماران :دال اُلسون ویکز

005

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :32-2مدرسه ابتدایی ایگل راک ،آمریکا ،اورگون ،ایگل پوینت؛ معماران :دال اُلسون ویکز

006

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :33-2مدرسه ابتدایی ایگل راک ،آمریکا ،اورگون ،ایگل پوینت؛ معماران :دال اُلسون ویکز

007

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :34-2مدرسه ابتدایی ایگل راک ،آمریکا ،اورگون ،ایگل پوینت؛ معماران :دال اُلسون ویکز

008

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

نمونه سوم :از کشور فنالند

تصویر  :35-2مدرسه ابتدایی هیناواران در فنالند
 1-2ارتباط معنادار بین موضوعات مختلف درسی
نمونه اول :دبیرستان نیوارك ساینس پارك ،ایاالت متحده آمریکا ،نیوجرسی ،نیوارك؛ معمار :معماری
و مهندسی آینهورن یافی پرسیکات
این دبیرستان ودید ،مدل پویایی از نحوه بهرهبرداری از فنآوری در محیط آموزشی میباشد .این مدرسه یکی از
اولین مدارس ذی ناع در برنامه ساخت و ساز ایالت آمریکا و بنیانگذاری آن برای ساخت مدارس ودید و ابداعی
بود .مأموریت دبیرستان نیوارک ساینس پارک این بود که روشهای تدریس و یادگیری ریاضیات و علوم را تغییر
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فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

دهد .این دبیرستان در اطراف آکادمی قرار دارد که از همگرایی علوم طبیعی ،ریاضیات و فنآوری با علوم
اوتماعی/رفتاری و علوم انسانی در قالب یک مجموعه کلی ،حمایت میکند .این مدرسه ودید از این ایدههای
آموزشی ساختارشکن برای کمک به پیشرفت اوتماعی و نوزایی رکود اقتصادی این ناحیه استااده میکند .این
دبیرستان ،امکانات آموزشی و تاریحی را به عموم ارایه داده و پیشروان اخالقی را تربیت میکند که از محیطی که
در آن آموزش دیدهاند ،دارای نوآوری و ابداعاتی هستند که در آنها تلقین شده است .مسألهی مهم در ایجاد این
مهارت های یادگیری و آموزشی ،رابطه میان تدریس علوم و استااده از خود مدرسه و زمینهها به عنوان
آزمایشگاهی برای آموختن در مورد طرحهای ساختمانی مستحکم و با استقامت باال میباشد .حارههای زمین-
گرمایشی ( )Geothermalدر زمینهای بازی و زمین پارک قرار دارند .سیستمهای بازیافت انرژی دمای هوای
خرووی را دوباره گرفته و بدین ترتیب مووب صرفهوویی در انرژی شده و آسایش را برای کاربران فراهم می-
سازند .محرکههایی با فرکانس متغیر و موتورهایی با کارایی باال در کل سیستمهای مختلف قرار میگیرند .عالوه بر
آن که دانشآموزان قادر به مشاهده نحوه کار این سیستمها هستند ،قابلیت دسترسی به سیستمهای کنترل
ساختمان برای تجزیه و تحلیل آن از طری ایستگاههای کامپیوتری (نشاندهنده) را نیز دارند .با توسعه وحدت
میان علوم مختلف ،دانشآموزان قادر به یادگیری رشتههای متااوت و به کار بردن تجارب خود در تمام حوزههای
انسانی هستند.

021

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :36-2دبیرستان نیوارک ساینس پارک ،آمریکا ،نیوورسی ،نیوارک؛ معمار :معماری و مهندسی
آینهورن یافی پرسیکات

تصویر  :37-2دبیرستان نیوارک ساینس پارک ،آمریکا ،نیوورسی ،نیوارک؛ معمار :معماری و مهندسی
آینهورن یافی پرسیکات

020

فصل دوم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

تصویر  :38-2دبیرستان نیوارک ساینس پارک ،آمریکا ،نیوورسی ،نیوارک؛ معمار :معماری و مهندسی
آینهورن یافی پرسیکات
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نمونه دوم :دبیرستان شیتارا ،شهر شیتارا ژاپن

تصویر  :31-2دبیرستان شیتارا ،شهر شیتارا ژاپن
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بخش پنجم :جمعبندی
همانطور که به تاصیل گذشت ،در طول قرون متمادی معماری در خدمت تحق اهداف تعلایم و تربیات
بوده و هست .در قرن حاضر ،این مهم از ابعاد مختلاای ماورد توواه و تأکیاد قارار گرفتاه اسات .کمتار
نظریهپرداز و صاحبنظری را میتوان سراغ گرفت که منکر نقش فضاا و معمااری در پایشبارد هادفهای
یادگیری و آموزشی باشد .برای نمونه برادلی )9118( 9در مورد معماری مدارس آمریکا معتقد است :یاک
سقف ناوذناپذیر ،دیوارهای محکم ،و یک نظام مکانیکی به عنوان استاندارد طراحی تساهیالت ودیاد باه
حیات خود ادامه میدهد .ما فرصت طراحی نسل ودیدی از مدارس آمریکا را در اختیار داریم .اما هنوز به
این مهم پی نبردهایم که چگونه معماری میتواند وسیله اثربخشای در ارتقااء تادریس و یاادگیری باشاد.
برادلی از این فراتر رفته و پیشنهاد میکند که تحاول در آماوزش و پارورش نمایتواناد در سااختمانهای
کنونی اتاا بیافتد و این وظیاه معماران و مربیان است که کنار هم بنشاینند و مشاخص کنناد چگوناه
محیطهای طبیعی و ساختگی میتواند در راستای فلساه تعلیم و تربیت قرار گیرند.
اگر سخن برادلی را در خصوص وابستگی تحول آموزش و پرورش باه معمااری ،نپاذیریم و آن را
نوعی سخن اغرا آمیز به شمار آوریم ،بدون شک اهمیت کلیدی معماری و فضای کالبادی مادارس را در
فرایند تعلیم و تربیت نمی توانیم انکار کنیم .همانگوناه کاه در فصالهای بعادی نشاان داده خواهاد شاد،
معماری کنونی مدارس ایران ،بیش از آنکه متاثر از رویکردهای تعلیم و تربیت باشد ،در اندیشه بهارهوری
هرچه بیشتر اقتصادی از زمین و ساختمان مدرسه است؛ چراکه اگر وز این بود ،بعد از انقالب اساالمی و
تغییر و تحوالت بنیادی در هدفها و رویکردهای نظام تربیتی کشور ،باید به همین اندازه شااهد تغییراتای
در معماری مدارس (حداقل نوساز) میبودیم .به عبارت دیگر معماری کلی مدارس قبال و بعاد از انقاالب
یکسان است؛ که سادهترین نتیجه گیری از این اتاا این است که معماری مدارس راهی مستقل از هدفها
و محتوای تعلیم و تربیت میپیماید و از آن متاثر نیست .و این در حالی است که در بسیاری از نظامهاای
تربیتی پیشرو ،این هماهنگی و همراهی کامالً مشهود است.
به طور کلی معماری و ساختار فیزیکی مدارس ایران ،به نسبت کشورهایی که از تعلایم و تربیات
غنی برخوردارند ،از تنوع بسیار کمتری برخوردار است .در انتهای همین فصال چناد تیاپ از نقشاههاای
سازمان نوسازی مدارس ایران آورده شده است .واقعیت این است که با عنایت به هدفی که ایان پاژوهش
دنبال میکند ،همه این تیپها از یک ساختار کلی و نیبتاً مشابه پیروی میکنند و ووه تمایز آنها بیشاتر
در تعداد کالسهاست نه چیز دیگر .شاید دلیل بنیادیتر ایان همساانساازی و یکناواختی در نقشاههاای
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مدارس ایران ،در سیستم به شدت متمرکز آموزش و پرورش ایران نهاته باشاد .همانگوناه کاه آماوزش و
پرورش در برنامهریزی محتوایی ،متمرکز و متحدالشکل عمل میکند ،بدیهی اسات کاه در بعاد سااختار
فیزیکی نیز بدین گونه عمل کند.

تصویر  :41-2نقشه سازمان نوسازی برای مدارس ابتدایی  5کالسه شهری -تیپ 9
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تصویر  :49-2نقشه سازمان نوسازی برای مدارس ابتدایی  5کالسه شهری -تیپ 2

تصویر  :42-2نقشه سازمان نوسازی ،برای مدرسه ابتدایی  6کالسه
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تصویر  :43-2نقشه سازمان نوسازی ،برای دبیرستان  6کالسه

تصویر  :44-2نقشه سازمان نوسازی ،برای دبیرستان  1کالسه -طبقه همکف
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تصویر  :45-2نقشه سازمان نوسازی ،برای دبیرستان  1کالسه -طبقه اول

تصویر  :46-2نقشه سازمان نوسازی ،برای دبیرستان  92کالسه -طبقه همکف
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مقدمه:
پژوهش حاضر ،را اساساً باید از ومله تحقیقات کیای به شمار آورد ،اگرچه از روشاهای کمّای وماعاوری
دادهها و روشهای آماری کمّی استااده شده است .در واقع یک صاحبنظر تعلیم و تربیت که به نظریههای
نوین یاددهی-یادگیری اشراف دارد ،با نگاه خبرگی به فضاهای یاددهی-یادگیری مدارس ،میتواند میازان
سازگاری فضای فیزیکی را برای پیادهسازی رویکردهای نوین برآورد کناد .بااووود ایان ،پاژوهش حاضار
تالش کرد ،مااهیم کیای مد نظر را در قالب یک چک لیست بگنجاند تا به طور همزمان از مزایای هر دو
روش کمی و کیای بهره ببرد .از این طری  ،پژوهش حاضر تالش کرد تا از طری تحلیل محتوایی نظریات
یادگیری ،داللتهای آنها را برای معماری مدارس و ساختار فیزیکی آنها را احصا و طبقاهبنادی کارده و در
قالب چک لیست به بررسی آنها در مدارس استان بپردازد.
مراحل پژوهش:
با آن ه در مقدمه گذشت ،پژوهش حاضر بر سه مرحله اساتوار اسات .در مرحلاه نخسات ،مناابع مهام و
اساسی مربوط به نظریههای نوین یادگیری ،مورد مطالعه قرار گرفت .در ادامه تاریخ ه معماری فضااهای
آموزشی در دنیای اسالم و ایران مورد مطالعه قرار گرفت .و در نهایات تاالش شاد کاه رابطاه معمااری و
نظریههای یادگیری و به نوعی ،داللتهای نظریههای یادگیری برای معماری ،ترسیم شده و مورد بحم قرار
گیرد .و در نهایت ،نمونههای عملی از مدارسی که بر مبنای رویکردها و نظریههای نوین یادگیری معرفای
شدند .به طور کلی ،مرحله نخست پژوهش را میتوان شامل مراحل فرعیتر زیر دانست:
 مطالعه نظریه های نوین یادگیری مروری بر فضاهای آموزشی ایرانی-اسالمی نسبت معماری و نظریه های یادگیری مطالعه نمونههایی از همراستایی معماری مدارس و نظریههای یادگیریمرحله دوم پژوهش ،عبارت بود از تهیاه چاک لیساتی کاه رساالت آن ،پیااده کاردن داللتهاای
نظریههای یادگیری در قالب گویه های کمّی بود .تهیه این چاک لیسات ،مساتلزم مطالعاه دقیا نموناه
مدارس پیش رو در این زمینه در نقاط مختلف دنیا بود .بدیهی است که این امر از طریا مطالعاه مناابع
مستقیم و دروه اول امکانپذیر نیست ،لذا محققان در این راستا به مطالعه منابع دسته دوم در این زمینه
مبادرت کردند .در نهایت چکلیستی تهیه شد که به تایید  5تن از اساتید دانشگاه در رشتههای معمااری
و تعلیم و تربیت قرار گرفت .تالش شد ،ایان چاک لیسات بتواناد باه طاور مبساوط ،داللتهاای تربیتای
نظریههای یادگیری را برای ساختارهای فیزیکی مراکز آموزشی در خود بگنجاند.
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جامعه آماری و روش نمونه گیری:
وامعه آماری ،شامل تمام مدارس مقاطع ابتدایی ،راهنمایی ،متوسطه و پیشدانشاگاهی اساتان خراساان
شمالی است (وداول 9-3و  .)2-3درباره انتخاب وامعه نمونه روشهای مختلای از سوی پژوهشگران مورد
بررسی قرار گرفت ،اما در نهایت به پیشنهاد کارشناسان سازمان نوسازی مدارس مقرر شد که از بین انواع
تیپهای مدارس که برخی از آنها در انتهای فصل دوم معرفی شادند (کمتار از ده تیاپ) 31 ،آموزشاگاه
نمونه و مطرح استان که مورد تأیید سازمان مذکور نیز هستند ،به عنوان حجم نمونه انتخاب شوند.
در مرحله بعد ،معماری و فضای فیزیکی آموزشی مدارس استان از حیم تناساب باا نظریاههاای
یادگیری نوین ،مورد ارزیابی و بررسی انتقادی قرار گرفتند .روش گردآوری اطالعات این بخاش ،میادانی
بوده و شامل تهیه نقشه مدارس (به کمک سازمانهای ذیربط یا برداشت و رولوه) ،مشاهده و ثبت و ضبط
فضاها (عکاسی و یادداشتبرداری) و اخذ اطالعات تکمیلی از کاربران (مدیران ،معلمان و دانشآماوزان) از
طری پرسشنامه و مصاحبه بود.
ودول  9-3تعداد آموزشگاه ها و کالسهای استان به تاکیک دوره تحصیلی
ردیف

دوره تحصیلی

تعداد
آموزشگاه کالس

1

آمادگی

984

216

2

ابتدایی

9174

3751

6

راهنمایی

524

2182

1

متوسطه عمومی

299

9254

5

هنرستان فنی

95

935

3

هنرستان حرفه ای

91

89

6

کشاورزی (فنی و حرفه ای و کار و دانش)

2

98

7

هنرستان کار دانش

46

351

9

پیش دانشگاهی

16

246

11

استثنایی

59

945

2293

8261

جمع کل
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ودول  2-3تعداد آموزشگاه ها و کالسهای استان به تاکیک منطقه آموزشی
ردیف دوره تحصیلی

تعداد
آموزشگاه کالس

1

اساراین

328

9986

2

بام و صای اباد

83

224

6

بجنورد

551

2552

1

گرمه و واورم

914

711

5

راز و ورگالن

916

516

3

شیروان

421

9521

6

فاروج

945

451

7

مانه و سملقان

288

9194

2293

8261

جمع کل

روش تحلیل دادهها:
برای تحلیل دادهها از آمار توصیای و استنباطی استااده شده است .داده های این پژوهش با به کار بردن
چکلیست سنجش سازگاری معماری مدارس استان خراسان شمالی با داللتهای تربیتی-آموزشی
نظریههای نوین یادگیری بر روی 31مدرسه منتخب در استان خراسان شمالی ،ومع آوری شده است.
برای توصیف دادهها از ودول (شامل شاخص های آماری هم ون فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و
درصد) و برای استنباط از دادهها ،از آزمون های آماری شامل تی تک نمونهای ،وآزمون کای اسکوئر
استااده شده است.


فصل چهارم

تحلیل دادهها
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مقدمه:
در این فصل اطالعات گردآوری شده در دو بخش آمار توصیای و استنباطی ارایه شده است .داده های این
پژوهش با به کار بردن چکلیست سنجش سازگاری معماری مدارس استان خراسان شمالی با داللتهای
تربیتی-آموزشی نظریههای نوین یادگیری بر روی 31مدرسه در استان خراسان شمالی ،ومع آوری شده
است .برای توصیف دادهها از ودول (شامل شاخص های آماری هم ون فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار و
درصد) و برای استنباط از دادهها ،از آزمون های آماری شامل تی تک نمونهای ،وآزمون کای اسکوئر
استااده شده است.
الف :ویژگیهای جمعیتشناختی
ودول  9-4توزیع فراوانی محل مدارس انتخاب شده به عنوان گروه نمونه
منطقه آموزشی

فراوانی

درصد

بجنورد

6

21

اسفراین

6

21

فاروج

3

91

گرمه

9

3.3

جاجرم

2

6.7

مانه و سملقان

7

23.3

راز

9

3.3

شیروان

4

93

جمع

31

911

ودول  2-4توزیع فراوانی مقطع مدارس انتخاب شده به عنوان گروه نمونه
فراوانی

درصد

مقطع
ابتدایی

91

33.3

راهنمایی

9

3.3

دبیرستان

95

51

نظری
هنرستان

9

3.3

کار و دانش

2

6.6

خطای

9

3.3

سیستمی
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جمع

31

035

911

ودول  3-4توزیع ونسیت دانش آموزان مدارس انتخاب شده به عنوان گروه نمونه
جنسیت مدارس

فراوانی

درصد

پسرانه

93

43.3

دخترانه

8

26.7

مختلط

3

91

دوشیفت

2

6.7

خطای سیستمی

4

93.3

جمع

31

911

ودول  4-4توزیع مدارس انتخاب شده به عنوان گروه نمونه برحسب شهری یا روستایی بودن
ناحیه ساخت

فراوانی

درصد

شهری

29

71

روستایی

8

26.7

خطای سیستمی

9

3.3

جمع

31

911

ودول  5-4توزیع مدارس انتخاب شده به عنوان گروه نمونه برحسب سال تاسیس
تاریخ ساخت به خورشیدی

فراوانی

درصد

1621

9

3.3

1662

9

3.3

1653

9

3.3

1673

9

3.3

1676

2

6.6

1677

4

93.3

1679

3

91

1691

5

96.7

1691

4

93.3

1692

9

3.3

نامشخص

7

23.3

036

فصل چهارم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

31

جمع

911

ب :استنباط آماری از داده های پژوهش
گویههایی که پرسش در مورد آنها ،نتیجه معناداری را در بر داشته است:
گویه :2به وز فضاهای اشغال شده (توسط میز و صندلی و تجهیزات  ،)...برای برخی فعالیتها و هم نین
تحرک شاگردان ،فضای باز و مناسب دیگری در کالس ووود دارد.
ودول  6-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 2
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

مورد آماره خی دو

مقدار احتمال

انتظار

خیلی کم

1

96/7

متوسط

32

96/7

خیلی زیاد

1

96/7

29.96

1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص امکان فعالیت و تحرک دانش آموزان نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  1مدرسه خیلی کم ،در  32مدرسه متوسط و در 1
مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ
متوسط) به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه :3مساحت سکوی ولوی کالس امکان انجام کار گروهی توسط تعدادی از شاگردان را فراهم میکند.

(به عبارت دیگر سکو تنها برای تحرک یک نار طراحی نشده است).
ودول  7-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه3
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

24

94

متوسط

4

94

خیلی زیاد

1

مورد آماره خی دو
94.28

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص مساحت سکوی ولوی کالس وهت انجام کار گروهی توسط
تعدادی از شاگردان ،نشان میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  24مدرسه
خیلی کم ،در  4مدرسه متوسط است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح خیلی
کم به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
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گویه  :4میز و صندلی شاگرد به او اوازه می دهد که به راحتی تحرک داشته باشد .محل قرار گرفتن

کتابها و وسایل شخصی دست و پا گیر نیست( .به عبارت دیگر میز و صندلی صرفاً برای ثابت نشستن و
گوش دادن طراحی نشده است).
ودول  8 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 4
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

93

95.3

متوسط

31

95.3

خیلی زیاد

3

95.3

مورد آماره خی دو
24.31

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص امکان تحرک راحت دانشآموزان نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  93مدرسه خیلی کم ،در  31مدرسه متوسط و در 3
مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ
متوسط) به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :8امکان نشستن روی زمین یا فرش برای شاگردان و معلم فراهم است( .برای انجام برخی
فعالیتهای آموزشی و هم نین نزدیک کردن فضای کالس به منزل)
ودول  1-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 8
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

91

92.7

متوسط

2

92.7

خیلی زیاد

-

92.7

مورد آماره خی دو
93.76

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص امکان نشستن روی زمین یا فرش نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  91مدرسه خیلی کم ،در  2مدرسه متوسط است .مقدار
احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح خیلی کم به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر
است.
گویه  :1دیوار کالس به گونهای طراحی شده است که میتواند در خدمت فعالیتهای آموزشی قرار گیرد

(چه از سوی معلم و چه از سوی شاگرد).
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ودول  91 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 1
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

8

97.7

متوسط

36

97.7

خیلی زیاد

1

97.7

مورد آماره خی دو
28.56

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص استااده از دیوار برای فعالیتهای آموزشی نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  8مدرسه خیلی کم ،در  36مدرسه متوسط و در 1
مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ
متوسط) به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :99کالس به فناوریهای دیجیتال چون رایانه ،نمایشگر ،فراتاب (ویدئو دیتا پروژکتور) ،اینترنت،
تخته هوشمند مجهز است.
ودول  99-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 99
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

8

1.1

متوسط

4

1.1

خیلی زیاد

95

1.1

مورد آماره خی دو
6.88

مقدار احتمال
1.132

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص تجهیز کالس به فناوری های دیجیتال ،چون رایانه ،نمایشگر،
فراتاب (ویدئو دیتا پروژکتور) ،اینترنت ،تخته هوشمند ،نشان میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که
امکان چنین چیزی در  8مدرسه خیلی کم ،در  4مدرسه متوسط و در  95مدرسه خیلی زیاد است .مقدار
احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح خیلی زیاد به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر
است.
گویه  :92پنجرهها (به لحاظ ارتااع ،ونس ،و  )...به شکل مناسبی ارتباط درون کالس را با دنیای بیرون
حاظ میکنند.
ودول  92-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 92
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی

مورد آماره خی دو

مقدار احتمال
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شده

انتظار

خیلی کم

6

26

متوسط

46

26

خیلی زیاد

-

-

031

31.76

1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص ارتباط با دنیای بیرون از طری پنجرهها نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  6مدرسه خیلی کم ،در  46مدرسه متوسط است .مقدار
احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ متوسط) به طور معناداری باالتر از
دو سطح دیگر است.
گویه  :93مساحت کل حیاط مدرسه با تعداد دانشآموزان تناسب دارد( .مساحت به تعداد دانشآموز)
ودول  93-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 93
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

3

26.3

متوسط

91

26.3

خیلی زیاد

66

26.3

مورد آماره خی دو
11.55

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص تناسب مساحت حیاط مدرسه با تعداد دانشآموزان نشان
میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  3مدرسه خیلی کم ،در مدرسه متوسط
و در مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ
متوسط) به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :94در حیاط مدرسه زوایا و محلهای نسبتا خصوصی همانند آالچی (وهت بحثهای و فعالیتهای
گروهی و اشتراکی ،مطالعه ،خوردن و نوشیدن) تعبیه شده است.
ودول  94 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 94
سطوح

فراوانی مشاهده فراوانی

ارزیابی

شده

انتظار

خیلی کم

98

93

متوسط

8

93

خیلی زیاد

-

-

مورد آماره خی دو
3.84

مقدار احتمال
1.151
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همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص تجهیز حیاط مدرسه به محلهای مناسب همانند آالچی وهت
بحثهای گروهی و فعالیتهای اشتراکی ... ،نشان میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین
چیزی در  98مدرسه خیلی کم ،در  8مدرسه متوسط است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است
که نمره خیلی کم به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :97حیاط مجهز به سکو یا وای مناسبی وهت سخنرانی یا اورای نمایشهای روباز است.
ودول  95 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 97
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

94

29

متوسط

28

29

مورد آماره خی دو
4.66

مقدار احتمال
1.139

خیلی زیاد
همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص تجهیز حیاط مدرسه به سکوی مناسب ،نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  94مدرسه خیلی کم ،در  28مدرسه متوسط است.
مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ متوسط) به طور معناداری
باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :91نقاشی یا دیوارنوشتهها ،زمینه تأمل و تاکر دانشآموزان را فراهم میکند.

(یعنی ونبه نصیحتی و امری ندارد).
ودول  96 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 91
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

5

99.5

متوسط

98

99.5

مورد آماره خی دو
7.34

مقدار احتمال
1.117

خیلی زیاد
همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص نشان میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین
چیزی در مدرسه خیلی کم ،در مدرسه متوسط و در مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی
دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ متوسط) به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :39به لحاظ ساختار ظاهری ،امکان فعالیتهای گروهی و مشارکتی در آزمایشگاه ووود دارد.
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ودول  97 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 39
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

4

8.3

متوسط

6

8.3

خیلی زیاد

95

8.3

مورد آماره خی دو
8.24

مقدار احتمال
1.196

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص امکان فعالیتهای مشارکتی و گروهی در آزمایشگاه نشان
میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  4مدرسه خیلی کم ،در  6مدرسه
متوسط و در  95مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره خیلی
زیاد به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :32امکان تحرک و تردد دانشآموزان به همه قسمتهای آزمایشگاه فراهم است.
ودول  98-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 32
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

9

91

متوسط

8

91

خیلی زیاد

29

91

مورد آماره خی دو
21.61

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص امکان تحرک و تردد دانشآموزان به همه قسمتهای آزمایشگاه
نشان میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  9مدرسه خیلی کم ،در  8مدرسه
متوسط و در  29مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره خیلی
زیاد به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :33امکان فعالیت در آزمایشگاه برای همه دانشآموزان فراهم است (نه اینکه عده خاصی کار کرده و
دیگران صرفاً ناظر باشند).
ودول  91-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 33
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

2

8.7

متوسط

6

8.7

مورد آماره خی دو
96

مقدار احتمال
1.1119
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خیلی زیاد

98

042

8.7

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص امکان فعالیت در آزمایشگاه برای همه دانشآموزان نشان
میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  2مدرسه خیلی کم ،در  6مدرسه
متوسط و در  98مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره خیلی
زیاد به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.

گویه  :34تعداد رایانه ها (سرانه به نسبت دانش آموزان) مناسب است( .مساحت به تعداد دانشآموز)
ودول  21 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 34
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

4

1

متوسط

94

1

خیلی زیاد

-

-

مورد آماره خی دو
5.55

مقدار احتمال
1.198

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص نسبت تعداد رایانه ها به دانشآموزان نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  4مدرسه خیلی کم ،در  94مدرسه متوسط است .مقدار
احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ متوسط) به طور معناداری باالتر از
دو سطح دیگر است.
گویه  :36کارگاه رایانه به فناوریهای دیگری چون فراتاب (ویدئو دیتا پروژکتور) ،اینترنت و تخته
هوشمند مجهز است.
ودول  29-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 36
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

2

7

متوسط

92

7

خیلی زیاد

-

-

مورد آماره خی دو
7.94

مقدار احتمال
1.118

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص تجهیز کارگاه رایانه به فناوری های ویدئو دیتا پرژکتور و
اینترنت و تخته هوشمند ،نشان میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در 2
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مدرسه خیلی کم ،در  92مدرسه متوسط است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره
سطح متوسط (پاسخ متوسط) به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :37به لحاظ ساختار ظاهری ،امکان فعالیتهای گروهی و مشارکتی در کارگاه رایانه ووود دارد.
ودول  22 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 37
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

29

92

متوسط

92

92

خیلی زیاد

3

92

مورد آماره خی دو
93.5

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص امکان فعالیتهای گروهی و مشارکتی در کارگاه رایانه نشان
میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  29مدرسه خیلی کم ،در 92مدرسه
متوسط و در  3مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره خیلی کم
به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :43نمازخانه میتواند به عنوان محل اورای تئاتر ،نمایش فیلم یا پخش پردهنگار (پاورپوینت) مورد

استااده قرار گیرد (بدون ومع کردن فرش).
ودول  23 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 43
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

6

95

متوسط

31

95

خیلی زیاد

1

95

مورد آماره خی دو
22.8

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص بهره برداری چند منظوره از از نمازخانه نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  6مدرسه خیلی کم ،در  31مدرسه متوسط و در 1
مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ
متوسط) به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :44مکان نمازخانه بهگونهای است که انجام فعالیتهای ومعی مزاحمتی برای دیگر کالسها ایجاد
نمیکند.

044

فصل چهارم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

ودول  24-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 44
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

2

21.7

متوسط

98

21.7

خیلی زیاد

42

21.7

مورد آماره خی دو
31.22

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص عدم مزاحمت فعالیتهای ومعی نمازخانه برای دیگر کالسها،
نشان میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  2مدرسه خیلی کم ،در 98
مدرسه متوسط و در  42مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره
خیلی زیاد به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :45نمازخانه همواره ماروش بوده و همیشه میتواند برای انجام فعالیتهای ومعی و انارادی مورد
استااده معلمان و دانشآموزان باشد.
ودول  25-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 45
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

2

23

متوسط

4

23

خیلی زیاد

63

23

مورد آماره خی دو
914.4

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص ماروش بودن نمازخانه و امکان همیشگی انجام فعالیتهای
ومعی و انارادی نشان میدهد ،ارزیابی مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  2مدرسه خیلی
کم ،در  4مدرسه متوسط و در  63مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است
که نمره خیلی زیاد به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :41بوفه (یا سالن غذاخوری) مجهز به میز و صندلی برای نشستن ،خوردن ،آشامیدن و صحبت
کردن دانشآموزان است.
ودول  26 -4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه 41
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

مورد آماره خی دو

مقدار احتمال
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خیلی کم

-

-

متوسط

4

8

خیلی زیاد

92

8

045

4

1.146

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص تجهیز بوفه یا سالن غذاخوری نشان میدهد ،ارزیابی مدارس
نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  4مدرسه متوسط و در  92مدرسه خیلی زیاد است .مقدار
احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره خیلی زیاد به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه :59به نسبت تعداد دانشآموزان ،مدرسه از زمین بازی مناسبی برخوردار است( .مساحت به تعداد
دانشآموز)
ودول  27-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

2

91

متوسط

52

91

خیلی زیاد

3

91

مورد آماره خی دو
86

مقدار احتمال
1.1119

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص نسبت زمین بازی و تعداد دانشآموزان نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  2مدرسه خیلی کم ،در  52مدرسه متوسط و در 3
مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ
متوسط) به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
گویه  :65مدرسه دارای فضای مستقل و مناسبی وهت کار مشاور و ارائه خدمات مشاورهای و روانشناختی
و تحصیلی است.
ودول  28-4فراوانی و نتیجه آزمون خی دو درباره گویه
سطوح ارزیابی

فراوانی مشاهده فراوانی
شده

انتظار

خیلی کم

6

92.7

متوسط

21

92.7

خیلی زیاد

92

92.7

مورد آماره خی دو
7.78

مقدار احتمال
1.121

همانگونه که نتایج ودول فو در خصوص فضا مستقل و مناسب وهتت مشاوره نشان میدهد ،ارزیابی
مدارس نشان میدهد که امکان چنین چیزی در  6مدرسه خیلی کم ،در  21مدرسه متوسط و در 92
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مدرسه خیلی زیاد است .مقدار احتمال آزمون خی دو بیانگر این است که نمره سطح متوسط (پاسخ
متوسط) به طور معناداری باالتر از دو سطح دیگر است.
ودول  28-4خالصه نتایج آزمون آماری در مورد نمره هرگویه و آزمون خی دو درباره معناداری
آن (گویه هایی که خانه سطح صار در روبروی آنها عالمت خورده است به معنای عدم ووود متغیر مورد
سوال در مدرسه است .گویه هایی که همه خانههای روبروی آن هاشور خورده است ،به معنای عدم رابطه
معنادار در بین نمرات بدست آمده در هر سطح است).
ودول  :21-4خالصه نتایج آماری در مورد گویهها
سطح معناداری

ردیف موضوع /فضا
-

کالسهای درس

2

به وز فضاهای اشغال شده (توسط میز و صندلی و
تجهیزات  ،)...برای برخی فعالیتها و هم نین تحرک
شاگردان ،فضای باز و مناسب دیگری در کالس ووود
دارد.

3

مساحت سکوی ولوی کالس امکان انجام کار گروهی
توسط تعدادی از شاگردان را فراهم میکند.

(به عبارت دیگر سکو تنها برای تحرک یک نار طراحی
نشده است).
4

میز و صندلی شاگرد به او اوازه می دهد که به راحتی
تحرک داشته باشد .محل قرار گرفتن کتابها و وسایل
شخصی دست و پا گیر نیست.

(به عبارت دیگر میز و صندلی صرفاً برای ثابت نشستن و
گوش دادن طراحی نشده است).
5

نوع صندلی ها (ثابت ،متحرک ،نیمکت) و تعداد آنها،
امکان انجام فعالیتهای گروهی و پیاده کردن روشهای
مختلف تدریس را فراهم میکند.

6

کالس به کمد (برای گذاشتن وسایل شخصی و اضافی) و
رختآویز مناسب مجهز است (تا امکان تحرک و فعالیت

هرچه بهتر شاگردان فراهم شود).
7

کالس به اندازه کافی به میز گرد ،یا میز چند ناره مجهز

سطح

سطح

سطح

سطح

صفر

پایین

متوسط

باال
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است.
8

امکان نشستن روی زمین یا فرش برای شاگردان و معلم
فراهم است.

(برای انجام برخی فعالیتهای آموزشی و هم نین نزدیک
کردن فضای کالس به منزل)
1

دیوار کالس به گونهای طراحی شده است که میتواند در
خدمت فعالیتهای آموزشی قرار گیرد

(چه از سوی معلم و چه از سوی شاگرد).
91

فضای نسبتاً خصوصی برای پوشش دادن هرچه بیشتر
سبکهای مختلف یادگیری ،طراحی یا تعبیه شده است.

99

کالس به فناوریهای دیجیتال چون رایانه ،نمایشگر،
فراتاب (ویدئو دیتا پروژکتور) ،اینترنت ،تخته هوشمند
مجهز است.

92

پنجرهها (به لحاظ ارتااع ،ونس ،و  )...به شکل مناسبی
ارتباط درون کالس را با دنیای بیرون حاظ میکنند.

-

حیاط مدرسه

93

مساحت کل حیاط مدرسه با تعداد دانشآموزان تناسب
دارد( .مساحت به تعداد دانشآموز)

94

در حیاط مدرسه زوایا و محلهای نسبتا خصوصی همانند
آالچی (وهت بحثهای و فعالیتهای گروهی و اشتراکی،
مطالعه ،خوردن و نوشیدن) تعبیه شده است.

95

حیاط مجهز به نیمکت ،میز و صندلی است.

96

فضاهای مناسبی روی دیوارها وهت انجام برخی
فعالیتهای دانشآموزان در نظر گرفته شده است.

97

حیاط مجهز به سکو یا وای مناسبی وهت سخنرانی یا
اورای نمایشهای روباز است.

98

دیوار مدرسه (به لحاظ ارتااع ،ونس ،و  )...به شکل
مناسبی ارتباط درون مدرسه را با دنیای بیرون حاظ
میکند.

91

نقاشی یا دیوارنوشتهها ،زمینه تأمل و تاکر دانشآموزان را
فراهم میکند.

(یعنی ونبه نصیحتی و امری ندارد).

سطح
صار

سطح
پایین

سطح
متوسط

سطح
باال
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21

حیاط دارای باغ ه ،درخت ،با گونههای نسبتاً متنوع
است.

29

محل ویژهای از کف حیاط مدرسه برای انجام برخی
فعالیتهای علمی یا تجربی (مثال کاشت گل و گیاه) در
نظر گرفته شده است.

-

ورودی ساختمان (سالن /البی) و راهروها

22

برای حمایت از سبکهای مختلف یادگیری ،زاویههای
فرعی و محلهای خلوتی برای نشستن و مطالعه در نظر
گرفته شده است.

23

به شکل مقتضی مجهز به میز و صندلی هستند.

24

فضاهای مناسبی روی دیوارها وهت انجام برخی
فعالیتهای دانشآموزان در نظر گرفته شده است.

25

فضاهای چندمنظورهای (برای نشستن ،بحم ،فعالیتهای
گروهی ،مطالعه ،نوشیدن ،خوردن )... ،تعبیه شده است.

26

راهروها به کمد و والباسی برای گذاشتن وسایل شخصی
مجهز هستند.

27

در ورودی ساختمان یا راهروها ،ویترینها یا قاسههایی
برای نمایش کارهای بروسته دانشآموزان در نظر گرفته
شده است.

-

آزمایشگاه

28

دانشآموزان به آزمایشگاههای مجازی (مانند کروکودیل)
نیز دسترسی دارند.

21

دانشآموزان به شکل مقتضی به شبیهساز دسترسی دارند.

31

آزمایشگاه به فناوریهای دیجیتال چون رایانه ،نمایشگر،
فراتاب (ویدئو دیتا پروژکتور) ،اینترنت ،تخته هوشمند
مجهز است.

39

به لحاظ ساختار ظاهری ،امکان فعالیتهای گروهی و
مشارکتی در آزمایشگاه ووود دارد.

32

امکان تحرک و تردد دانشآموزان به همه قسمتهای
آزمایشگاه فراهم است.

33

امکان فعالیت برای همه دانشآموزان فراهم است

048

سطح
صار

سطح
صار

سطح
پایین

سطح
پایین

سطح
متوسط

سطح
متوسط

سطح
باال

سطح
باال
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(نه اینکه عده خاصی کار کرده و دیگران صرفاً ناظر
باشند).
-

کارگاه رایانه

34

تعداد رایانه ها (سرانه به نسبت دانش آموزان) مناسب
است( .مساحت به تعداد دانشآموز)

35

پهنای باند اینترنت مناسب است( .پهنای باند به تعداد
دانشآموز)

36

کارگاه به فناوریهای دیگری چون فراتاب (ویدئو دیتا
پروژکتور) ،اینترنت و تخته هوشمند مجهز است.

37

به لحاظ ساختار ظاهری ،امکان فعالیتهای گروهی و
مشارکتی در کارگاه رایانه ووود دارد.

38

امکان فعالیت برای همه دانشآموزان فراهم است

سطح
صار

سطح
پایین

سطح
متوسط

سطح
باال

(نه اینکه عده خاصی کار کرده و دیگران صرفاً ناظر
باشند).
-

کارگاه چند منظوره یا تخصصی (حرفه و فن ،هنری،
سمعی و بصری)... ،

31

کارگاه به فناوریهای دیجیتال چون رایانه ،نمایشگر،
فراتاب (ویدئو دیتا پروژکتور) ،اینترنت ،تخته هوشمند
مجهز است.

41

به لحاظ ساختار ظاهری ،امکان فعالیتهای گروهی و
مشارکتی در کارگاه ووود دارد.

49

امکان فعالیت برای همه دانشآموزان فراهم است

سطح
صار

سطح
پایین

سطح
متوسط

سطح
باال

(نه اینکه عده خاصی کار کرده و دیگران صرفاً ناظر
باشند).
-

نمازخانه /سالن اجتماعات

42

ظرفیت نمازخانه (یا سالن اوتماعات) مناسب است.

(مساحت به تعداد دانشآموز)
43

نمازخانه میتواند به عنوان محل اورای تئاتر ،نمایش
فیلم یا پخش پردهنگار (پاورپوینت) مورد استااده قرار
گیرد (بدون ومع کردن فرش).

44

مکان نمازخانه بهگونهای است که انجام فعالیتهای ومعی

سطح
صار

سطح
پایین

سطح
متوسط

سطح
باال
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مزاحمتی برای دیگر کالسها ایجاد نمیکند.
45

نمازخانه همواره ماروش بوده و همیشه میتواند برای
انجام فعالیتهای ومعی و انارادی مورد استااده معلمان و
دانشآموزان باشد.

-

کتابخانه و سالن مطالعه

46

کتابخانه به رایانه متصل به اینترنت مجهز است.

47

کتابخانه به میز مطالعه انارادی مجهز است.

48

در کتابخانه محل و هم نین میزی وهت بحم و
گاتگوی چند ناره تعبیه شده است.

-

سالن غذاخوری یا بوفه

41

بوفه (یا سالن غذاخوری) مجهز به میز و صندلی برای
نشستن ،خوردن ،آشامیدن و صحبت کردن دانشآموزان
است.

51

امکان استااده از فضای بوفه و سالن غذاخوری همیشه
برای دانشآموزان فراهم است.

-

سالن ورزشی ،زمین بازی

59

به نسبت تعداد دانشآموزان ،مدرسه از زمین بازی
مناسبی برخوردار است( .مساحت به تعداد دانشآموز)

52

مدرسه از سالن ورزشی مناسب و اختصاصی برخوردار
است.

53

دیگر فضاها از ومله نمازخانه به عنوان سالن ورزشی
(مثال برای پینگ پنگ) مورد استااده قرار میگیرند.
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فضا و امکانات ورزشی ویژه ورزشهای گروهی (تیمی) ،به
خوبی مورد تووه قرار گرفته است.

-

مرکز (منابع) یادگیری
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مدرسه از مرکز (منابع) یادگیری مناسب برخوردار است.
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مرکز یادگیری با کتابخانه یا کارگاه رایانه مشترک است.

57

مرکز منابع به رایانه ،اینترنت ،چندرسانهای ها،
درسافزارها ،و نرمافزارهای آموزشی است.

-

اتاق یا محلهایی که اداره آنها در اختیار
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دانشآموزان باشد
58

محل مستقل و مناسبی برای شورای دانشآموزی مدرسه
در نظر گرفته شده است.

51

محل مستقل و مناسبی برای انجمن اسالمی مدرسه در
نظر گرفته شده است.

61

محل مستقل و مناسبی برای بسیج دانشآموزی مدرسه
در نظر گرفته شده است.

69

محل مستقل و مناسبی برای انجمنهای علمی
دانشآموزی مدرسه در نظر گرفته شده است.

-

اتاق یا محل نگهداری حیوانات خانگی ،کرم ابریشم،
...
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مدرسه دارای فضایی است که در آنها برخی حیوانات
خانگی ،حشرات ،کرمها و  ...نگهداری میشوند (بیشتر
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برای درس علوم).
-

آرشیو  /انبار (برای کارهای دانشآموزان ،فردی و
گروهی ،پروژه ها و )...
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مدرسه دارای فضای مناسبیاست که در آنها کارها،
پروژهها و آثار بروسته دانشآموزان به منظور نمایشهای
آتی و یا به منظور استاادههای آموزشی نگهداری
میشوند.

-

اتاق فعالیتهای پرورشی

64

مدرسه دارای فضای مستقل و مناسبی وهت انجام
کارهای پرورشی است.
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-

اتاق مشاور و مشاوره

سطح
صار

سطح
پایین

65

مدرسه دارای فضای مستقل و مناسبی وهت کار مشاور و
ارائه خدمات مشاورهای و روانشناختی و تحصیلی است.
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-

اتاق مالقات با اولیاء (میتواند چند منظوره باشد)
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66

مدرسه دارای فضای مناسبی (خصوصی ،خلوت) وهت
دیدار اولیاء با معلمان و مدیران مدرسه است.

-

گلخانه
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مدرسه دارای فضایی است که در آنها برخی انواع گل و
گیاه پرورش داده و نگهداری میشوند( .بیشتر برای درس
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علوم).

خالصه ودول فو را میتوان در قالب ومالت زیر و هم نین نمودار  9-4نشان داد:
  22مورد از گویه ها دارای نمرات با تااوت سطح معنادار هستند (.)%33.33  7مورد از گویه ها دارای نمره سطح باال هستند (.)%91.6  99مورد از گویه ها دارای نمره سطح متوسط هستند (.)%96.66  4مورد از گویه ها دارای نمره سطح پایین هستند (.)%6  34مورد از گویه ها دارای سطح صار ( )%59.59هستند؛ یعنی سوال از میزان ووود آنها درمدرسه بالموضوع بوده است.
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در فصل نخست پژوهش حاضر ،سه سوال عمده مطرح شد که در طول فصلهای دوم ،سوم و چهارم سعی
شد به آنها پاسخ داده شود .در فصل پنجم ،به عنوان فصلی که باید پاسخ نهاایی باه پرسشاهای پاژوهش
داده شود ،سوالهای پژوهش مجدد مطرح و به آنها پاسخ داده خواهد شد .نکته مهمی که بایاد در ابتادای
این فصل یادآور شد این است که مدارس مورد بررسی در این پژوهش از بهترین مدارس اساتان خراساان
شمالی بودهاند .بدیهی است که اگر مدارس معمولی و ضعیفتر مورد بررسی قرار میگرفتند ،نتایج تحقی
چیز دیگری بود.
 –1نظریههای یادگیری نوین کدامند؟
از آنجا که در فصل دوم در این باره به تاصیل سخن رفت ،در اینجا تنها به عناوین نظریهها و رویکردهای
نوین یادگیری اشاره میکنیم.
 نظریه شناختگرایی نظریه سازندهگرایی (سازنده گرایی فردی ،سازندهگرایی اوتماعی-فرهنگی) نظریه ارتباطگرایی نظریه ماریا مونتسوری -2داللتهای نظریههای یادگیری نوین برای طراحـی و معمـاری سـاختمان و فضـای فیزیکـی
آموزشی کدامند؟
آن ه در فصل دوم بدانها اشاره شد ،پاسخی بود به سوال دوم پژوهش ،با عنایت به آنکه در فصال ماذکور،
به تاصیل در این باره بحم شد ،در زیر اهم داللتهاای نظریاههاا و رویکردهاای ناوین یاادگیری را بارای
طراحی و معماری ساختمان و فضای کالبدی میآوریم .معماری و فضای کالبدی مدرسه باید:
 مشو یادگیری های ومعی و اشتراکی باشد .فضا باید افراد را به سوی تشکیل ووامع یاادگیریسو دهد .این امر به قوت گرفتن رویکرد مشارکتی در مقابل رویکردهای انارادی و رقابتی کمک
خواهد کرد.
 از انواع یادگیری و سبکهای مختلف یادگیری (سبکهای یاادگیری اناارادی ،گروهای ،شانیداری،دیداری )... ،حمایت کند .معماری مدارس کنونی ایران ،بیشتر مقتصدانه است ،بدین معنا کاه باا
مبنا قرار دادن مسائل اقتصادی ،به طور کلیشه ای ،به دنبال القاء ناوع خاصای یاادگیری و یاک
طرفه است ،به گونه ای که ومع زیادی از دانشآموزان در ردیاهای پشت سر هام نشساته و باه
سخنان یک سویه معلم گوش فرا می دهند (سبک شنیداری) .هم نین پژوهشها نشان میدهاد
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که شکل گیری هویت فردی و حس خود-ارزشمندی با طراحی فضاهای اختصاصی ارتقاء مییابد.
لذا معماری و طراحی محیط مدرساه بایاد باه گوناه ای باشاد کاه نیازهاا و مختصاات مختلاف
شخصیتی شاگردان را پوشش دهد.
 ارتباط مدرسه با فضای طبیعی ،اوتماعی و فرهنگی اطراف حاظ شود .دیوارها و پنجرهها مدرسهنباید محیط مدرسه را ایزوله کند .سازنده گرایی اوتماعی فرهنگی بر ارتباط هرچه بیشتر محیط
زندگی واقعی و محیط آموزشی تاکید دارند .این امار باه یاادگیری معناادار ،پایادار ،و هم ناین
انتقال هرچه اثربخش تر مطالب یادگرفته شده به دنیای واقعی کمک می کند.
 به نسبت کوچک باشد .به طور ویژه کالسها نباید بزرگ (یا پرومعیات) باشاد .مدرساه و کاالسبزرگ ،باعم می شود که ارتباطات ،فعالیتهای فو برنامه ،فضای صمیمی و مانند آن در مدرساه
کاهش یابد .گنجایش تعداد زیاد دانش آموزان ،بیشتر بر رویکرد کارخانهای و استاندارد شاده در
نظام تربیتی استوار است که امروزه به شدت مورد نقد قرار گرفته است.
 به گونه ای باشد که هرچه بیشتر تداعی کننده محیط گرم ،امن و صمیمی خاناه باشاد .بادیهیاست که این امر فضای مدرسه را هرچه بیشتر شبیه خانه کرده و از این رهگذر به کودکان کمک
می کند احساس آرامش بیشتری داشته باشند و در نتیجه تمرکز بیشاتری بار تکاالیف یاادگیری
داشته باشند.
 امکان انجام پروژه های گروهی و اشتراکی را فراهم آورد .طراحی اتاقها یا محلهایی کاه شااگردانبتوانند به راحتی با یکدیگر مالقات کرده و در باره پروژه ها و طرحهای خود گاتگو کرده و آنها را
به سرانجام برسانند ،برای تحق رویکردهای نوین یادگیری بسیار ضروری است.
 در حالت ایده آل دارای مکانهایی برای انجام فعالیتهای هنری و ورزشی (سالن نمایشنامه ،ساالنورزشی) باشند.
 دارای آزمایشگاه ،کارگاه ها ،گلخانه ،محل نگهداری حیوانات ،باغ ه ها ،حوض ه ،فضاهای طبیعیو مانند آن باشد تا فرصتهای یادگیری در محیط مدرسه را به حداکثر برساند.
 از محیطهای انعطافپذیر و چندمنظوره برخوردار باشد .برای نمونه راهروها و البیها ،نباید صارفاًمحلی برای عبور باشند .دیوارها ،البی و حتی کف حیاط مدرسه باید همگای در خادمت اهاداف
آموزشی و تربیتی باشند.
 تا حداکثر ممکن از نور طبیعی و تهویه هوای سالم طبیعی استااده کند .پژوهش نشان داده استکه نور طبیعی ،آرام بخش بوده و به یادگیری بهتر کمک میکند.
 -از امکانات و زیرساختهای الزم برای اتصال به دنیای مجازی و دیجیتال برخوردار باشد.
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 -6مدارس استان خراسان شمالی تا چه میزان با داللتهای فوق (سوال  )2منطبق هستند؟
همانطور که در انتهای فصل دوم اشاره شد ،محتاوا ،اهاداف و رویکردهاای نظاام تربیتای کشاور
نخواسته یا نتوانسته است بر معماری مدارس و مراکز آموزشی تأثیرگذار باشد .چراکه اگار واز ایان باود،
تغییر و تحوالت بنیادینی که بعد از انقالب اسالمی در نظام تعلیم و تربیت کشور بووود آمد ،میبایست بر
معماری و ساختار ظاهری مدارس (نوساز) نیز تأثیر قابل تووهی داشته باشد ،و ایان در حاالی اسات کاه
بهطور کلی ما شاهد چنین رخدادی نیستیم .به عبارت دیگر ،در نظام آموزش و پرورش کشور ایران ،ظرف
و مظروف یا محتوا و قالب دو امر وداگانه و مستقل از یکدیگر هستند .این امر دو دلیل عماده مایتواناد
داشته باشد ،نخست آنکه هنوز نظام تربیتی به این سطح از آگاهی نرسیده است که ظارف تاا چاه انادازه
میتواند به مظروف شکل داده و بر آن تأثیر بگذارد ،به عبارت دیگر اولیای امور هنوز به ایان مهام دسات
نیافتهاند که تحول در نظام آموزش و پرورش و پیادهسازی رویکردها و نظریههای نوین ،چه بساا نیازمناد
تغییراتی در فضای کالبدی و معماری مدارس باشد ،و دیگر اینکه مسائلی چون بودوه و منابع مالی ماانع
از تحق این امر باشد .از این میان به نظر میرسد که عامل نخست کلیدی تر باشد (که انجام پژوهشهایی
همانند آن ه روبروی شماست ،در این زمینه بسیار امیدوار کنناده اسات) و در ماورد عامال دوم ،نیاز در
قسمت پیشنهادات توضیح داده شده است که بخش قابل تووهی از تغییراتی کالبدی نیازمند هزینههاای
گزاف و نوسازی کامل مدرسه نیست ،بلکه نوعی بهسازی در این زمینه میتواند ،بسیار اثربخش باشد کاه
البته همانگونه که اشاره شد ،نیازمند پیشآگاهی و درک عمیا مادیران و دساتانادرکاران در خصاوص
هدایتگری ظرف بر مظروف است.
بر اساس نمودار  ،9-4بیش از پنجاه درصد از گویههای مورد بررسای ،اصاالً در مدرساه وواود
نداشتهاند و سوال در مورد آنها بالموضوع بوده است و شش درصد از گویهها مقادار وواود آنهاا باه طاور
معناداری در سطح پایین بوده است؛ بدین معنا که معماری ،و امکانات فضایی مدرساه ،در ماورد بایش از
 %57از گویهها مورد پرسش بدون شک ،صار و در سطح پایین است (ومع ستون ساطح صاار ،و ساطح
پایین) .بر اساس همین نمودار ،معماری و سااختار فیزیکای و محیطای مادارس اساتان ،تنهاا در %91.6
فقرههای در سطح باال ارزیابی شده و برای پیاده کردن نظریه ها یا رویکردهاای ناوین یاادگیری مناساب
است .در مورد  %96.66از گویه های مورد بررسای ،ساطح برخاورداری و یاا مناسابت مادارس ،باه طاور
معناداری متوسط ارزیابی شده است .اگر برای خالصهسازی مقدار سطح متوسط و سطح باال را با یکادیگر
ومع کنیم ،این مقدار  %27.26خواهد بود .یعنی تنها در حدود سای درصاد از گویاههاای ماورد ساوال،
امکانات و بستر پیادهسازی رویکردهای ودید یاددهی-یادگیری از لحاظ معمااری و امکاناات فضاایی ،در
سطح متوسط و باال در مدارس استان فراهم است.
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  51.51درصد گویههای مورد بررسی دارای سطح صفر هستند.  3درصد گویههای مورد بررسی در سطح پایین هستند.  13.3درصد گویههای مورد بررسی در سطح متوسط هستند.  11.3درصد گویههای مورد بررسی در سطح باال هستند.  15.15درصد گویههای مورد بررسی ،نمراتشان فاقد سطح معنادار بودند.بار دیگر یادآور میشود که یافتههای فو مربوط به مدارس منتخب و نمونهای است که از سوی ساازمان
نوسازی به عنوان حجم نمونه انتخاب و مورد بررسی و مطالعه قرار گرفتهاند .بدیهی است که این آماار در
دیگر مدارس به مراتب از وضعیت نامطلوبتری برخوردار است.
در ادامه به بررسی دقیقتر دستههای مختلف گویهها میپردازیم.
کالس درس
کالس به عنوان کلیدی ترین عنصر فعالیتهای آموزشی در نظام آماوزش و پارورش ،از وضاعیت مطلاوبی
برخوردار نیست .با ووود این ،بر اساس یافته های پژوهش ،امکانات مووود در فضای کالس ،باه گوناه ای
است که در سطح متوسط امکان تحرک دانش آموزان را میسر می شود .معموالً به علت تعداد زیاد داناش
آموزان فضای کافی برای فعالیتهای ومعی در ولوی کالس فراهم نیست .به گونه ای که گاه صندلی ها تا
ولوی تخته چیده شده است.
نوع صندلی ها معموالً به گونه ای است که امکان فعالیتهای متناوع یااددهی-یاادگیری چنادان
فراهم نیست .هم نین در هیچ کالسی امکان نشستن روی زمین یا دور هم فراهم نیست .و این مغاایر باا
نظریه های یادگیری ارتباط گرایی و سازنده گرایی و رویکردهای یادگیری های مشارکتی و گروهی است.
دیوار کالسها میتواند به گونهای طراحی شود که در خدمت فعالیتهای آموزشی قرار گیارد ،یافتاه هاای
پژوهش نشان می دهد که این امکان به طور متوسط در کالسهای سطح استان فراهم است.
نکته مهم دیگر اینکه در هیچ یک از کالسهای طراحی شده ،فضای نسبتاً خصوصی برای پوشاش
دادن هرچه بیشتر سبکهای مختلف یادگیری ،طراحی یا تعبیه نشده اسات .از دیگار نکاات ماورد توواه
نظریه ها و رویکردهای ودید آموزشی ارتباط هرچه بیشتر محیط آموزشی با فضای بیرونی است .بادیهی
است که پنجره ها یکی از عناصر برقراری این ارتباط است .بررسی ها نشان می دهاد کاه پنجارههاا (باه
لحاظ ارتااع ،ونس ،و  )...در سطح متوسط می توانند ارتباط درون کالس را با دنیای بیرون حاظ کنند.
به طور کلی وضعیت کالسهای آموزشی از حد متوسط پایین تر بوده و باا وضاعیت مطلاوب فاصاله دارد.
البته بخش زیادی از این عدم مطلوبیت به ساختار سقف و دیوار و پنجره های بااز نمای گاردد ،بلکاه باه
تعداد دانش آموزان هر کالس و تجهیزات بکار رفته در آن باز می گردد .نوع میز و صندلی ها و چیادمان
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آنها ،کمدها و قاسه های بکار رفته در کالس ،در تحقا رویکردهاای ودیاد آموزشای مهمتار و ماوثرتر
هستند .به طور ویژه استااده از میز و نیمکتهای سنتی در این زمینه مانع بزرگی به شمار می رود .تقریباا
در نیمی از کالسهای بازدید شده ،میز و صندلی های مورد استااده صارفاً مناساب فعالیتهاای اناارادی و
ارتباط یک طرفه بین معلم و شاگرد است .در این نوع میز و صندلی ها ،ارتباط بین شاگردان با یکدیگر به
طور کلی نادیده گرفته شده است.
حیاط مدرسه
مساحت حیاط مدرسه نسبت به تعداد دانش آموزان ،از استانداردهای الزم برخوردار هستند .با ووود این،
در حیاط مدرسه زوایا و محلهای نسبتا خصوصی همانند آالچی (وهت بحثهاای و فعالیتهاای گروهای و
اشتراکی ،مطالعه ،خوردن و نوشیدن) تعبیه نشده است .به عبارت دیگر حیااط مادارس اساتان خراساان
شمالی ،بیشتر یک حیاط ساده و بدون طراحی خاص برای فعالیتهای متنوع آموزشای ،باویژه فعالیتهاای
مشارکتی و گروهی است .حیاط مدرسه چند کارکرد اصلی و مشخص دارد :اورای مراسم آغازین ،میادان
بازی در ساعات ورزش ،فضای هواخوری در زنگ تاریح .از اینروست که در اغلاب مادارس ساکویی بارای
سخنرانی یا اورای مراسم آغازین تعبیه شده است .و این در حاالی اسات کاه حیااط مدرساه مایتواناد
کارکردها و رسالتهای مهم دیگری را نیز بر عهده گیرد .برای نمونه حیاط مدرساه مای تواناد ،ابازاری یاا
آزمایشگاهی در خدمت درس علاوم قارار گیارد .حیااط مدرساه مای تواناد بساتری بارای پیااده کاردن
رویکردهای نوین سازنده گرایی اوتماعی-فرهنگی باشد .محیط مدرسه می تواند به گونه ای طراحی شود
که از طری ایجاد فضاهای گاتگو ،فضاهای اشتراکی و گروهی تقویت کننده سرمایه های اوتماعی باشد.
دیوارهای مدرسه در بهترین حالت نباید حائل بین محیط آموزشی و محایط زنادگی یاا محایط طبیعای
اطراف باشد .بر اساس نظریه های نوین یادگیری یا رویکردهای آموزشی ،فضای یادگیری نبایاد از محایط
زندگی ایزوله و مجزا باشد .اما در مواردی که موقعیت مدرسه نسبت به اطرف به گونه ای نیست که بتوان
این امر را محق کرد ،باید در اندیشه استااده هرچه اثربخش تر از دیوارها در وهت فعالیتهاای تربیتای و
آموزشی بود .دیوار نوشته ها و نقاشی های ثابت از حداقل کارهایی است که در این زمینه می توان انجاام
داد .مصالح دیوارهای حیاط ،ارتااع آنها ،قابهایی که روی آنها تعبیه می شود ،می تواند به شاکل خالقاناه
ای طراحی شود ،به گونه ای که به شکل متنوع و غیر یکنواخت از سوی گروه های داناش آماوزی ماورد
استااده قرار گیرد .حتی کف مدرسه ،باغ ه و دیگر عناصر طبیعی و مصنوعی محیط مدرسه می تواند باه
صورت خالقانه و به عنوان ابزارهای آموزشی و تربیتی مورد بهره برداری قرار گیرد.
ورودی ساختمان (سالن /البی) و راهروها
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همه گویه های مورد بررسی در رابطه با ورودی ساختمان (سالن /البی) و راهروها بیانگر سطح صاار مای
باشد .آن ه در مورد حیاط و دیوارهای مدرسه گاته شد در مورد راهبروها و البای سااختمان نیاز صااد
است .پژوهش حاضر نشان داد که متاساانه مدارس استان خراسان شمالی در این زمیناه در ساطح صاار
قرار دارند و در هیچ یک از فقرهها نمره ای برای مدارس ثبت نشد .فقاره هاایی کاه ماورد بررسای قارار
گرفتند عبارتند از:
 برای حمایت از سبکهای مختلف یادگیری ،زاویه¬های فرعی و محلهای خلوتی بارای نشساتن ومطالعه در نظر گرفته شده است.
 راهروها به شکل مقتضی مجهز به میز و صندلی هستند. فضاهای مناسبی روی دیوارها وهت انجام برخی فعالیتهای دانشآموزان در نظر گرفته شده است. فضاهای چندمنظوره ای (برای نشستن ،بحم ،فعالیتهای گروهی ،مطالعه ،نوشایدن ،خاوردن)... ،تعبیه شده است.
 راهروها به کمد و والباسی برای گذاشتن وسایل شخصی مجهز هستند. در ورودی سااختمان یاا راهروهاا ،ویتاارینهاا یاا قاساههااایی بارای نماایش کارهاای بروسااتهدانشآموزان در نظر گرفته شده است.
آزمایشگاه
شاید برخالف انتظار اولیه ،مدارس مورد بررسی در اساتان خراساان شامالی ،آزمایشاگاههاای موواود در
مدارس ،به طور معناداری در سطح مطلوب هستند؛ به گونه ای که از نظر فقره ها یا گویه های زیر ،نماره
باالیی را کسب کرده اند:
 به لحاظ ساختار ظاهری ،امکان فعالیتهای گروهی و مشارکتی در آزمایشگاه ووود دارد. امکان تحرک و تردد دانشآموزان به همه قسمتهای آزمایشگاه فراهم است. امکان فعالیت برای همه دانش آموزان فراهم است (نه اینکه عده خاصی کار کرده و دیگران صارفاًناظر باشند).
در کنار بررسی ساختار فضایی آزمایشگاههای مدارس ،از ابعاد نرم افزاری آنها نیز سوال شاد کاه در هماه
فقره ها ،سطح آزمایشگاهها صار ارزیابی شد .گویه های مورد سوال عبارتند از:
 دانشآموزان به آزمایشگاههای مجازی (مانند کروکودیل) نیز دسترسی دارند. -دانشآموزان به شکل مقتضی به شبیهساز دسترسی دارند.
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 آزمایشگاه به فناوری های دیجیتال چون رایانه ،نمایشگر ،فراتاب (ویدئو دیتا پروژکتور) ،اینترنات،تخته هوشمند مجهز است.
با ووود این ،از نظر پژوهشگران این امر نمیتواند نقطه ضاعف اساسای ازمایشاگاه هاای موواود
مدارس باشد ،تنها از منظر نظریه ارتباط گرایی است که استااده از شبکه ها و نارم افزارهاای مجاازی در
اولویت قرار دارد ،وگرنه از منظر دیگر رویکردها ،این فعالیتهای یدی در دنیای واقعی است که در اولویات
هستند .با این وصف بهتر است که آزمایشگاه های ما به دنیای دیجستال نیز متصل بوده و بنا به ضارورت
از امکانات فو العاده آن بهره ببرند.
کارگاه رایانه
بر اساس داده های حاصل از پژوهش ،قریب به اتاا مدارس استان خراسان شمالی به کارگاه رایانه مجهز
هستند و سرانه رایانه به تعداد دانش آموزان و هم نین به لحاظ تجهیز کارگااه باه فراتااب (دیتاا ویادئو
پر وژکتور) و تخته هوشمند ،به طور معناداری دارای ساطح متوساط اسات .ساطح متوساط بارای اساتان
خراسان شمالی که پایین رتبه نرخ ناوذ اینترنت را در بین استانهای کشور داراست ،قابل قبول به نظر می
رسد .با ووود این از نقطه نظر پهنای باند ،و هم نین فراهم بودن امکان فعالیت برای همه دانش آموزان،
سطح صار برای مدارس مورد بررسی منظور شده است .هم نین نمره ثبت شده بارای سااختار ظااهری
کارگاه رایانه که امکان فعالیتهای گروهی و مشارکتی را فراهم آورد ،به طور معنااداری پاایین ثبات شاده
است.

کارگاه چند منظوره یا تخصصی (حرفه و فن ،هنری ،سمعی و بصری)... ،
همه گویه های مورد بررسی در رابطه با کارگاه چند منظوره یا تخصصی بیاانگر ساطح صاار مای باشاد.
دادههای حاصل از پرسشنامه نشان می دهد که تقریباً چنین کارگاههایی در مدارس عادی (غیر از فنای و
حرفهای ها) ووود ندارد.
نمازخانه
تقریباً تنها موردی که دادهها ،وضعیت نسبتاً مطلوبی را نشان می دهند ،به نمازخانهها مربوط میشود .در
مورد نمازخانهها گویه های زیر مورد بررسی قرار گرفت که در مورد اول نتیجه معناداری حاصال نشاد ،در
مورد دوم نمره بدست آمده سطح متوسط و در بقیه موارد ،نمره بدست آمده به طور معناداری سطح بااال
را نشان میدهد.
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 ظرفیت نمازخانه (یا سالن اوتماعات) مناسب است( .مساحت به تعداد دانشآموز) نمازخانه می تواند به عنوان محل اورای تئاتر ،نمایش فیلم یا پخش پرده نگار (پاورپوینات) ماورداستااده قرار گیرد (بدون ومع کردن فرش).
 مکان نمازخانه بهگونهای است که انجام فعالیتهای ومعی مزاحمتای بارای دیگار کالساها ایجاادنمیکند.
 نمازخانه همواره ماروش بوده و همیشه می تواند برای انجام فعالیتهاای ومعای و اناارادی ماورداستااده معلمان و دانشآموزان باشد.
کتابخانه و سالن مطالعه
همه گویه های مورد بررسی در رابطه با کتابخانه و سالن مطالعه بیانگر سطح صار می باشد.
سالن غذاخوری یا بوفه
همه گویه های مورد بررسی در رابطه با سالن غذاخوری یا بوفه بیانگر سطح صار می باشد.
سالن ورزشی ،زمین بازی
تقریباً همه گویه های مورد بررسی در رابطه با سالن ورزشی و زمین بازی بیانگر ساطح صاار مای باشاد.
توضیح بیشتر اینکه مدارس استان از سالن ورزشی مخصوص برخودار نیستند و معموالً از فضای نمازخانه
به عنوان فضای ورزشی (مثالً به عنوان سالن پینگ پنگ) استااده نمی شود .با ووود این ،مساحت حیاط
مدرسه در سطح متوسط با تعداد دانش آموزان مدرسه تناسب دارد.
مرکز (منابع) یادگیری
همه گویه های مورد بررسی در رابطه با مرکز منابع یادگیری بیانگر سطح صار می باشد.
اتاق یا محلهایی که اداره آنها در اختیار دانشآموزان باشد
تقریباً همه گویه های مورد بررسی در رابطه با محل¬هایی که اداره آنهاا در اختیاار داناشآماوزان باشاد
بیانگر سطح صار می باشد.
اتاق یا محل نگهداری حیوانات خانگی ،کرم ابریشم... ،
همه گویه های مورد بررسی در رابطه با محل نگهداری حیوانات خانگی ،کرم ابریشم ... ،بیانگر سطح صار
می باشد.

آرشیو یا انبار (برای کارهای دانشآموزان ،فردی و گروهی ،پروژه ها و )...
همه گویه های مورد بررسی در رابطه با آرشیو یا انبار برای نگهداری آثار دانشآموزان بیانگر ساطح صاار
می باشد.
اتاق فعالیتهای پرورشی

060

فصل پنجم/بررسی معماری مدارس استان خراسان شمالی...

در این رابطه گویه مورد بررسی عبارت بود از :مدرسه دارای فضای مستقل و مناسبی وهت انجام کارهای
پرورشی است .اگرچه فراوانی بدست آمده نشان میدهد که وضعیت مدارس مورد بررسی در این رابطه در
حد متوسط است ،اما پراکندگی دادهها به گونه ای است که این تااوت به حد معنادار نیست.
اتاق مشاور و مشاوره
یافتهها نشان می دهد که نمره مدارس مورد بررسی در این رابطه در سطح متوسط است .به عبارت دیگار
مدارس به طور نسبی دارای فضای مساتقل و مناسابی وهات کاار مشااور و ارائاه خادمات مشااورهای و
روانشناختی و تحصیلی هستند.

اتاق مالقات با اولیاء (میتواند چند منظوره باشد)
همه گویه های مورد بررسی در رابطه با اتا مالقات با اولیاء بیانگر سطح صار می باشد.
گلخانه
همه گویه های مورد بررسی در رابطه با گلخانه بیانگر سطح صار می باشد.
پیشنهادات کاربردی:
در واقع آن ه در پاسخ به سوال دوم پژوهش ارائه شد ،در اینجا نیز میتواند تکرار شود .باه عباارت دیگار
آن ه به عنوان داللتهای نظریهها و رویکردهای نوین یادگیری استخراج و ارائه شد ،پیشانهادات کااربردی
پژوهش حاضر به سازمان نوسازی مدارس و طراحان و معماران مدارس و محیطهای آموزشی است .بدیهی
است که پیشنهادات مذکور در وهله اول ناظر به مدارسی است که قرار است در آینده ساخته شوند ،لذا از
این منظر برای مدارس کنونی سخنی برای گاتن نخواهند داشت .اما از زاویه دیگری نیز میتوان باه ایان
پیشنهادات نگریست ،به گونه ای که برای مدارس کنونی نیز پیشنهادات مایاد و اثربخشای در بار داشاته
باشند.
قبل از پرداختن به پیشنهادات کاربردی برای مدارس کنونی استان خراساان شامالی ،در حالات
کلی باید خاطر نشان کرد که آموزش و پرورش باید از طراحی و ساخت مادارس یکساان در تماام نقااط
کشور بپرهیزد .اگرچه سازمان نوسازی مدارس دارای چند تیپ مدرسه خاص است ،اما آن ه در اینجا ماد
نظر است بسیار فراتر از آن است ،به گونه ای که مدارس بنا به بافت تاریخی ،فرهنگی و اوتمااعی کاه در
آن واقع می شوند ،ممکن است از محلهای به محله دیگر یک شهر متااوت باشند ،چه رسد از اساتانی باه
استان دیگر.
با عنایت به آن ه در بند قبلی مورد اشاره قرار گرفت ،یعنی شباهت معماری و فضای کالبادی در
بسیاری از مدارس کشور ،پیشنهادات زیر به نوعی میتواند مشمول هماه مادارس ایاران باشاد ناه صارفاً
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مدارس استان خراسان شمالی .دیگر اینکه ،پیشنهادات زیر در راستای بهسازی مادارس کناونی اسات تاا
نوسازی آنها ،چراکه بدون شک در طراحی و ساخت مدارس کنونی به هرچیزی ممکن است توواه شاده
باشد ،اال نظریه ها و رویکردهای یادگیری .همانگونه که در فصل چهارم و همین فصل به تاصیل گذشات،
تنها درصد از فقره های مورد بررسی در مدارس استان ،در سطح مطلوب و باال قرار دارند و بیش از پنجااه
درصد آنها ،اساساً در مدارس ووود ندارد .در وضعیت کنونی تنها می توان امیاد داشات کاه در سااخت و
سازهای آینده در کنار طراحان و معماران ،صاحبنظران تعلیم و تربیات و هم ناین متخصصاین فرایناد
یاددهی-یادگیری در تهیه نقشههای مدارس و حتی موقعیت وغرافیایی و شهری آنها نقشآفارین باشاند.
در این میان ،باید قدردان تصویب و انجام پژوهشهایی از این دست بود؛ بدیهی است که این حرکت علمی
راه را برای تحق امیدهای پیش گاته هموارتر خواهد کرد.
با عنایت به آن ه گذشت ،باید خاطر نشان کرد که غالب پیشانهاداتی کاه در ذیال آماده اسات،
نیازمند هزینه کردهای باال نیست .حرکت در این راستا ،بیشتر از آنکاه نیازمناد بودواه و سارمایه باشاد،
نیازمند تغییر نگرش در دیدگاه مدیران و اولیای مدارس و هم نین خالقیت آنهاست .بهسازی مدارس باا
هدف مورد نظر بدون آنکه هزینههای زیادی را بر مدارس تحمیل کند ،میتواند تا حد قابل تووهی ،زمینه
پیادهسازی هرچه بیشتر رویکردهای نوین یادگیری را فراهم کند.
 ایجاد فضاهایی جهت یادگیریهای گروهی و اشتراکی تغییر تدریجی میز و نیمکتهای سنتی و ردیای به میز و صندلیهایی که بتوان دورتا دور آن نشست
 نصب آالچی ها یا طراحی و ساخت مکانهای مناسب نشستنهای گروهی در حیاطمدرسه
 مناسبسازی مکانهای بال استااده در راهروها ،زیر پلهها ،البی و  ...وهت نشستهایگروهی یا قرار دادن میز و صندلی مناسب وهت فعالیتهای اشتراکی و گروهی
 افزودن عناصر طبیعی به محیط مدرسه کاشت و نگهداری گونههای مختلف گل و گیاه گلدانی (آپارتمانی و غیر آن) توسط خوددانشآموزان ،در راهروها ،لب پنجره کالسها و ...
 کاشت گل و گیاه ،درخت ،درخت ه ،گندم ،... ،به اقتضای موقعیت وغرافیایی و امکاناتمدرسه ،در بخشی از حیاط مدرسه
 اختصاص فضای کوچک و مناسب برای نگهداری انواع حیوانات و وانوران خانگی (مرغ،خروس ،اردک ،خرگوش ،کرم ابریشم ،قناری– )... ،بدیهی است که انتخاب فضا و نوع
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حیوانات و وانوران مهم است .این ایده ممکن است در وهله اول طنزآمیز به نظر برسد،
ولی قطعاً پیامدهای آموزشی و تربیتی فراوانی به دنبال دارد که از ومله آنها عالقمندی و
نزدیکی کودکان به طبیعت به عنوان آیات الهی ،درس علوم ،مدرسه ،دامداری ،محیط
زیست ... ،میباشد.
 ایجاد و تقویت پیوند بین مدرسه و محیط طبیعی اطراف (مثالً از طری برداشتن دیوارهایآوری یا تبدیل آن به نرده ،در مدارس پسرانه و موقعیتهایی که امکانپذیر است)
 ایجاد و تقویت پیوند بین مدرسه و محیط فرهنگی  -اجتماعی جامعه (مثالً از طریبرداشتن دیوارهای آوری یا تبدیل آن به نرده ،در مدارس پسرانه و موقعیتهایی که امکانپذیر
است یا استااده مشترک از مسجد محله یا بازگشایی نمازخانه مدرسه برای مردم محله)
 تحقق مدرسه به منزله خانه دوم ،از طریق تغییر فضا و عناصر (بویژه در مدارس ابتدایی) ماروش کردن سالنها و کالسها ،و یا حتیالمقدور یک یا دو مکان آموزشی ،به گونهایکه شاگردان و معلم بتوانند روی زمین نشسته و به فعالیت آموزشی بپردازند (به غیر از
نمازخانه که کاربری غیر آموزشی دارد)
 نصب رختآویزهای متعدد در کالسها و راهروها تهیه کاش راحتی برای دانش آموزان (کاشهای مخصوص بدون شماره و بدون داشتنلنگ چپ و راست .نمونه آن را در تصاویر مربوط به مدارس ژاپن مالحظه میفرمایید)
 تهیه کمدها یا قاسههایی برای نگهداری وسایل اضافی و دست و پاگیر دانشآموزان استفاده خالقانه از دیوارها و راهروها تغییر کاربری فضاهای اختصاصی به فضاهای چندمنظورهپیشنهادات پژوهشی:
 داللتهای نظریه های نوین یادگیری برای معماری و فضاای کالبادی مادارس باه تاکیاک بارایمدارس دخترانه ،پسرانه ،ابتدایی و متوسطه با عنایت به بافت فرهنگی و دینی ایران
 تکرار پژوهش حاضر در مهد کودکها و پیشدبستانیها -تکرار پژوهش حاضر در مدارس فنی و حرفه ای
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منابع:

 احمدی شلمانی ،محمدحسین ( )9311معماری معاصر فضاهای آموزشی :ایران باستان تا معاصروهان ،تهران :سروش دانش.
 اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی ( )9311سالنامه آماری سال تحصیلی  11-81ادارهکل آموزش و پرورش خراسان شمالی (فایل .)PDF
 اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس خراسان شمالی ( )9319لیست مدارس احداث شده از 9385تا ( 9319فایل .)Excel
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درانی ،کمال ( )9319تاریخ آموزش و پرورش ایران :قبل و بعد از اسالم ،تهران :سازمان مطالعه و
تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

 سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ( )9382ضوابط طراحی ساختمانهای آموزشی (برنامه-ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و راهنمایی) .انتشارات سازمان مدیریت و برنامه-
ریزی کشور.
 سلطانزاده ،حسین (« )9371مدارس» ،در :کیانی ،محمدیوسف (ویراستار) ( )9371معماریایران دوره اسالمی ،تهران :سمت .صص.957-998 .
 سلطانزاده ،حسین« ،مدارس» در :کیانی ،محمدیوسف (و )9313( ).معماری ایران (دورهاسالمی) ،تهران :سمتمطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
 سیف ،علیاکبر ( )9387روانشناسی پرورشی نوین ،روانشناسی یادگیری و آموزش،ویرایش ششم ،تهران :نشر دوران.
 شاطریان ،رضا ( )9387طراحی و معماری فضاهای آموزشی ،تهران :سیمای دانش. شاایی ،مینو و مدنی ،رامین (" )9381اصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان بر اساسمدل خالقیت".
 -ضمیری ،محمدعلی ( )9383تاریخ آموزش و پرورش ایران و اسالم ،تهران :ساسان.
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 غااری ،علی ( )9381ارزشهای پایدار در معماری مدارس سنتی ایران ،تهران :سازماننوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس کشور.
 -قربانی ،محمدرضا ( )9384نظام آموزشی ژاپن .مشهد :سخن گستر

 کاملنیا ،حامد ( )9388دستور زبان طراحی محیطهای یادگیری :مااهیم و تجربهها در طراحیمراکز پیشدبستانی ،مدارس و دانشگاهها ،تهران :سبحان نور.
 گوات لین ،اولینتان ( )9368سنجش ابعاد انسانی و نقش آن در طراحی ساختمانهایآموزشی؛ ترومه :گیسو قائم؛ تهران :مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.
 مظار ،فرهنگ ،مهدیزاده سراج ،فاطمه و میرمرادی ،سیده سمیه (" )9388بازشناسی نقشطبیعت در فضاهای آموزشی" ،نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،سال چهارم ،ج،4 .
ش ،9 .پاییز  ،9388صص.46-37 .
 نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش ،سال چهارم  ،ج ،4 .ش ، 3 .بهار  ،9381صص..222-295
 نقرهکار ،عبدالحمید ،مظار ،فرهنگ ،صالح ،بهرام و شاایی ،مینو (" )9388پیمایش در تبییناصول طراحی فضاهای آموزشی کودکان" ،آرمانشهر ،ش ،2 .تابستان  ،9388صص.74-67 .
 هرگنهان ،بی.آر.؛ السون ،متیو ،اچ )9383( .مقدمهای بر نظریههای یادگیری .ترومه علی اکبرسیف ،ویراست ششم ،چاپ هاتم ،تهران :نشر دوران.
 هیلن براند ،رابرت ( )9377معماری اسالمی :فرم ،عملکرد ،معنا (فصل مدارس) ،ترومه :ایرجاعتصام ،تهران :شرکت پردازش و برنامهریزی شهری.
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