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چكيده:

هدف پژوهش حاضر، ارائة چارچوب مفهومی برای طراحی فضای فیزیکی مدرســه های ابتدایی 
بر مبنای »نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی« است. رویکرد تحقیقی »روش پژوهش اسنادی« 
است و برای انجام آن از »تکنیک تحلیل محتوا« استفاده شد. قلمرو موردمطالعة این پژوهش اسناد 
و مدارک معتبر علمی، استانداردها و گزارش های بین المللی در طراحی مدرسه و نمونه های موردی 
مدرســه های طراحی شده بر مبنای رویکرد ســازنده گرایی اجتماعی است که با روش نمونه گیری 
هدفمند انتخاب شده اند. بنا بر یافته های پژوهش، مهم ترین مؤلفه های یادگیری مشارکتی عبارت اند 
از: ساختن دانش، نقش فعال یادگیرنده، تسهیل یادگیری، تنوع مواد و منابع یادگیری، زمینه و تعامل 
محوری که در ابعاد فضایی )رنگ، محوطه ســازی و انعطاف پذیری(، روان شناختی )مناطق اجتماعی 
غیررســمی(، فیزیولوژی )دما، تهویه، نور و سروصدا( و رفتاری )پیکربندی U شکل، میزهای گرد، 
فضاهای بازی، فضاهای شــخصی، فضای عمومی یادگیری )خیابــان یادگیری(( می تواند بازنمایی 
مطلوبی از فضای فیزیکی مدرسه های ابتدایی ارائه دهد. همچنین نتایج نشان دادند که ایجاد محیط 
یادگیری مشــارکتی در ابعاد ساخت دانش، تعامل، تنوع در منابع و مواد آموزشی، تسهیل یادگیری 
و نقش فعال یادگیرنده، نیازمند طراحی فضای فیزیکی با در نظر گرفتن تنوع رنگی، انعطاف پذیری 
در طراحی فضا و محوطه سازی و نیز ایجاد مناطق اجتماعی غیررسمی است. عالوه بر این، توجه به 
ویژگی های فیزیولوژی فضا موجب تأثیر بر سرعت یادگیری، کیفیت تدریس، ارتقای رفتار اجتماعی 
دانش آموزان، تسهیل در دستیابی به هدف های آموزشی، دسترسی به تجهیزات و تسهیالت متنوع 

یادگیری و ایجاد فضای یادگیری مشارکت محور می شود.

ï تاريخ پذيرش مقاله: 98/10/9 ï تاريخ شروع بررسي: 98/5/16  ï تاريخ دريافت مقاله: 98/3/26 

 * دانشــجوی کارشناســی ارشــد، رشــته علوم تربیتی، گروه مدیریت آموزشی و توســعه منابع انســانی، دانشــکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشــهد، مشهد، ایران
zahra_eskandari89@yahoo.com ............................................................................................................................................................................................................................................  
rhgholizadeh@um.ac.ir ........)دانشیار گروه مدیریت آموزشی و توسعه منابع انسانی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران )نویسنده مسئول **
kamelnia@ferdowsi.um.ac.ir ................................................................. دانشیار  گروه معماری و شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران ***

یادگيریمشاركتی،طراحیفضایفيزیكی،مدرسةابتداییكليدواژهها:

ارائة چارچوب مفهومی 
برای طراحی فضای فیزیکی 
مدرسة ابتدایی بر مبنای 

نظریة یادگیری مشارکتی ویگوتسکی 
زهرا اسکندری تربقان*                    رضوان حسین قلی زاده**                    حامد کامل نیا***    



ë شمارة 72 
ë سال هجدهم 

ë زمستان 1398
28

فصلنامه نوآوری های آمـوزشـی

ی
لم

 ع
یة

شر
ن

مقدمه
ديوئــی1 )1926( آموزش وپرورش را فرايند مداوم تجربه کردن، بازســازی تجربه و همچنین 
توســعه ظرفیت های فردی معرفی می کند که او را قادر می ســازد، محیط و رسیدن به توانايی های 
خود را کنترل کند. لذا، نظر به اينکه پیشرفت روند آموزش وپرورش در محیط فیزيکی، اجتماعی، 
فرهنگی و روانی رخ می دهد، محیط نقش مهمی در توســعة شــخصیت دانش آموزان و عملکرد 
آن ها از طريق برنامة درســی، فنون تدريس و روابــط دارد )به نقل از لورنس و ويماال2، 2012(. 
به زعــم گیفــورد3 )2002(، معماری داخلی و ويژگی هــای فضاهای يادگیــری می تواند به تمرکز 
يــا عــدم تمرکز دانش آموزان بر يادگیری منجر شــود )به نقل از يانــگ، کريون و کائور4، 2014(. 
طراحــی مطلــوب فضاهای يادگیــری از قبیل ورودی هــای بی همتا، فضاهــای آرام خصوصی و 
عمومــی و همچنین داشــتن تنوع در رنــگ باعث بهبود حس حمايت متقابل و وحدت می شــود 

)مک گريگور5، 2004(.
مروری بر مطالعات صورت گرفته حاکی از وجود رابطه معنی دار بین محیط فیزيکی مدرسه با 
پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )اولسون و کیلوم6، 2003؛ تانر7، 2009؛ تانر، 2000؛ اتموديورجو8، 
2013؛ بــالزر9، 2012؛ گیسالســون10، 2010( اســت. نتايــج نشــان می دهند، فضــا و محیطی که 
دانش آموزان میزان قابل توجهی از زمان يادگیری شان را در آنجا می گذرانند، روی چگونگی يادگیری 
آن هــا )ارثمن11، 2004( و کاهش مشــکالت رفتاری دانش آموزان، از قبیل نرخ گريز از مدرســه و 
مصــرف مواد مخدر )کومار، اومالی و جانســتون12، 2008( تأثیر می گذارد. ديگر موضوع های مورد 
تحقیــق در ايــن زمینــه عبارت اند از: »تأثیر محیــط کالس درس بر يادگیــری موضوع های خاص 
مانند خواندن، نوشــتن و حســاب کردن« )بارت، ديويس، ژانگ و بارت13، 2017(، »تأثیر معماری 
بر شــکل گیری هويت دانش آموزان« )کاظمــی و نظری14، 2015(، »تأثیر فضــای فیزيکی بر رفتار 
همکارانة دانش آموزان« )ريد، ســوگوارا و برنت15، 1999(، »ارتقای کیفیت سرزندگی در فضاهای 
آموزشــی« )قائم پناه، 1393(، »بهبــود تمرکز ذهنی دانش آموزان« )اســالمیان، 1394( و »ارتقای 

خالقیت« )خالوندی، 1394 و ملکیان، 1397(.
بنابراين چنین به نظر می رســد که ويژگی های ســاختاری کالس درس )مانند سروصدا و نور( 
و ويژگی های نمادين )نشــانه هايی که تعیین می کند چه کســی متعلق به اين کالس است( پیشرفت 
تحصیلــی دانش آموزان را تســهیل و يا به تأخیــر می اندازد. با در نظر گرفتــن تغییرات کالس های 
درس، شــايد سیاست گذاران آموزشی بخواهند کمبود امکانات مدرسه ها و جنبه های ظاهری آن را 
که مانع از دســتیابی دانش آموزان به ظرفیت کاملشان می شود، بررسی کنند )چیريم، زيگلر، پلوتا و 

ملتزوف16، 2014(.
ضرورت پرداختن به موضوع معماری فضای يادگیری مدرســه ها از اين روست که طرح های 
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فیزيکــی بســیاری از مدرســه های کنونی متعلــق به دهه هــای 1950 و 1960 و مبتنــی بر رويکرد 
»فورديســم17« هســتند، اين نوع رويکرد که از نظرية آموزشــی »فردگرايی« و »يادگیری متکی به 
فرد« نشــئت گرفته، درواقع همان رويکرد ســنتی به مدرسه است که از ديد حراستی، يعنی مراقبت 
از دانش آمــوز، بهتريــن کارايــی را در اين خصــوص دارد. درواقع هنوز هم در جهان ســاختمان 
بیشــتر مدرســه ها از همین الگو تبعیت می کند که غالبًا هم به تعمیر نیاز دارند، متناســب با هیچ يک 
از نیازهای دانش آموزان قرن بیســت و يکم و اصول معماری نیســتند و بســیاری از آن ها فرسوده، 
يکنواخت، خســته کننده، و تاريخی اند )هاونز18، 2010(. در ايران نیز، خدابخشی، فروتن و سمیعی 
)1394( ضمن مرور ســیر تحول فضای معماری مدرسه های ايران به اين نتیجه دست يافتند که در 
نظام آموزش نوين، معماری مدرســه ها غیر خطی شده، کالس ها و چیدمان آن ها به رابطة يک سوية 
معلم و شــاگرد نمی انجامد و از معماری و فضای مدرسه های سنتی فاصله گرفته است. اين الگوی 
آموزشــی، درواقــع روش تدريس غیرفعال و متکی بــه معلم را تقويت می کند )نیــر و فیلدينگ19، 
2005(. اما با گذشــت زمان و با روی کار آمدن رويکرد »سازنده گرايی«، متخصصان تعلیم وتربیت 
به طراحی محیط های يادگیری کالســی بر اساس اصول و مفروضه های سازنده گرايی روی آوردند. 
ايــن اصول و مفروضه ها عبارت اند از: تأکید بر مفاهیم بزرگ و برنامة درســی کل به جزء؛ پیگیری 
پرســش های دانش آموزان توسط معلم؛ استفاده از منابع اولیه و قابل دست کاری؛ نگاه به دانش آموز 
به عنــوان متفکر و نظريه پرداز؛ تعامل بیــن معلم، محیط و دانش آموز؛ دنبال کردن ديدگاه دانش آموز 
از ســوی معلم برای درک مفاهیم کنونی؛ ارزيابی حیــن آموزش و کار به صورت گروهی )وانگ20، 

.)2016
مرور تحقیقات انجام شده حاکی از وجود رابطة معنی دار و تأثیر رويکرد سازنده گرايی اجتماعی 
بــر يادگیری زبــان آموزان و آماده کــردن دانش آموزان بــا اطالعات جديد از طريــق کار گروهی و 
آموزش های چندرســانه ای )آکیول و فر21، 2010(، آموزش خواندن دانش آموزان )جبران22، 2016(، 
توان حل مسئله و سطوح فراشناختی يادگیرندگان )بی، بکسی و چیتین23، 2012(، پیشرفت تحصیلی 
دانش آموزان )َاياز و سکريک24، 2015(، ارتقای درگیری دانش آموزان در يادگیری )لی و گو25، 2015( 
و افزايش دانش ضمنی دانش آموزان َ)نجمُشــوا، اســالمی و مختاباد26، 2011( است. مطالعة رويکرد 
ســازنده گرايی اجتماعی نشان می دهد که اين رويکرد ســبب ايجاد فرصت تمرين های زبانی بیشتر، 
بهبــود کیفیت گفتمان دانش آموزان، خلق جو يادگیری مثبــت، ارتقای تعامالت اجتماعی، و پذيرفتن 

تفکر انتقادی می شود )لین27، 2015(.
بديــن ترتیب، توجه بــه ترکیبی از دو حــوزة تخصصی آموزش و طراحــی می تواند به افزايش 
کیفیت زندگی دانش آموزان در مدرســه کمک کند )اســکوديتی، کالويکا و کارولی28، 2011(. لذا، در 
اين خصوص که چه کســی می تواند نقش مؤثری در طراحی فضای يادگیری مطلوب ايفا کند، برخی 
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شــواهد موجود بر ضرورت آن به عنوان يکی از وظايف مديران آموزشــی در سطوح کالن مديريتی، 
اجرايــی و سیاســت گذاری و به تبع آن، معلمان و طراحان آموزشــی تأکید کرده انــد. چنان که انتظار 
می رود، مديران بر اســاس شــرح وظايف اداری و آموزشــی خود، از طريق مديريت منابع، از جمله 
منابع مادی )مانند ســاختمان، مبلمان، کتابخانه و آزمايشــگاه( در راســتای تحقق اثربخشی و کارايی 

مدرسه بکوشند )مک لود29، 2014؛ اورتگا30، 2015(.
با توجه به تغییرات ماهیت يادگیری و پارادايمیک آموزش وپرورش از قرن بیستم تاکنون، مديران 
آموزشــی شــاهد دگرگونی ها و بروز نیازهای جديدی بوده اند. تغییراتی که ناشــی از کارايی نداشتن 
تعلیم وتربیت ســنتی و مدرســه های کارخانه ای »فورديســم« هســتند، به انقالبی جديد در دو زمینة 
آمــوزش و طراحــی محیط های يادگیری منجر شــده اند. اکنــون انتظار می رود، مديران آموزشــی با 
بهره گیــری از رويکردهــای تربیتی جديد در طراحــی محیط های يادگیری مؤثر در مدرســه ها، نقش 
بسزايی در تحقق هدف های آموزش وپرورش ايفا کنند. در اين میان، بر اساس تحوالت رويکردهای 
تربیتی، نظرية يادگیری مشــارکتی ذيل رويکرد ســازنده گرايی اجتماعی، با تأکید بر مفروضاتی مانند 
ســاخت دانــش از طريق تعامل )ويگوتســکی، 1987؛ نقل از دولیتــل31، 1995؛ دولن32، 2013؛ دی 
گريگور33، 2011(، هدايت و تنظیم فعالیت دانش آموز توســط معلم )ويگوتســکی، 1991، ص.82(، 
تأکید بر مهارت های زبان شــناختی )اندرو و رد34، 2009 (، نقش فعال يادگیرنده، اجتماع ســازی در 
کالس درس )نقل از دوريس35، 2000(، محیط آموزشی يادگیرنده محور )دولیتل، 1995( و استفاده از 
مواد عینی )جاناسان36، 1998(، می تواند رويکردی مناسب برای طراحی فضای يادگیری مدرسه های 
ابتدايی تلقی شــود. لذا در اين پژوهش با اســتناد به شواهد مؤيد اين رويکرد و تناسب مفروضه های 
آن با ماهیت آموزش وپرورش ابتدايی، اين رويکرد مبنای طراحی محیط فیزيکی مدرسه های ابتدايی 

قرار گرفته است

هدفپژوهش
هــدف اصلی اين پژوهش ارائــة چهارچوبی مفهومی برای طراحی فضای فیزيکی مدرســه های 

ابتدايی بر مبنای »نظرية يادگیری مشارکتی« ويگوتسکی است.

سؤالپژوهش
مؤلفه های نظرية يادگیری مشارکتی برای طراحی فضای يادگیری متناسب با آن کدام اند؟

روشپژوهش
اين پژوهش با »روش اســنادی37«، از مرور نظام مند )سیســتماتیک( به »روش کرســول« برای 
بازخوانی دقیق متن ها و منابع علمی و پژوهشی استفاده کرده است. اسناد در وجه علمی- پژوهشی، 
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اســتانداردها و گزارش های مورداستفاده در طراحی مدرســه های ابتدايی و نظرية يادگیری مشارکتی 
ويگوتســکی، قلمرو مطالعه هستند. به منظور تحلیل استانداردها، گزارش ها و تجربه های مدرسه های 
نمونه، از تکنیک »تحلیل محتوا« بهره گرفته شد. استفاده از اين تکنیک مستلزم محدود کردن و تنقیح 
واژگان اســت و شامل سه مرحلة خالصه سازی، استخراج مفاهیم کلیدی، و مقوله بندی می شود )نک 

بلیکی، 1378؛ فیلیپ، 1392 به نقل از صادقی و عرفان منش، 1394(.
در ايــن پژوهش با توجه به محورها و هدف هــای پژوهش و با عنايت به رويکرد نظری خاص، 
پژوهشــگر به صورت هدفمند دســت به انتخاب منابع مناسب و مرتبط به منظور شناسايی ويژگی های 
برجستة فضای فیزيکی مدرسه زد و از روش نمونه گیری هدفمند استفاده کرد. نمونة موردنظر شامل 
مجموع تألیفات علمی- پژوهشی معتبر، گزارش ها و استانداردهای معتبر بین المللی درزمینة طراحی 
محیط های فیزيکی مدرســه ها، مانند گزارش های يونیسف، يونسکو، مؤسسة بین المللی ِان سی ِاف38، 
مرکز ِاس ســی آر آی دانشــگاه ســالفورد39، نمونه های موردی مدرســه هايی که فضای فیزيکی آن ها 

نمايانگر ويژگی های نظريه موردنظر بوده و نیز استفاده از پالن اين مدرسه هاست.
در اين پژوهش از معیارهای متفاوتی، مانند داشــتن اعتبار، اصالت، نمايان بودن و معنادار بودن 
)گوبا و لینکن40، 1994( برای گزينش منابع موردمطالعه اســتفاده شــد. پژوهشــگر به منظور اطمینان 
از اعتبار منابع پژوهش، نخســت از اســناد معتبر علمی- پژوهشــی، گزارش ها و دســتورالعمل ها و 
اســتاندارهای معتبر بین المللی در پايگاه های داده ای معتبر اين رشته که در گام های پژوهش ذکر شده 
بودند استفاده کرد. و سپس به مدت 12 ماه در داده های جمع آوری شده برای دستیابی به مفاهیم عمیق 
از منابع پژوهش غوطه ور شــد و اين منابع را مورد بازبینی قرار داد. همچنین، از »تکنیک ســه سويه 
ســازی منابع« و استفاده از منابع متفاوت مانند مقاله، کتاب، رسالة دکترا، نمونة موردی زنده، تصوير 

و پالن، به منظور باال بردن اعتبار داده های پژوهش بهره جست.
برای اطمینان از معنادار بودن مؤلفه ها و ويژگی های آشکارشده درزمینة نظرية يادگیری مشارکتی، 
محقق پرسش نامه ای بر اساس طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم کرد و به تأيید 10 نفر از متخصصان 
حوزة روان شناســی تربیتی رساند. بر اساس نتايج به دست آمده، تناسب و ارتباط مؤلفه های يادگیری 
مشارکتی موردنظر ويگوتسکی باالتر از مقدار 3 ارزيابی شد. برای اطمینان از معناداری ويژگی های 
فضای فیزيکی مســتخرج از تحلیل منابع، آن ها را به تأيید متخصصان حوزة معماری رســاند. برای 
تأمین اصالت منابع پژوهش، ســعی شــد که از منابع علمی دست اول اســتفاده شود. به منظور تأمین 
نمايــا بودن منابع گردآوری شــده، منابع به صورت هدفمند و با در نظــر گرفتن ارتباط آن ها با هدف 
پژوهــش انتخاب و مورد تحلیل قــرار گرفتند. ازاين رو تمامی نمونه های موردی با توجه به رويکرد 
نظری خاص پژوهش انتخاب شــدند. برای اطمینان از اعتبار محتوايی چارچوب مفهومی پژوهش، 
مؤلفه ها و روابط بین آن ها تا پايان پژوهش مورد بازبینی قرار گرفتند و به تأيید تیم پژوهش رســید.
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یافتهها
برای پاســخ به سؤال پژوهش، نخســت ضمن مرور همة اســناد و مدارک علمی معتبر و تحلیل 
محتوای آن ها، مهم ترين مؤلفه های نظرية يادگیری مشارکتی ويگوتسکی شناسايی شدند. اين مؤلفه ها 
عبارت اند از: ســاختن دانش؛ تنوع در مواد و منابع يادگیری؛ تســهیل يادگیری؛ نقش فعال يادگیرنده؛ 
تعامل محوری؛ و زمینه که ابتدا در زير توضیح داده شده و سپس در جدول 1 مؤلفه های مستخرج از 

منابع موردمطالعه به طور خالصه نشان داده شده اند.
1. ســاختن دانش41: در نظرية يادگیری مشــارکتی دانش محصولی انسانی است. بدين معنا که 
هیچ گاه از قبل وجود نداشته و توسط انسان ساخته شده است. به عبارت ديگر، ساخت دانش 
و يادگیــری به طور هم زمان و به صورت مشــارکتی و از طريق تعامالت افراد با هم ســاالن و 
بزرگ ساالن و با ابزار زبان درزمینة اجتماعی- فرهنگی شکل می گیرد. زبان سیستمی است که 
از طريق آن انسان ها واقعیت را می سازند، به تعامالت اجتماعی شکل می دهند و تجربه های 

اجتماعی منتقل می کنند.
2. تنــوع در مواد و منابع یادگیری: در اين نظريه، يادگیری شــامل تعامل تجربیات شــناختی، 
عاطفی و فیزيکی است. فعالیت يادگیری به يک فعالیت و استفاده از يک منبع منحصر نیست. 
بــه اين منظور از منابع متفــاوت به منظور درگیر کردن يادگیرنده در فرايند اشــتراک يادگیری 
اســتفاده می شــود. اين منابع را می توان از طريق فعال سازی فرايندهای شناختی پاية موجود 
به دســت آورد؛ فرايندهايی ماننــد تجربه ها، باورها، دانش ها، مهارت هــا، مدل های ذهنی و 
ابزارهــای مرتبط اجتماعی، همچون رايانه، مداد، کاغذ و چکش، و نیز نشــانه های فرهنگی 

مانند تفکر، بازی، تخیل، زبان، منطق، نوشتن و سیستم های رياضی.
3. تســهیل یادگیری: فعالیت شخصی دانش آموز بايد در فرايند آموزشی انجام شود و تمام هنر 
معلم بايد هدايت و تنظیم اين فعالیت باشــد. معلم ســازنده گرای اجتماعی بازتاب يادگیرنده 
و درگیری های شــناختی اســت و فراگیرندگان را به تعامل تشويق می کند. چون دانش آموزان 
درگیر يادگیری مشــارکتی می شــوند، نقش معلم محدود می شود. از جمله کارهای ديگری که 
برای معلم در اين نظريه در نظر گرفته شــده اســت ترغیب حدس و تفکر بصری، هدايت و 
همکاری، تسهیل پرسشگری، حمايت ايجاد محیط مناسب برای رسیدن به پاسخ، گفت وگوی 
پیوسته و تعاملی با يادگیرندگان، پرورش دهنده مستقیم و هدايتگر فعالیت فردی دانش آموزان، 
تولیــد انواع راه حل های بالقوه اســت. همچنین، معلم در نقش مربــی، ناظر و راهنما، به حل 
مشــکالت خاص افراد و نیازهای گروه، مديريت محیط يادگیری، ارائة تکنیک های مفهومی 
سازی موقتی42، مديريت آموزش، نظارت بر بازخورد، ارزيابی عملکرد دانش آموزان و تنظیم 

آموزش برای پاسخ گويی به نیازهای دانش آموزان می پردازد.
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4. نقــش فعال یادگیرنده: در اين نظريه يادگیرنده فعــال، منحصربه فرد و پیچیده، خالق معنا از 
طريق تعامل، جزء جدايی ناپذير از فرايند يادگیری، مشــاور و مربی معلم، مســتقل، توانمند 
و منعطف در برابر پاســخ گويی به مشــکالت هم ساالن است. او با نگرش ها و باورهای نسبتًا 

متفاوت، فرايند آموزش و يادگیری درگیر می شود و از دانش قبلی خود نیز استفاده می کند.
5. تعامل محوری: ويگوتســکی در قانون شناخته شــدة ژنتیک توسعة خود، بر برتر بودن تعامل 
اجتماعی در شناخت انسان تأکید کرده است؛ توسعه ای که در آن توانايی های ذهنی انسانی دو 
بار ظاهر می شوند: »نخست، در سطح اجتماعی، يعنی بین افراد )بین روان شناختی( و سپس 
در ســطح فردی يعنی درون يادگیرنده )درون روان شناســی(« )ويگوتسکی، 1978 به نقل از 
وانگ، بروس و هاگز43، 2011(. از نظر ويگوتسکی )1978(، کودکان ابتدا توابع روان شناختی 
پايین تر از جمله، ادراک، يادگیری وابســته و توجه غیرمستقیم را تجربه می کنند. اما، از طريق 
تعامالت اجتماعی و با کسب آگاهی بیشتر از ديگران، مانند هم ساالن و بزرگ ساالن پیشرفته، 
کودکان توابع ذهنی بااليی مانند زبان، شمارش، مهارت حل مسئله، توجه داوطلبانه و الگوهای 
حافظه را توســعه می دهند. ويگوتسکی تأکید می کند که در روند درونی سازی، کودکان رفتار 
يا طرز نگرش در يک محیط اجتماعی را برای اولین بار تجربه می کنند و سپس اين تجربه را 
درونی می سازند تا تجربه به بخشی از عملکرد ذهنی کودک تبديل شود )ويگوتسکی، 1978(. 
طبق شــواهد موجود در نظرية يادگیری مشــارکتی، بین دانش آموزان با يکديگر، و دانش آموز 
با معلم، تعامل زيادی وجود دارد و ســاخت معنای مشــترک، فراتر از دانش فردی و معنای 
ذهنی، از طريق فعالیت گروهی و روابط همکاری و وابســتگی درون گروه انجام می شود. در 
اين نظريه، گفتار مهم ترين نشانة فرهنگی برای ايجاد ارتباط و ساخت دانش از طريق تعامل 

محسوب می شود. ابزار ايجاد اين تعامل، زبان و نشانه های فرهنگی است.
6. زمینه: محیط آموزشــی يادگیری مشــارکتی يادگیرنده محور به صــورت »گروه های يادگیری 
مشــارکتی« يا »زانويی شــکل« )U( اســت. ظرفیت محیــط به وجود و ماهیــت ارتباطات 
اجتماعــی، از جمله مشــارکت گروهی، ارتباطات و وجود اطالعات بســتگی دارد. اما تأکید 
بر نیاز به مکان های وســیع در مدرســه ها و محیط های يادگیری به منظور ايجاد محیطی برای 
تعامل اجتماعی میان زبان آموزان، و افزايش فعالیت های جســمانی آن ها، و نیز دسترســی به 
منابــع و مواد مختلفی که محیط يادگیری را برای فراگیرندگان جذاب می ســازد، وجود دارد. 
بدين صورت که کالس های درس محیط هايی اجتماعی هســتند کــه در آن ها دانش آموزان با 
يکديگر ارتباط برقرار می کنند و دانش را در تعامل با مربیان خود به وجود می آورند. ازين رو 
وجود و ســازمان دهی يک مرکز بازی در کالس درس جزء بخش های مهم محیطی محسوب 

می شود.
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 جدول 1.   مقوله های استخراج شدة نظریة یادگیری مشارکتی                                                                                                      

ف
مؤلفه های یادگیری ردی

منابعمشارکتی ویگوتسکی

ساختن دانش: 1
ساخت دانش توسط 

فرد و گروه های جمعی،
 مهارت های زبان شناختی

پاپکوئیتز44، 1998/ دیویدو45، 1995/ اندرو و رد، 2009 / آکرمن46، 2001/ دولیتل، 
1999؛ نقل از تملی دورماس47، 2016/ فاکس48، 2008؛ به نقل از کاستلی49، 2012/ 
ویگوتســکی، 1978؛ نقل از ســایلن، ارمغان و بکتاش50، 2016/ کــوکال51، 2013/؛ 
ارنســت52، 1999؛ گردلر53، 1997؛ پرات و فلــودن54، 1994؛ مک ماهون55، 1997؛ 
شــانک56، 2000؛ الوا و ونگــر57، 1991؛ ورتچ58، 1991؛ به نقــل از کیم59، 2001/ 
هرویتز60، 2009/ برک و وینســلر61، 1995؛ دوریــس، ژان و هانی62، 1991؛ براون63، 
1994؛ راگوف و گاردنر64، 1984؛ ویگوتســکی، 1978؛ به نقــل از دوریس، 2000/ 
بورسفیلد65، 1995؛ مارت66، 1998؛ بروستین67، 2001، رودز و بالمی68، 1999؛ دی 

وستا69، 1987؛ به نقل از آمینه و اصل70، 2015.

تنوع مواد و منابع یادگیری: 2
تنوع در منابع و تجربیات متفاوت، 

ابزار و نشانه های فرهنگی

دانلی و فیتموریس71، 2005؛ اردم و آکیونلو72، 2002؛ استینکمپ73، 2002؛ به 
نقل از اردم74، 2009/ / جارمیلو75، 1996/ دولیتل، 2014.

تسهیل یادگیری: 3
هدایت گر و تسهیل کننده، 
بازتاب دهنده یادگیرنده و 

درگیری های شناختی

دیویدو، 1995/ هودســن و هودســن، 1998؛ چن، 2012؛ به نقل از اســکریبر 
و وال76، 2013/ هولــت و ویالرد هولت77، 2000/نئو78، 2003/ درایور، آســوکو، 
لچ، مورتیمر و اســکات79، 1994؛ فوسنوت80، 1996؛ تابین و تیپینز81، 1993؛ وون 
گالســرفیلد82، 1995؛ به نقل از دورماس، 2016/ دان83، 2011؛ گری84، 1997؛ به 
نقل از الزهرانی و ووالرد85، 2013/ یاگر86، 1991؛ ایلماز توزون و توپســو87، 2010؛ 
نقل از ســایلن و همکاران، 2016/ یونسکو88، 2014/ ویگوتســکی، 1978/ براون، 
1993؛ راگوف، 1990؛ ویگوتسکی، 1978؛ به نقل از دوریس، 2000/ کوکال، 2013/ 
هرویتز، 2009/ ارنست، 1999؛ گردلر، 1997؛ پرات و فلودن، 1994؛ ورتچ، 1997؛ 
الوا و ونگــر، 1991؛ مک ماهون، 1997؛ شــانک، 2000؛ به نقــل از کیم، 2001/ 
بورسفیلد، 2012؛ مارت، 1998؛ بروستین، 2001؛ رودز وبالمی، 1999؛ دی واستا، 

1987؛ به نقل از آمینه و اصل، 2015.

سازندة یادگیری: 4
فعال و خالق معنا

پاپکوئیتــز، 1998/ دیویــدو، 1995 / مــک داف89، 2012/ آلدرمن90، 2000؛ 
گوکال91، 1995؛ اســتویانوا و کومرز92، 2002؛ سامرز، بریتوز، اسوینکی و گروین93، 
2005؛ به نقل از اردم، 2009/ بدروا و لئونگ94، 1996؛ وینســلر و برک، 1995؛ به 
نقل از دوریس، 2000 / آکرمــن 2001/ نئو، 2003/ مارلو و پیج95، 1998؛ به نقل 
از دورماس، 2016/ یاگر، 1991؛ توزون و توپســو، 2010؛ نقل از سایلن و همکاران، 
2016/ براون، 1993؛ راگوف، 1998؛ ویگوتسکی، 1978؛ به نقل از دوریس، 2000/ 
کوکال، 2000/ هرویتز، 2009/ ارنست، 1999؛ گردلر، 1997؛ پرات و فلودن، 1994؛ 
ورتچ، 1997؛ الوا و ونگر، 1991؛ مک ماهون، 1997؛ شانک، 2000؛ به نقل از کیم، 
2001/ بورسفیلد، 2012؛ مارت، 1998؛ بروستین، 2001، رودز وبالمی، 1999؛ دی 

واستا، 1987؛ به نقل از آمینه و اصل، 2015.
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ف
مؤلفه های یادگیری ردی

منابعمشارکتی ویگوتسکی

تعامل محور: 5
چهره به چهره 

)دو یا چندجانبه(

کیمبــر96، 1996؛ کومپالن و کارتین97، 2003؛ ســامرز و همکاران98، 2005؛ به 
نقــل از اردم، 2009/ ون بکســتل99، 2000؛ به نقــل از الی100، 2011/ پراوت101، 
1992/ کایاما و اوکاموتو102، 2002/ گریسر و همکاران103، 1995؛ کوهن104، 1982؛ 
به نقل از نلســن105، 2009/ / ویک و رابرتــز106، 1993؛ گاردنر و کورت107، 1998؛ 
هالت و همکاران108، 2000؛ جانز و پرســانفانیک109، 2003؛ ریونزکراســت، باکلس 
و هاسال110، 1999؛ اســالوین111، 1995؛ ویلیامز، برد و ریمر112، 1991؛ به نقل از 
یازیکی113، 2004/ ویلسون، تسلو و عثمان جوکوس114، 1995؛ نیوبی، اسپیچ، لمان 
و راسل115، 2000؛ ویگوتســکی، 1978؛ دیلنبورگ و اشنایدر116، 1995؛ توبین117، 
1990؛ بــه نقل از خــور118، 2015/ نئو، 2003/ گــوکال، 1995؛ ارمن و دوانی119، 
1998؛ به نقل از تی دبلیو چان و شر120، 2014/ ون میتر و استیونز121، 2000/ دافی 
و جاناســان122، 2013/ کروتی123، 2012/ برک و ویسنلر، 1995؛ دوریس و کلبرگ، 
1990/1987؛ ژان و دوریــس، 1994؛ ویتمــور و گودمــن، 1995؛ مول و ویتمور، 
1993؛ بــه نقل از دوریس، 2000/ الی، 2011/ تننبوم، نادو، جگدا و آســتین123، 
2011؛ نقل از دورماس، 2016/ اســالوین124، 1995؛ پالس و همکاران125، 2013؛ 
یاکل، یاکل، کوب و وود126، 1991؛ نقل از رنتونی، آیرس و سویلر127، 2017/ هانگ، 
وو و چــن128، 2012؛ وانگ و هانگ129، 2012؛ به نقل از فاکوموگبون و بوالجی131، 

2017/ سوان132، 2009.

زمینه: 6
بازی های گروهی مشارکتی و 
تشکیل کالس زانویی شکل، 

تأکید بر مکان های وسیع 
برای تعامل اجتماعی

برونفنبرنــر133، 1979؛ نقل از دولن134، 2013/ الل و قدســی135، 2012؛ نقل از 
شــارپ و والی136، 2018/ بدروا و لئونگ، 1996؛ برک و وینسلر، 1995؛ کامی137 و 
دوریس، 1977/1975؛ به نقل از دوریس، 2000/ ویگوتســکی، 1978؛ نقل از نئو، 
2003/ کیم، 2001/ اسلوزمن و استریدیبوز138، 2010؛ نقل از دورماس، 2016/ الل 

و الل139، 2012/ سلطان و حسین140، 2012.

از طرفی ديگر نتايج حاصل از تحلیل محتوای گزارش ها، دســتورالعمل های طراحی مدرسه های 
ابتدايــی و نمونه های موردی نشــان دادند که ويژگی های برجســتة فضای فیزيکــی، اعم از نور، دما، 
تهويه، ســر و صدا، رنگ، پیکربندی u شــکل، میزهای گرد و متحرک، فضای بازی، انعطاف پذيری، 
محوطه ســازی، فضاهای شــخصی، فضاهای اجتماعی غیررسمی )کافی شــاپ و آالچیق(، فضاهای 
عمومــی يادگیری )مانند خیابــان يادگیری، کارگاه يادگیــری، فضاهای چندمنظــوره، اتاق کنفرانس، 
آمفی تئاتر، کتابخانه( هســتند که همگی زير چهار حوزة فضايی، روان شــناختی، فیزيولوژی و رفتاری 

)نیرو فیلدينگ، 2005( طبقه بندی شده اند.

جدول1. )ادامه(
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فضاهايی که دارای ويژگی هايی همچون صمیمی، باز، روشن، بسته، فعال، آرام، متصل به طبیعت، 
بــا عظمت، شــگفتی آور و فضاهای تکنیکی هســتند، در حوزة فضايی قرار می گیرنــد که با توجه به 
دســته بندی ارائه شــده در مورد ويژگی های فضای فیزيکی، مواردی همچون رنگ، محوطه ســازی و 

انعطاف پذيری که هرکدام دارای ويژگی های روشن و تکنیکی هستند، در اين طبقه قرار می گیرند.

طبقة دوم متعلق به محیط هايی اســت که دارای ويژگی هايی همچون اثر تســکین دهنده، بی خطر، 
هیبت الهام بخش، شــاد، ســرزنده و شوخ طبع، خالق، مهیج، تشــويق، انعکاس، نشاط بخش معنوی، 
ايجاد حس اجتماعی هســتند که بر اساس ويژگی های شناسايی شــدة مناطق اجتماعی غیررسمی در 

اين طبقه جای گرفته اند.

طبقة سوم شامل محیط هايی است که دارای ويژگی هايی همچون نور، صدا، گرم، داغ، نرم، خنک، 
ســالم، معطر و خوش بو، و ديد و منظرة خوشــايند هســتند. ويژگی هايی همچون دما، تهويه )کیفیت 
هوا(، نور و ســروصدا که هرکدام از آن ها به میزان گرم بودن و يا خنک بودن محیط، معطر، خوش بو 

و آرام بودن محیط يادگیری مدرسة مشارکت محور اشاره دارند، در اين طبقه قرار می گیرند.

آخرين طبقه، يعنی حوزة رفتاری، شامل فضاهايی است که دارای ويژگی هايی همچون مطالعات 
آزاد و انفرادی، کار تیمی، کار مشــارکتی، فعالیت های آمادگی جســمانی، پژوهش، نشستن، خواندن، 
کار با رايانه، آواز خواندن، رقصیدن، فعالیت های نمايشی، ارائه دادن، کارهای بزرگ گروهی، ارتباط 
برقــرار کردن با طبیعت، طراحی کردن، ســاختن، آموزش دادن، آرامــش دادن، بازی کردن، انعکاس 
دادن هســتند. ازاين رو فضاهايی با ويژگی های پیکربندی u شــکل، میزهــای گرد و متحرک، فضای 
بــازی، فضاهای فردی، فضاهای عمومی يادگیری )به عنوان نمونه: خیابان يادگیری و کارگاه يادگیری، 
فضاهای چندمنظوره، اتاق کنفرانس، آمفی تئاتر و کتابخانه( که بر اســاس بررسی های محقق به دست 

آمده اند، در اين طبقه قرار می گیرند.

در جدول 2 نحوة اســتفادة هر مدرســه از ويژگی های فضای فیزيکی پژوهش را نشان می دهد و 
جدول 3 نیز میزان استفاده کلی از اين ويژگی ها را توسط همة مدرسه ها به صورت آماری نشان داده 

است. 
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 جدول 2.   خالصه رویکرد آموزشی مدارس منتخب و نحوه استفاده آن ها از ویژگی های فضای فیزیکی                                                                                                     

رویکرد آموزشیمدرسه

ویژگی های فضای فیزیکی
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مدرسة 
جان دیویی

ایجاد خانــه ای برای کــودکان و اجتماع علمی 
دانشــگاه شیکاگو، روحیه پژوهشــگری، کنجکاوی، 
خالقیت و اعتماد بیــن دانش آموزان، ایجاد حمایت 
و تعامل جامعــه یادگیری/معلم به عنوان رهبر گروه/ 

دانش آموزان فعال و در تعامل با یکدیگر


مدرسة 
ابتدایی 
گرین وود

آموزش بر پایة تفکر انتقادی/ تحقیق محور/ تأکید 
بر نظریة ســازنده گرایی به جای یادگیری طوطی وار/ 
تأکید برنامة درســی بر کاربــرد یادگیری از طریق 

فعالیت های عملی


آکادمی 
اثر کلمبوس

تأکیــد بــر مشــارکت دانش آمــوزان در فرایند 
یادگیری و تأکید بر یادگیری از طریق استودیوهای 

گروهی

مدرسة 
فناوری
 کاپل

تأکیــد خاص بــر یادگیــری مبتنی بــر پروژه/ 
تأکید ضمنی بر مشــارکت و همکاری فراگیرندگان 
در فعالیت هــای گروهــی/ هم خوانــی نقش معلم 
و دانش آمــوز / دانش آمــوزان خودجــوش/ معلمان 

تسهیل کننده، ارزیاب و هدایتگر


مدرسة
 لومیر

تمرکز آموزش بــر مهارت های ســاخت دانش/ 
فعالیت »کارکنان آموزشــی« به عنوان مشاور، مربی 
و /ارزیابــی از طریق مشــاهده، تعامل و گفت وگو با 
دانش آموزان /تصمیم گیری با مشارکت دانش آموزان 

و والدین


مدرسة ابتدایی 
کاووش 1

خودمختار بــودن دانش آموزان/ برنامة درســی 
مبتنی بــر یادگیری اکتشــافی و همــکاری اولیا، 
کارمندان، دانش آموزان و کارشناســان جامعه/ معلم 

به عنوان حمایتگر


مدرسة بین المللی
 ICS 
میالن

هــدف رفــاه، شــادی و توســعة اجتماعی هر 
دانش آموز/ ارائه فرصت های آموزشی جالب و متنوع، 
ســاخت دانش از طریق کشــف/ ارزیابــی از طریق 
مشاهده های کالسی، پرسش نامه، بحث های فردی و 

گروهی و آزمون های کوتاه مدت در طول هفته


مدرسة ابتدایی 
اجتماعی 
تاندرلوین

ایجاد جامعه یادگیری/مشارکت معلمان، کارکنان، 
خانواده هــا، اعضــای جامعه و کودکان بــا یکدیگر/ 
دانش آمــوزان به مثابه متفکران انتقــادی /تمرکز بر 

ساخت دانش از طریق تجربیات کودک


مدرسة کودک 
دوستدار بم

ساخت دانش به وسیلة دیگران/ ایجاد فعالیت های 
گروهی و حس جامعة یادگیــری/ آموزش همراه با 

فعالیت، مشارکت، فعالیت های گروهی یادگیری

مجتمع آموزشی 
پیش دبستانی تا سال 12 

سیتی هیتس142

یادگیری به صورت مشارکتی/ اســتفاده از افراد، 
برنامه های درسی و فرصت های جامعه
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 جدول 3.   میزان استفاده کلی از ویژگی های فضای فیزیکی توسط مدرسه های نمونه به صورت آماری                                                                                                     

فراوانیویژگی های فضای فیزیکی

حوزة فضایی

8رنگ

8محوطه سازی

10انعطاف پذیری

9مناطق اجتماعی غیررسمیحوزة روان شناختی

حوزة فیزیولوژی

9نور

4سروصدا

4دما

7تهویه

حوزة رفتاری

6میزهای گرد و غلتان

1پیکربندی u شکل

8فضای بازی

6فضای فردی

9فضای عمومی یادگیری

)n( 89جمع رده

بحثونتيجهگيری
طبقه بندی ارائه شــده در اين پژوهش بر اســاس مدل طبقه بنــدی نیر و فیلدينگ 
)2005( شــل گرفته اســت. که اين طبقه بندی مبنای نظــری و طبقه بندی ويژگی های 
فضای فیزيکی، شــامل چهار حوزة فضايی، روان شناختی، فیزيولوژی و رفتاری است 
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کــه هرکدام را به گونه ای به عنــوان قرارگاه فضای فیزيکی مدرســه که بر ويژگی هايی 
خاص تأکید می کند، ارائه می دهد. طبق نظر بارکر، مؤســس روان شناســی اکولوژيک، 
فضاهای آموزشی مانند کالس های درس، کارگاه ها و … و يا کل فضاهای آموزشگاه، 
قرارگاه محســوب می شوند. نکته ای که بسیار حائز اهمیت است، شناخت و بیان اين 
حوزه ها در قلمرو مديريت آموزشــی برای مديران عالی در ســطوح سیاســت گذاری 
آموزشــی، سازمان نوسازی مدرسه ها و معماران مدرسه ها، امری ضروری در راستای 

ايجاد و بهبود مدرسه هاست.
اولین حوزه، حوزة فضايی است که ويژگی های فضايی آن عبارت اند از: صمیمی، 
باز، روشــن، بســته، فعال، آرام، اتصال به طبیعت، با عظمت، شــگفتی آور و فضاهای 
تکنیکی. بین ويژگی های به دست آمده از نتايج تحلیل اسناد پژوهش سه ويژگی رنگ، 

محوطه سازی و انعطاف پذيری در اين دسته قرار می گیرند.
استناد به نتايج اين پژوهش نشان می دهد که استفاده از رنگ های متنوع و متناسب 
با ســن دانش آمــوزان دورة ابتدايی، يکــی از مهم ترين ويژگی هــای طراحی فیزيکی 
مدرســة ابتدايی اســت. اين خصیصه را به طور نمونه می تــوان در طراحی ديوارهای 
کالســی »مدرسة گرين وود« و يا در تنوع رنگی تجهیزات »مدرسه بین المللی میالن« 
مشــاهده کرد. رنگ ها می توانند بر ايجاد حس مکان، نشــانه های جهت گیری فضايی، 
رفتار بدن و رفتار مشــارکتی تأثیرگذار باشند. رفتار مشارکتی باعث ايجاد انگیزه های 
درونی در دانش آموزان، درگیری با محتوای درس ها و اســتفاده از منابع متفاوت برای 
تحقق بخشیدن به فرايندهای شناختی می شود )ری، تیلور و رابرتز143، 2006؛ اردم144، 
2009(. از ديگــر تأثیرات رنگ کمک به رشــد مغز و انتقال انســان از دوران کودکی 
به بزرگ ســالی است که انتخاب درست آن موجب تســهیل در روند انتقال، و به طور 
هم زمان موجب توســعة رشد شناختی و افزايش میزان پاسخ گويی فردی و مسئولیت 
شخصی دانش آموز می شود )کورکماز توکلو و تای145، 2016؛ الل و الل، 2012(. نکتة 
مهم اين است که استفاده از رنگ های معین، باعث ايجاد واکنش های متفاوت می شود 
و بر شخصیت ساختمان، نحوة روان شناختی و واکنش های پس از آن تأثیرگذار است 

)بارت و ژانگ، 2009(.
دومین ويژگی اين طبقه محوطه ســازی اســت که به منظــور برنامه ريزی در نحوة 
اســتفاده از زمین های مدرســه، بايد در طراحی و مديريت فضا در نظر گرفته شود. در 
حالت کلی، فضاهای طبیعی و حیاط مدرسه قادر به تأمین نیازهای آموزشی، پرورشی 
)رشــد اجتماعی و رشــد فیزيکی( و نیازهای روحی و احساســی هستند. تحقیقات 
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روان شناختی نشان می دهد که وجود درختان و چمن کاری در مدرسه، احساس امنیت 
و آســايش در مدرســه، ســطح بازی و میزان خالقیت در بازی هــای دانش آموزان را 
افزايش می دهد )حســینی و حیدر نتاج، 1395(. اين نتايج اهمیت وجود و اســتفاده 
از فضاهای ســبز، همچون درختان، بوته ها، گل ها و چمن کاری را در توسعة شناختی 
دانش آموزان، يعنی ادراک، خالقیت و تفکر نشــان می دهد. اين تغییرات روان شناختی 
می توانــد موجب دگرگونی هايی در نحوة کســب دانش توســط دانش آموزان شــوند، 
چنآنچه همین تغییرات شــناختی موجب به وجود آمدن نظرية ويگوتســکی شده اند 
)ويگار و پاشــس146، 2012(. به طور نمونه، می توان به مدرســه »کودک دوســت دار« 
بم اشــاره کرد که با توجه به شــرايط آب و هوای گرمسیری منطقه، به ساخت ايوان و 
کاشت درختان به منظور تولید مکان های راحت و سايه دار برای دانش آموزان دست زده 

است.
طبق نظر ويگوتســکی، هنر معلم هدايت و تنظیم فرايندهای آموزشــی، و تشويق 
دانش آموزان به تعامل با يکديگر اســت. وجود فضاهای انعطاف پذير در مدرســه بر 
افزايش مشــارکت دانش آمــوزان در کالس درس تأثیر می گذارد و معلمان را به ايجاد 
محیطــی پوياتر برای يادگیری و تدريس قادر می ســازد کــه در آن، فرصت هايی برای 
فعالیت های گروهی، انجام پروژه های دستی و تجربة فضای باز وجود داشته باشد. از 
اين رو انعطاف پذيری فضای يادگیری در زمرة ويژگی های مهم مدرسة مشارکت محور 
اســت. نکتة شايان توجه اين است که انعطاف پذيری فقط مختص فضای کالسی اين 

مدرسه نیست، بلکه می توان از آن در جاهای متفاوت استفاده کرد.
دومین حوزة فضايی مدرســه، روان شــناختی اســت و خود شــامل ويژگی هايی 
از اين قبیل اســت: اثر تســکین دهنده، بی خطر، هیبت الهام بخش، شــاد، ســرزنده و 
شوخ طبع، خالق، مهیج، تشويق، انعکاس، نشاط بخش معنوی و ايجاد حس اجتماعی. 
ويژگی های مزبور به ويژگی مناطق اجتماعی غیررســمی اشاره دارند. در اين مدرسه، 
يادگیــری از طريق گروه های اجتماعی تعاملی و با مشــارکت گروهی دانش آموزان در 
ساخت دانش رخ می دهد. سه عامل مهم اين فرايند تعامل، محیط اجتماعی- فرهنگی 
و گروه يادگیری هســتند. در ايــن تعريف، منظور از يادگیری صرفــًا يادگیری به طور 
رســمی نیست. به همین دلیل اين مدرسه به فضاهايی نیاز دارد که هم آموزش رسمی 
و هم غیررسمی در آن ها صورت گیرند که به آن ها فضاهای اجتماعی غیررسمی گفته 
می شود. اين فضاها شامل محل های نشستن در حیاط مدرسه، آالچیق ها، حیاط خلوت، 
زير ســايبان ها، باغ مدرســه، کافه تريا و محل هايی می شــوند که دانش آموزان معمواًل 
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اوقات تفريح، گفت وگوهای گروهی دوســتانه و يا گاه فعالیت های فوق برنامة خود را 
در آنجا انجام می دهند. وجود اين مکان ها برای مدرسة مبتنی بر مشارکت دانش آموزان 
امری ضروری به شمار می آيد، چراکه رويکرد آموزشی اين مدرسه بر اهمیت فرهنگ، 
زمینه، روابط اجتماعی، تعامل و راهنمايی شدن با ديگران برای درک آنچه در جامعة 
مدرسه و خارج از آن اتفاق می افتد و ساخت دانش بر اساس اين درک تأيید می کند. 
به طور نمونه، در اين زمینه می توان به »مدرسه مبتنی بر امور مشارکتی سیتی هیتز« که 
نمونه ای بارز درزمینة اســتفاده از فضاهای اجتماعی غیررســمی است و نیز »مدرسه 

ياسپو« در فنالند اشاره کرد.
ســومین حوزه يا طبقه، »فیزيولوژی« است که شامل ويژگی هايی مانند میزان گرم 
بودن و يا خنک بودن، معطر و خوش بو بودن و خوش منظر بودن محیط يادگیری است 
و ويژگی های دما، تهويه )کیفیت هوا(، نور و سروصدا را در خود جای می دهد. دما که 
اولین ويژگی مهم در اين حوزه است، بر میزان تحرک دانش آموزان، سرعت يادگیری 
و میزان رضايت از محیط مدرســه تأثیر می گذارد و متقاباًل می تواند تحرک و فعالیت 
دانش آموزان برای ساخت دانش، مشارکت در فعالیت های گروهی، برقراری تعامالت 
و میــزان انگیزه های آنان را تحت تأثیر قــرار دهد. بدين منظور می توان از پنجره های 
بزرگ و ديوارهای شیشــه ای متحرک، هم برای استفاده از نور روز و هم برای تعديل 
دمای داخلی، تغییر جهت چینش مبلمان کالسی متناسب با تغییر جهت نور خورشید، 

تجهیزات سرمايشی، تنظیم اندازة ارتفاع و الگوی اتاق استفاده کرد.
مرور مطالعات انجام شــده نشــان می دهد که میزان کیفیت هوا نیز می تواند باعث 
افزايش و کاهش حضور دانش آموزان، کیفیت آموزش معلمان، رضايت شغلی و نحوة 
عملکرد کارکنان و میزان يادگیری دانش آموزان شود )ساندستروم147، 1991؛ يومان148، 
2012؛ حق نیا و حق نیا، 1395؛ بادين دنیلســون149، 2010(. از طرف ديگر، بررسی ها 
درزمینة نظرية ويگوتسکی بیانگر آن است که میزان رضايت دانش آموزان از دانش تازه 
ساخته شده تحت تأثیر عوامل اجتماعی، فرهنگی، متنی و فعالیتی خواهد بود )دولیتل 
، 2014(. بنابرايــن، بــا توجه به رابطه ای که می تواند بیــن اثرات کیفیت هوای محیط 
آموزشــی و تأثیرات محیط يادگیری بر موارد گفته شــده وجود داشته باشد، بايد اذعان 
کــرد که اين مورد يکی از مهم تريــن ويژگی های فیزيکی تأثیرگذار بر مديريت فضايی 

مدرسة مشارکت محور است.
بــا اســتناد به نتايج اين پژوهش، يکــی از مهم ترين ويژگی هــای فضای فیزيکی، 
نوررســانی به فضاهای داخلی مدرســة مشارکت محور اســت. اين ويژگی که به طور 
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نمونه در مدرســه های »جان ديوئی« و »گرين وود« می توان آن را مشــاهده کرد، اين 
ويژگی می تواند دارای اثرات روان شناختی بسیاری باشد؛ از جمله پیشرفت تحصیلی، 
جلوگیری از افسردگی و تبعات آن، جلوگیری از اختالل در ترشح هورمون کورتیزول، 
رفتار مناســب يا نامناسب فردی و اجتماعی دانش آموزان، ذخیرة انرژی های مدرسه، 
احساس راحتی فیزيکی و ذهنی، و پاسخ گويی به نیازهای خلقی دانش آموزان )چیريم 
و همــکاران، 2014؛ میلــر و کانینگهــام150، 2011(. همچنین، توجــه به آثار وضعیت 
نوررسانی در اين مدرســه می تواند عملکردهای روان شناختی دانش آموزان را در دو 
زمینة فردی و اجتماعی، همچون مهارت های زبانی، ساخت دانش به صورت فردی و 
جمعی و عملکردهای رفتاری آنان را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراين به منظور تأمین و 
تغییر میزان نور در طول ساعات آموزشی مدرسه، الزم است اقداماتی مانند قرارگیری 
ساختمان مدرسه در جهت جغرافیايی مناسب، استفاده از پنجره های بزرگ، ديوارهای 

شیشه ای و کنترل سايه ای صورت گیرد.
آخرين ويژگی مهم در اين طبقه، کنترل ســروصدای محیط يادگیری اســت. قرار 
گرفتــن در معرض ســروصدای غیرقابل کنترل، بر رشــد شــناختی کــودکان، ظرفیت 
حافظــه، زبان و مهارت های خوانــدن تأثیر منفی دارد )میلــر و کانینگهام، 2011(. از 
طرف ديگر، اين مدرسه بر مفروضاتی چون تأکید بر مهارت های زبان شناختی توسط 
معلم، مهارت های تفکر انتقادی )گوکال151، 1995؛ توتن و همکاران152، 1991؛ نقل از 
اردم، 2009(، و دســتیابی به سطوح باالتر تفکر )جانسون، ماروياما، جانسون، نلسون 
و اســکون153، 1981( استوار اســت و زبان را به عنوان ابزار ســاخت دانش، يکی از 
مهم ترين نشانه های فرهنگی و ناقل تجربیات اجتماعی می داند. از اين رو برای کنترل 
سروصدای محیط اين مدرسه و تحقق مفروضات آن نیاز است، اقداماتی مانند ايجاد 
ســايت مدرسه دور از مناطق شلوغ و پر سروصدا اشاره کرد. به عنوان نمونه، می توان 
محل قرارگیری سايت »مدرسة گرين وود« را مشاهده کرد. کاشت درختان در اطراف 
مدرســه برای جذب سروصدا استفاده شده است. »مدرســه فناوری« کاپل نمونه ای 
ديگر اســت که به منظور جذب سروصدای ناشــی از رفت وآمد دانش آموزان از عايق 
کف در مسیرهای عبور و مرور، مبلمان مناسب و بدون صدا در صورت جابه جايی و 

درهای هوشمند استفاده کرده است.
حوزة رفتاری آخرين طبقة فضای فیزيکی اين پژوهش اســت و مواردی همچون 
نیمکت هايی کالس درس و طرز چیده شدن آن ها در فضا و يا معماری فضای مدرسه، 
ابعاد فیزيکی معماری، آموزش و مجموع اقدامات در ســطح کالس درس و در سطح 
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آموزشــگاه در اين طبقه قرار می گیرند. هر فرد با قرارگرفتن در قرارگاه های فیزيکی- 
رفتاری، نقش های اجتماعی معینی را بر عهده دار می گیرد؛ مانند نقش شــاگرد و معلم 
در کالس درس که اين خود نشانگر بعد سازمان دهی و اجتماعی قرارگاه هاست. ضمنًا 
قوانیــن و قراردادهای اجتماعی نظام يافته ای از پیش مشــخص می کنند افرادی که در 
نقش هــای اجتماعی متفاوت قرار می گیرند، کــدام الگوهای رفتاری را با کدام فاصلة 
زمانی ارائه خواهند داد. لذا با توجه به مبانی اين ديدگاه، می توان رفتارهای فردی را 
با در نظر گرفتن ويژگی های فیزيکی- معماری و ســازمان دهی قرارگاه های رفتاری تا 
حدودی پیشگويی کرد. مثاًل با داشتن اطالعات مربوط به اين ويژگی ها در يک قرارگاه 
رفتاری می توانیم ارتباطات بین شاگردان از يک سو و بین شاگردان و مسئوالن از سوی 

ديگر و يا رضايت از محیط آموزشی را پیشگويی کنیم.
فرآيندهای رفتاری هر قرارگاه تربیتی از عوامل متعدد چون عوامل نمادی، سازمانی، 
فیزيکی-معماری و روان شــناختی متأثر می شــوند. تأثیر عوامل مؤثر، ساده و مستقیم 
نیســت، بلکه آن ها به طور متقابل تأثیر يکديگر را تعديل و تشديد می کنند. برای مثال، 
اگر شــرايط قرارگاه تربیتی از نظر نمادی، فیزيکی- معماری و ... کاماًل مطلوب باشد، 
ولی معلم با اعمال يک روش تربیتی خاص، مانند مشارکت دادن دانش آموز، )هرچند 
جزو اصول و هدف های ســازمانی محسوب می شــود( موافق نباشد و يا به بیان ديگر، 
ارزش و اهمیت تمرين اين مهارت برای معلم روشن نشده باشد، اين مهارت تمرين 
نمی شــود. حالت عکس اين است که معلم از اهمیت يادگیری اين مهارت آگاه باشد، 
ولی نامناسب بودن فضای آموزشی )کوچک بودن فضا، ثابت و موازی بودن نیمکت ها 
و...( مانع از حرکت و مشارکت دانش آموز شود. در اين صورت با تأمین فضاهای باز 

و انعطاف پذير، شرايط بهینه برای تمرين مهارت موردنظر ايجاد خواهد شد.
ويژگی هــای ايــن حــوزه عبارت اند از: مطالعــات آزاد و انفــرادی؛ کار تیمی؛ 
کار مشــارکتی؛ فعالیت های آمادگی جســمانی؛ پژوهش؛ نشســتن؛ خواندن؛ کار با 
کامپیوتر؛ آواز خواندن؛ رقصیدن؛ فعالیت های نمايشــی؛ ارائه دادن؛ انجام کارهای 
بــزرگ گروهــی؛ ارتباط برقرار کردن بــا طبیعت؛ طراحی کردن؛ ســاختن؛ آموزش 
دادن؛ آرامش دادن؛ بازی کردن؛ انعکاس دادن؛ پیکربندی های گرد و U شکل برای 
کالس؛ وجود فضاهای بازی، فضاهای شخصی، فضاهای عمومی يادگیری )خیابان 

يادگیری(.
پیکربندی u شــکل، میزهای گرد و غلتان و فضاهای بازی کالسی جزو مهم ترين 
ويژگی های فضايی کالس درس مدرسة مشارکت محور هستند. آرايش میزها و مبلمان 
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در کالس درس بر احســاس راحتی، میزان تعامــل دانش آموزان با يکديگر و معلم و 
دستیابی به هدف های آموزشی تأثیرگذار است )چیريم و همکاران، 2014(.

طبق شــواهد موجود، در نظرية يادگیری مشارکتی نیز بین دانش آموزان با يکديگر 
و دانش آموز با معلم تعامل زيادی وجود دارد و ساخت معنای مشترک فراتر از دانش 
فــردی و معنای ذهنــی، از طريق فعالیت های گروهی و روابط همکاری و وابســتگی 
درون گروهی انجام می شــود. به طور نمونه می توان به فضای کالسی »مدرسه کاووش 
1« اشــاره کرد و از آن در برای طراحی مبلمان کالس درس مدرســه مشارکت محور 
بهــره گرفــت. نکته ای ديگر که بايد در طراحی کالس اين مدرســه بــدان توجه کرد، 
وجود فضا و امکانات برای بازی های کالســی اســت. از نظر ويگوتسکی، بازی يکی 
از نشــانه های فرهنگی است که به دانش آموزان در ساخت دانش کمک می کند )اردم، 
2009؛ توماســلو، کروگــر و رنتــر154 ، 1993(. درواقع يکــی از مهم ترين ويژگی های 
دانش آمــوز در اين رويکــرد، يادگیری از طريق بازی به عنــوان بخش مهمی از برنامة 
درســی است که برای تحقق آن، طراف داران ويگوتسکی خواهان سازمان دهی مکانی 
برای بازی در کالس درس هســتند )دوريــس، 2000(. بدين منظور کالس درس اين 
مدرســه بايد دربرگیرندة انواع فضاها برای انجام بازی های گوناگون به صورت فردی، 
دو نفره و گروهی باشــد. به عنــوان نمونه می توان به نحوة اســتفاده از فضا در »مرکز 

مراقبت از کودکان« در دانشگاه کالیفرنیا اشاره کرد.
همان طور که اشــاره شــد، بازی يکــی از مهم ترين ابزارهــای فرهنگی به منظور 
ســاخت دانش در نظرية ويگوتسکی اســت. چراکه خود می تواند به تنهايی به عنوان 
محصول يادگیری نیز تلقی شــود )اردم، 2009(. در اين بین، وجود محیط های بازی 
طبیعی برای توسعة شــناختی و جسمی کودکان، بهتر از بازی های ساخته شده است 
)میلــر و کانینگهــام، 2011(. برای نمونه می توان به »مدرســة ابتدايی تاندر لوين« و 

»مدرسه ابتدايی لومین« اشاره کرد که به خوبی از اين ويژگی استفاده کرده اند.
از ديگــر مــوارد فضايی که وجود آن در اين مدرســه ضروری اســت، فضاهای 
شخصی است. زيرا دانش آموزان سبک های فردی يادگیری خود را دارند و بعضی از 
آن ها نیز به زمان شخصی برای مطالعه يا بازتاب آنچه ياد گرفته اند، نیاز دارند چراکه 
توســعه شناختی فرد در نظريه پژوهش در دو ســطح اجتماعی و فردی رخ می دهد. 
ابتــدا فرد رفتار يا نگرش را در محیط اجتماعی تجربه می کند. ســپس اين تجربه را 
درونی می کند تا آن را به بخشی از عملکردهای ذهنی خود تبديل کند )ويگوتسکی، 
1978(. بررســی شواهد نشــان می دهد، فضاهای کوچک، صمیمی و شخصی باعث 
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درونی ســازی آســان تر، يعنی جذب، حفــظ و به يادآوری بهتر اطالعــات، رفتار و 
نگرش کسب شده توسط دانش آموزان می شود )بارت و ژانگ، 2009(. به عنوان نمونه 
می توان به فضاهای شــخصی »مدرســه گرين وود« و يا »مدرسه جان ديويی« اشاره 

کرد.
آخريــن ويژگی به دســت آمده از نتايج ايــن پژوهش، طراحی خیابــان يادگیری 
به عنوان يکی از فضاهای عمومی يادگیری است. اين محیط شريان اجتماعی مدرسه 
و محلی برای جلســه های غیررسمی و گفتمان هاست که وجود آن دسترسی به منابع 
يادگیری، فضا، مواد و تجهیزات، کتاب، رايانه و ... را برای دانش آموزان آسان می کند 
و به تبع آن موجب افزايش تعامالت، پیشرفت تحصیلی، تسهیل در روند آموزش، به 

اشتراک گذاشتن ايده ها و افزايش مهارت های دانش آموزان می شود.
نتايــج حاصل از تحلیل های صورت گرفته را می توان در قالب نمودار 1 به عنوان 
چارچوب مفهومی فضای فیزيکی مدرســة مبتنی بر نظرية يادگیری مشــارکتی ترسیم 

 نمودار 1.   چارچوب مفهومی فضای فیزیکی مدرسه مبتنی بر نظریة یادگیری مشارکتی                                                                                                 
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کرد. همان طور که مشــاهده می شــود، محیط فیزيکی مدرسه در مرکز اين چارچوب 
و رابطــة بین ويژگی های فضای فیزيکی و مؤلفه های نظرية يادگیری مشــارکتی حول 
مرکز و در چهار حوزه ترســیم شــده اســت. در اين چارچوب، حوزة فضايی شامل 
ويژگی های رنگ، محوطه ســازی و انعطاف پذيری اســت. ويژگی اول ســبب تحقق 
مؤلفه های ساخت دانش )درگیری با محتوای درس ها، ايجاد حس مکان و اطالعات، 
افزايش میزان پاســخ گويی فرد و مسئولیت شخصی(، تعامل )تقويت رفتار مشارکتی( 
و تنــوع در مواد و منابع يادگیری )اســتفاده از منابع متفــاوت برای تحقق فرايندهای 
شــناختی( می شــود. ويژگی محوطه سازی به مؤلفة ســاخت دانش )تأثیر گذاشتن بر 
ادراک، خالقیت و تفکر می انجامد و انعطاف پذيری ســبب تسهیل يادگیری )توانمند 
ســاختن معلم برای ايجاد محیطی پويا( و نقش فعال يادگیرنده )افزايش مشارکت در 
کالس درس( می شــود. حوزه روان شناختی شامل ويژگی مناطق اجتماعی غیررسمی 
است و بر ايجاد مؤلفه های تعامل )تقويت گروه های جمعی دوستانه(، ساختن دانش 
)مکانی برای آموزش غیررسمی و فعالیت های فوق برنامه و...( و تحقق زمینه )ايجاد 

محیط يادگیرنده محور( تأکید دارد.
چهار ويژگی دما، تهويه، نور و ســروصدا در حوزة فیزيولوژی قرار دارند ويژگی 
اول، يعنی دما، موجب تحقق مؤلفه های ســاخت دانش )تأثیر بر ســرعت يادگیری( 
و نقــش فعال يادگیرنده )تأثیر بر میزان تحرک دانش آموزان( می شــود. ويژگی تهويه 
به ســاختن دانش )میزان يادگیری(، تســهیل يادگیری )افزايش کیفیت آموزش معلم( 
و نقــش فعال يادگیرنــده )افزايش و کاهش حضور دانش آمــوزان( می انجامد. ايجاد 
تعامل )ارتقای رفتار اجتماعی دانش آموز(، زمینه )ايجاد حس راحتی فیزيکی و ذهنی 
دانش آموز( و ســاختن دانش )پاسخ گويی به نیازها و وظايف مختلف( از تبعات نور 
اســت. تنوع در منابع و مواد يادگیــری )تقويت زبان و مهارت خواندن( نیز از طريق 

سروصدا محقق می شود.
حــوزة رفتاری شــامل ويژگی های پیکربندی u شــکل و میزهای گــرد و غلتان، 
فضای بــازی، فضاهای فردی و خیابــان يادگیری به عنوان فضــای عمومی يادگیری 
اســت. تحلیل ها نشــان داده اند که پیکربندی u شــکل و میزهای گرد و غلتان باعث 
تحقق تعامل دانش آموزان با يکديگر، تســهیل يادگیری )میزان دســت يابی به اهداف 
آموزشی(، زمینه )ايجاد مناطق جمعی( و نقش فعال يادگیرنده )ايجاد فضای مشارکت 
محور، میزان راحتی دانش آموزان( می شوند. ويژگی ايجاد فضای بازی به استفاده از 
مواد و منابع متفاوت يادگیری، به عنوان يکی از نشــانه های فرهنگی، ســاختن دانش 
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از طريــق بازی و ايجاد زمینه از طريق خلــق مناطق جمعی می انجامد. يکی ديگر از 
راه های ســاختن دانش، اســتفاده از ويژگی فضاهای فردی است. آخرين ويژگی اين 
طبقه، خیابان يادگیری به عنوان نمونه ای از فضای عمومی يادگیری اســت که افزايش 
تعامــالت )محلی برای جلســه های غیررســمی و گفتمان ها(، تنــوع در منابع و مواد 
يادگیری )دسترسی به تجهیزات، فضا، کتاب، رايانه و ...(، زمینه )ايجاد منطقة آموزش 
غیررســمی( و نقش فعــال يادگیرنده )ايجاد انگیزه و فرصت برای کســب اطالعات 

بیشتر(، در نتیجة اين ويژگی به وجود خواهند آمد.
بنــا بر يافته های اين پژوهش، نخســت ضرورت توجه سیاســت گذاران و برنامه 
ريزان آموزشــی، به ويژه متولیان امر نوسازی، توســعه و گسترش مدرسه های کشور، 
به تناسب طراحی و معماری فضای فیزيکی مدرسه با رويکردهای يادگیری و تربیتی 
توصیه می شــود. بر اين اساس، تمامیت مدرســه به مثابه يک محیط يادگیری محفوظ 
اســت و می بايد ظرفیت موقعیت های مکانی متفاوت در آن، به عنوان مناطق يادگیری 
)رسمی و غیررسمی(، اعم از پلکان، راهرو، حیاط مدرسه و نظیر آن موردتوجه قرار 
گیرد. به عنوان نمونه، راهروهای مدرسه دارای ظرفیت تبديل شدن به خیابان يادگیری، 
و پلکان هــا قابلیت تبديل شــدن به محیط های يادگیری شــخصی و گروهی را دارند. 
عالوه بر اين، توجه به مالحظات فیزيولوژيکی و روان شــناختی فضای مدرسه، مانند 
بهره گیری از نور طبیعی، تهويه و دمای مناسب، رنگ و کنترل سر و صدا و نیز فضای 
بازی ضروری اســت. همچنین، قابلیــت انعطاف پذيری، تغییــر و جابه جايی تمامی 
امکانات، تجهیزات و تسهیالت آموزشی، در طراحی فضای داخلی و خارجی کالس 
درس، متناســب با هدف ها و محتوای يادگیری ايجاد شــود تــا معلم و دانش آموزان 
به عنوان فعاالن يادگیری در فرايند يادگیری به صورت مشــارکتی حاضر شوند، امکان 

تغییر و جابه جايی ابزارهای ساخت دانش را داشته باشند.
چنان که که مشــهود اســت، محقق در نمودار 1 رابطة بیــن ويژگی های نام برده و 
هدف های آموزشی مبتنی بر نظرية يادگیری مشارکتی را در قالب چارچوب مفهومی 

پژوهش به تصوير کشیده است.
از محدوديت های اصلی اين پژوهش می توان به وابستگی نتايج صرفًا بر اساس 
تحلیل اسناد اشاره کرد. چه بسا انجام مطالعة موردی مدرسه های نمونه و ثبت و تحلیل 
مشاهده ها و تجربه های زيستة معلمان و دانش آموزان در اين مدرسه ها می تواند نتايج 
دقیق تری از ويژگی های محیط فیزيکی مدرســه ها با رويکرد ســازنده گرايی به دست 

دهد که در اين پژوهش به آن ها پرداخته نشده است.
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