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چكيده:

 تناسب فضای کالس درس با الگوی تدریس نقش مهمی در موفقیت معلم در انتقال محتواهای درسی دارد. 
خالقیت، اندیشیدن، کاوشگری و توانایی برقراری روابط اجتماعی از مهم ترین مفاهیمی است که از طریق 
الگوی تدریس می توان به دانش آموز یاد داد. این مقاله پژوهشی کیفی در زمینة طراحی فضاهای آموزشی 
است که با رویکردی پدیدارشناسانه به بررسی ارتباط بین فضای کالس درس و تأثیر آن بر امکان اجرای 

الگوهای تدریس مختلف می پردازد.
بررسی های اولیة این تحقیق نشان می دهد که با توجه به استفاده از انواع الگوهای تدریس در مدارس، 
طراحی کالس های درس در اکثر نقاط کشور ما غیرمنعطف و ثابت بوده و پاسخگوی ماهیت متغیر الگوهای 
تدریس نیست. به عنوان راهکاری برای حل این معضل طراحی، باید به پدیدارشناسی فضای کالس درس از 
یک سو و پدیدارشناسی الگوهای تدریس از سوی دیگر پرداخت تا بتوان الزامات طراحی را مشخص کرد. 
نتیجة چنین تحلیلی این نکته خواهد بود که هر الگویی الزامات خاص خود را دارد، پس بهترین راهکار برای 

داشتن کالسی منعطف که قابلیت اجرای چند الگو را داشته باشد طراحی فضاهای ترکیبی است.
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مقدمه
 اگر مکان را بستری جاری بدانیم که »بودن« انسان در ظرف آن شکل می گیرد و معماری را هنر 
ساخت ظرف زندگی تعريف کنیم، تأثیر مستقیم مکان بر چگونگی زندگی انسان و رشد يافتن او بهتر 
مشــخص خواهد گرديد. سؤال های ســه گانة معماری، در طول تاريخ، ايستايی، کارايی و زيبايی بوده 
است اما عمیق ترين تأثیر معمار بر جهان اطراف خود »ايجاد فضا و مکان« است که زندگی انسان در 
آن شکل می گیرد. بنابراين شکل زندگی است که مکان خاص خود را ترسیم می نمايد. اين نوع نگاه به 
فّن و هنر معماری ما را به سوی پديدارشناسی مکان سوق خواهد داد که در آن جوهرة اصلی زندگی 
و بودن است که خط سیر معمار در شکل دهی به مکان را مشخص می کند. در طراحی هر فضا، معمار 
بايد بیش از هر چیز زندگی مورد نظر را به صورت همه جانبه و کامل درک نمايد و بداند فضايی که او 
خلق می کند چگونه در شــکل دهی به اين نحوه زندگی تأثیر می گذارد. به عنوان مثال حس »سکونت« 
در يک خانه بايد بســیار قوی تر از حس ســکونت يک کاروان سرا باشــد. به همین دلیل است معمار 
سنتی با ايجاد يک سلسله مراتب فضايی )جلوخان، هشتی، راهرو يا داالن ورودی و در نهايت ورود 
از جانــب کنــاری حیاط و نه از محورهای اصلی( که هــدف آن طوالنی کردن فرايند ورود به خانه و 
پنهان کردن ورودی و خروجی اســت در نهايت حس بسیار قوی سکونت در خانه را ايجاد می نمايد 
در حالی که همین فرايند )کوتاه تر بودن و آشکار بودن فرايند ورود و خروج به حیاط و رفیع شدن سر 
در و قرار گرفتن آن در محور اصلی( در کاروان ســرا برعکس اســت و موجب می شود حس سکونت 

در آن تضعیف شود؛ بنابراين شناخِت جوهرة اصلِی زندگی مهم ترين مسئله طراح خواهد بود.
 نــگاه ايــن مقاله معطوف به طراحی فضای کالس درس اســت و قصد دارد با شــناخت زندگی 
جــاری در کالس درس به پديدارشناســی اين فضا و الزامات طراحــی مربوط به آن بپردازد. اهمیت 
اساسی اين پژوهش در تأثیری است که فضای کالس بر يادگیری می گذارد، زيرا هدف اصلی حضور 
در کالس درس و زيســتنی که در آن شــکل خواهد گرفت، يادگیری است. البته اين يادگیری را نبايد 
محدود به برنامه درســی آشــکار نمود، بلکه ممکن اســت تأثیر برنامة درســی پنهان عمیق تر باشــد؛ 
همانگونه که الوين تافلر در کتاب »موج ســوم« محتوای درسی پنهان در اغلب کشورهای صنعتی را 
مشتمل بر سه درس می داند: درس وقت شناسی، درس اطاعت و درس کار تکراری طوطی وار )به نقل 
از آوينی، 1390(. معادل فضايی اين محتوای درسی کالسی است با ابعاد مشخص )8×6 و 8×7 متر( 
که رديف منظم نیمکت ها به صورت خطی در آن چیده شــده و ســکويی در جبهة اصلی کالس معلم 
را مشــرف بر دانش آموزان می نمايد؛ اما اگر قرار باشــد محتوای پنهان درسی آموزش ارتباط درست 
اجتماعی، خالقیت، انديشیدن، تقويت قوة اکتشاف و ... باشد، معادل فضايی آن چگونه خواهد بود؟ 
برای پاسخ به اين سؤال بايد گفت، گام واسطه بین محتوای درسی و فضای کالس، الگوهای تدريس 
هســتند که همان جوهرة زندگی و روابط درون کالس را شــکل می دهند. تحلیل روابط موجود میان 
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معلم، دانش آموزان و مکان در هر الگوی تدريس به روش های مختلفی ممکن است، اما آنچه مدنظر 
ماست، تحلیلی کیفی، از نوع پديدارشناسانه است تا با مشخص نمودن نحوة »بودن« و »حضور« در 
درون کالس، الزامات طراحی مربوط به هر الگو را مشخص نمايیم. پديدارشناسی که به طور خالصه 
آن را »توصیف و تشــريح تجربة بودن « تعريف می کنیــم، ابتدا به توصیف اتفاق رخ داده يا مطلوب 
می پردازد و سپس در مرحلة تفسیر، روابط و وجوه اساسی »بودن« را تشريح می نمايد. پديدارشناسی 
 اصــواًل بــرای معماری حرفی بــرای گفتن نــدارد، بلکه دربــارة »تجربة بودن در معماری« ســخن 

دارد.
 در بخش ابتدايی اين مقاله چند الگوی تدريس متفاوت را که متناسب با محتواهای درسی مدنظر 
ما است شرح خواهیم داد؛ در اين بخش سعی بر آن بوده است تا با نقل نمونه ای از تدريس از کتاب 
»الگوهای تدريس 2004« و گذر از مطالب حاشــیه ای به هدف اصلی مقاله يعنی درک نحوة زندگی 
و ارتباطات در هر الگو، برای يافتن معادل فضايی مناسب آن نزديک شويم و سپس به آسیب شناسی 
طراحــی کالس های درس کشــور از جنبة امکان اجرای الگوهای تدريــس مختلف بپردازيم. در دو 
بخش پايانی مقاله ابتدا کالس درس و تک تک اجزای آن و تأثیر آن ها بر طراحی معماری را شــرح 
می  دهم و در نهايت به تحلیل پديدارشناســانة الگوهای تدريس پرداخته و برخی از الزامات طراحی 
بر اساس اين پديدارشناسی را مطرح می نمايیم. اساس تحلیل پديدارشناسانة بخش پايانی، با تکیه بر 
دو نظرية پديدارشناسی معماری از نوربرگ شولتز و دهقانی است که هر دو برآمده از پديدارشناسی 
هايدگر می باشــند. اين تحلیل پديدارشناســانه که بر مبنای دو اصل »حضور« و »بودگی « در فضا و 
با ديگران اســت، اصولی را برای ما مشــخص خواهد کرد تا طراحــی کالس درس بر مبنای الگوی 

تدريس مدنظر ممکن گردد.

1.روشهاوفنونتدریس1
 هر شیوة تدريس، عالوه بر موضوع و مطالب درسی که به طور مستقیم از طريق آن  انتقال می يابد، 
حاوی الگوهای فلســفی و اجتماعی خاص خود اســت که به صورت غیرمستقیم به دانش آموز منتقل 
می  شود. اين الگوهای پنهان بسیار مهم و مورد توجه فیلسوفان تربیتی هستند و اساسًا، در دنیا، بخش 

مهمی از تحوالت نظام آموزشی و کالبد آموزشی از همین الگوها نشئت می گیرد.
 جان ديوئی2 )1341( با انتشــار کتاب »دموکراســی و آموزش وپرورش«3 در ســال 1916 و بیان 
مفهوم دموکراتیک آموزش وپرورش و الزامات زندگی اجتماعی دموکراتیک مقدمات تحولی عظیم در 
نظام آموزش وپرورش آمريکا و به تبع آن الگوهای تدريس را فراهم کرد: »در اياالت متحده، به شدت 
کوشش به عمل آمده است تا آموزش کالسی همچون الگوی فرآيند مردم ساالر متحّول گردد. در واقع 
تا آنجا که از پیشــینة آموزش وپرورش برمی آيد؛ تنوع فرآيند مردم ســاالر بر حسب الگوهای آموزشی 
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اشاره به سازمان دهی گروه های کالس برای انجام يک يا تمام تکالیف زير دارد:
1. ايجاد سیستمی اجتماعی مبتنی بر، و ايجادشده توسط روش های مردم ساالر؛

2. احترام به کاوشــگری علمی )يا روش های مردم ســاالر( در ماهیت زندگی و فرآيند اجتماعی؛ 
اصطالح »روش های مردم ساالر«، در اين مورد، معادل روش های علمی و کاوشگری است.

3. دست زدن به حل مسئله ای اجتماعی يا بین افرادی با استفاده از کاوشگری؛
4. فراهم آوردن موقعیت يادگیری مبتنی بر تجربه.«

 با روی کار آمدن تفکرات فیلسوفان تربیتی پراگماتیست و پس از آن پست مدرن، الگوهای معلم 
محــور و انتقال دانش رفته رفته جای خود را به الگوهای تفحص گروهی و کاوشــگری علمی دادند. 
شــايد بتوان نظريات نظام قدرت فوکو و اقتدارزدايی از ديدگاه پست مدرن را در تضعیف معلم محور 
بودن کالس درس و ايجاد آزادی های بیشــتر برای دانش آموزان و در نهايت ايجاد کالس های بدون 

ديوار که معادل کالبدی همان الگوهای تدريس بود مؤثر دانست.
در ايــن بخــش از مقاله ابتدا به صورت مختصر چند الگوی تدريس را مطرح می کنیم تا در بخش 
بعد، پس از توصیف معمارانه و پديدارشناسانة کالس درس، بتوانیم الزامات طراحی کالس، بر مبنای 

هر الگوی تدريس را بیان نمايیم.

1-1. روش توضیحی »سخنرانی4« یا »پیش سازمان دهنده5«
مبنای اين ســه روش انتقال مســتقیم اطالعات به دانش آموز اســت که در برخی جزئیات با هم 
تفاوت دارند: »روش توضیحی عبارت اســت از انتقال مســتقیم اطالعات به دانش آموز با استفاده از 
مطالب چاپی و يا به وسیلة سخنرانی. در اين روش، معلم مطالب درسی کتاب، جزوه يا غیره را برای 
دانش آموزان توضیح می دهد. در روش توضیحی، معلم هم اصول و هم راه حل مسائل را ارائه می کند 
و تمام مطالبی را که بايد آموخته شــود، به دانش آموزان عرضه می دارد. برخالف روش اکتشــافی، در 
روش توضیحی، معلم از دانش آموزان نمی خواهد که به طور مســتقل حقايق را کشف کنند«  )صفوی، 

.)1387
البته شکل های جديدتر اين روش که توسط آزوبل ارائه گرديد تفکر را بیشتر وارد تدريس می کند 
و به ســازمان دهی و نظم بخشــی اطالعات فکری دانش آموز می پــردازد. توجه عمده آزوبل کمک به 
معلمان در ســازمان دهی و انتقال مقدار بسیاری از اطالعات تا حد ممکن معنا دار و مؤثر به شاگردان 
است. به اعتقاد او کسب اطالعات، هدف مهم بلکه ضروری آموزش بوده و بعضی نظريه ها می توانند 
هادی معلمان در وظیفه انتقال دانش بســیار به دانش آموزان باشــند. موقعیت های مورد نظر او وقتی 
اســت که معلم نقش ســازمان دهنده مطالب درســی را ايفا می کند، اطالعات را از طريق سخنرانی و 
روخوانی به شــاگردان ارائه می دهد و تکالیفی به منظور يکپارچه ساختن مطالب يادگرفتة شاگردان به 
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آن ها می دهد.
نمونة تدريس: يک نفر راهنما، که يک تور موزة هنری را با گروهی از شاگردان دبیرستانی شروع 
می کند، به آنان می گويد: »می خواهم مطلبی را که به شما در فهم نقاشی ها و مجسمه هايی که می بینید 
کمک کند، با شــما در میان بگذارم. در واقع هنر، هر قدر هم که جلوة درونی فرد به حســاب آيد ولی 
به طرق مختلف بازتابی از فرهنگ و ازمنة به وجود آمدن آن اســت. اين مطلب را می توان در آغاز، 
به روشنی و با مالحظة تفاوت هنر غربی و شرقی متوجه شد. با اين حال، اينکه هنر، در هر فرهنگی، 
بــا تغییر آن فرهنگ تغییر خواهد کرد نیز درســت اســت و ما به همین دلیــل از دوره های هنری ياد 
می کنیم. اين تغییرات اغلب در فنون، مطالب، رنگ ها و ســبک های هنرمند انعکاس می يابد. تغییرات 
اصلی اغلب در شــکل های هنری پديد آمده بازتاب داده می شــوند«. سپس راهنما مثال هايی از يکی 
دو تغییر در اين شــاخص ها به شــاگردان ارائه می دهد و همچنین از آن ها می خواهد دوران دبستان و 
نقاشــی های خود در سن 5 و 6 ســالگی را به ياد آورند و آن ها را با زمانی که بزرگ تر شدند مقايسه 

کنند. وی دوران متفاوت رشد فردی را با رشد فرهنگ های متفاوت شبیه می سازد.
راهنما در اين تور، موقعی که شــاگردان به نقاشی ها و مجسمه ها نگاه می کنند، تفاوت هايی را که 
نتیجة تغییر زمان اســت نشان می دهد. می پرســد: »اينجا را ببینید! در اين نقاشی تمام بدن شخص با 
خرقه پوشــیده است و نشــانی از آدم درون اين لباس ها نیست. کلیسا در قرون وسطی می آموخت که 
جســم مهم نیســت و روح همه چیز اســت«. وی زمانی بعد به آن ها يادآوری می کند که اگر در اين 
نقاشی »مالحظه می کنید که چگونه اين مرد با بازوان عضالنی خود بر روی کرة زمین استوار ايستاده 
اســت. اين گويای ديدگاه رنسانس است که در آن انســان در مرکز جهان قرار دارد و باالخره جسم، 

عقل و قدرتش بسیار مهم هستند«.
 مثــال مورد اشــاره در موزة هنری، ارائه راهنما اســت که بیان می کرد هنــر بازتابی از فرهنگ و 
تعبیرات فرهنگی اســت. او با ارائه اين مطلب داربســتی عقلی به وجود آورد تا شاگردان با آن بتوانند 

اطالعات موجود در نقاشی ها را واضح تر مالحظه کنند. )جويس6، ويل7 و کالهون8، 2004(

1-2. روش مباحثه و انواع آن
روش مباحثه به سه دستة کلی تقسیم می شود:

1. بحث کنترل شده توسط معلم؛
2. بحث آزاد؛

3. روش بحث گروهی؛
 اين روش ها جزو  روش های تدريسی هستند که مکان در میزان تأثیرگذاری آن ها بسیار مؤثر است، 

زيرا در آن ها معلم و دانش آموز هر دو نقش فعال دارند.
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1. الگــوی بحث کنترل شــده بدين قرار اســت: معلم – شــاگرد- معلم. با اين الگــو ابتدا معلم 
دانش آموزان را به طرح مســئله يا سؤال ترغیب می کند. سپس يکی از دانش آموزان موضوعی 
را با اجازة معلم مطرح می سازد و معلم دربارة آن موضوع پاسخ می دهد. گفت وگو بین آن دو 
تا جايی که معلم الزم بداند، ادامه می يابد. سپس محصل ديگری وارد بحث می شود و اين بار 
معلم بحث را با وی دنبال می کند و اين گفت وگوی دوجانبه بین معلم و شاگرد ادامه می يابد. 
در اين روش، معلم ضمن اينکه بحث را هدايت می کند، مديريت بحث آن را نیز بر عهده دارد 

و شاگردان مجاز نیستند بدون اجازة وی وارد بحث شوند.
2. در اين روش معمواًل معلم با طرح يک سؤال يا بیان مطلبی، بحثی را آغاز می کند و دانش آموزان 

را برای مشارکت در بحث آزاد می گذارد.
3. بحث گروهی گفت وگويی اســت ســنجیده و منظم پیرامون موضوعی که مورد عالقة مشــترک 
افراد شــرکت کننده اســت. تعداد افرادی که در بحث گروهی شرکت می کنند، می تواند معمواًل 
بین 6 تا 20 نفر باشد. قاعدتًا بحث گروهی را يک نفر به نام رهبر گروه اداره می کند )صفوی، 

.)1387

1-3. الگوی تدریس کاوشگری
نمونة تدریس

 دانش آمــوزان کالس چهــارم هنگامی کــه وارد کالس می شــوند در کالس مجموعه ای از ظروف 
شیشــه ای، بطری، زنگ های اخبار، جعبه های چوبی با اندازه های مختلف )ســوراخ دار(، دياپازون ها، 
ســنتورهای چوبی و فلوت های چوبی کوچک مالحظه می کنند. آن ها با اين اشــیاء که در اطراف اتاق 
پراکنده شده اند، چند دقیقه ای بازی می کنند و از آن ها صداهای ناهنجار درمی آورند در حالی که معلم به 
تماشا مشغول است. پس از چند دقیقه که دانش آموزان به تدريج در جای خود می نشینند يکی از آن ها 

می پرسد: آقا! اينجا چه خبر است؟ به نظر می رسد می خواهید ارکستر راه بیندازيد!
معلــم با لبخند می گويد: بلی، تقريبًا. در واقع تا يکی دو هفتة آينده اينجا برای ما آزمايشــگاه صدا 
اســت. آنگاه معلم در اطراف اتاق قدم می زند و وسیله ای را که از چوب و سیم درست  شده برمی دارد 
و يکی از سیم های آن را به صدا درمی آورد. در همین موقع با استفاده از يک قاشق هم ضربه ای به يک 

شیشة نوشابه که روی میز کارش قرار دارد می زند.
معلم: آيا چیزی دربارة اين صداها مالحظه کرديد؟ )وی ضمن اين ســؤال به ضربه زدن و نواختن 

سیم ادامه می دهد(.
يکی از دانش آموزان می گويد: آها، صدای آن ها مثل هم است ولی با هم اختالف دارند. 

 يک نفر ديگر از معلم می خواهد دوباره به شیشه و سیم ضربه بزند و معلم دوباره مشغول می شود. 
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خیلی زود همة دانش آموزان متوجه برابری اوج يا سطح صدا می شوند.
 معلــم می گويد: بچه ها! مســئلة اين ســاعت ما يافتن ســبب اختالفات ايــن صداها و توصیف 
اختالف هاست. با توجه به محدود بودن تعداد ابزارها در کالس، از شما می خواهم خودتان، با انجام 
چند آزمايش، قاعده هايی را که فکر می کنید اين تفاوت صداها را شرح  می دهند پیدا کنید و در پايان 
کار شــرح دهید که چگونه می توان ســازی با قابلیت های خاص طراحی کــرد )جويس و همکاران، 

.)2004

گام های تدریس به روش کاوشگری:
گام اول: رويارويی با مسئله؛ 

گام دوم: گردآوری داده ها – تأيید درستی آن ها؛ 
گام سوم: گردآوری داده ها –آزمايش گری؛ 

گام چهارم: سازمان دهی، بیان عبارت قانونمند؛ 
گام پنجم: تحلیل فرايند کاوشگری.

1-4. یادگیری انفرادی
 اغلب روان شناســان تربیتی توصیه کرده اند که آموزش مدرســه ای بايد به گونه ای ســازمان يابد که 
هر شــاگرد بتواند به تنهايی به امر يادگیری مشغول شــود. با اين روش، برای هر فرد، فعالیت يادگیری 
ويژه ای معین می شود که با سرعت پیشرفت او مطابقت داشته باشد؛ يعنی روش يادگیری فردی با سطح 
توانايی ها و عالئق هر شاگرد مطابقت می يابد. اين روش در مکتب خانه های قديم ايران به کار می رفت. 
البته امروز هم در برخی از کشــورها از اين روش با اســتفاده از »بسته های آموزشی« که ويژة اين نوع 

يادگیری است استفاده می شود )صفوی، 1385(.

1-5. تلفیق روش ها
عالوه بر روش های ذکرشده روش های بسیار ديگری برای تدريس وجود دارد که هر يک الزامات 
خاص خود را از نظر فضای کالســی دارد؛ از جمله روش نمايشــی، روش آزمايشی و... . در نهايت 
بايد اين نکته را متذکر شــد که معلم در تدريس خود تنها از يکی از اين روش ها بهره نمی برد، بلکه 
تلفیقی از روش ها او را به اهداف آموزشــی و مخصوصًا تربیتی خواهد رســاند. مدرســه بايد بتواند 
قابلیت های فردی و اجتماعی دانش آموز را با هم رشــد دهد و اين مســتلزم بهره گیری از روش های 

متفاوت است.
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2.آسيبشناسیكالسهایدرسیمدارسكشور
 کالس درس اصواًل ابعاد مشخصی ندارد، بلکه تعداد دانش آموز و الگوی تدريس مهم ترين عوامل 
مؤثر در تعیین مساحت کالس و شکل آن است؛ متأسفانه سال هاست در کشور ما با تکیه بر نشرية شمارة 
232 سازمان برنامه، کالس های همسانی در تمام کشور طراحی می شود که احتمااًل با در نظر گرفتن حد 
متوسطی برای تعداد دانش آموزان و فقط يک نوع الگوی تدريس )سخنرانی( اين تیپ کالس ها شکل 

گرفته اند.
 در نشــرية مذکور، بر اساس پژوهش ها، جداولی از تراکم دانش آموزان، سرانه فضاهای آموزشی و 
تفريحی و... تهیه شده است که اين را بايد فقط يک برنامة فیزيکی اولیه برای طراحی مدارس دانست. 
اصواًل طراحی همسان مدارس يا کالس درس ممکن نیست، مگر با چشم پوشی از تفاوت های اقلیمی، 
تفاوت های فرهنگی هر منطقه، تفاوت در روش های آموزشــی، ديــدگاه طراحی معمار و... که هر يک 

نفی کنندة همسان بودن معماری مدارس است.

جدول 1.   مساحت فضاهای آموزشی دورة ابتدایی )نشریه 232 سازمان برنامه(                                                                                                             

شهری روستایی                    نوع مدرسه
مشخصات

25 20 15 10 5 5 4 3 2 1 تعداد کالس ها

ظرفیت
900 720 540 360 180 120 96 72 48 24 تعداد 

دانش آموزان

ت
اح

مس

حد
وا

ت
اح

مس

حد
وا

ت
اح

مس

حد
وا

ت
اح

مس

حد
وا

ت
اح

مس

حد
وا

ت
اح

مس

حد
وا

ت
اح

مس

حد
وا

ت
اح

مس

حد
وا

ت
اح

مس

حد
وا

ت
اح

مس

حد
وا              مشخصات

      فضاها

540 12 450 10 315 7 225 5 90 2 64 2 64 2 32 1 32 1 - - کالس درس نظری

702 13 540 10 432 8 270 5 162 3 114 3 76 2 76 2 38 1 38 1 کالس دروس تجربی

86 1 86 1 86 1 43 1 43 1 29 1 - - - - - - - - اتاق سمعی بصری

1328 1076 833 538 295 207 140 108 70 38 مساحت خالص

1/47 1/49 1/54 1/49 1/63 1/72 1/45 1/50 1/45 1/58 سرانه خالص
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جدول 2.   مساحت فضاهای آموزشی دورة راهنمایی )نشریه 232 سازمان برنامه(                                                                                                             

روستایی                    نوع مدرسه
مشخصات

8 7 6 5 4 3 2 2 1 تعداد کالس ها
960ظرفیت 840 720 600 480 360 240 180 90 تعداد 

دانش آموزان

ت
اح

مس

داد
تع

ت
اح

مس

داد
تع

ت
اح

مس

داد
تع

ت
اح

مس

داد
تع

ت
اح

مس

داد
تع

ت
اح

مس

داد
تع

ت
اح

مس

داد
تع

ت
اح

مس

داد
تع

ت
اح

مس

داد
تع              مشخصات

فضاها
      

986 17 870 15 754 13 638 11 522 9 206 7 290 5 220 5 88 2 کالس درس نظری

340 4 255 3 255 3 170 2 170 2 170 2 85 1 68 1
68 1

کالس دروس تجربی

267 3 267 3 178 2 178 2 178 2 89 1 89 1 67 1 اتاق سمعی بصری
104 1 104 1 104 1 104 1 52 1 52 1 52 1 39 1 - -
91 1 91 1 91 1 91 1 91 1 - - - - - - - -
1788 1597 1382 1181 1013 717 516 394 156 مساحت خالص
1/86 1/88 1/91 1/96 2/11 1/99 2/15 2/18 1/73 سرانه خالص

نشــرية ديگری که در اين زمینه در ســال های بعد منتشر شد، نشرية شــماره 633 سازمان نوسازی 
مدارس )مصوب 1386( است. بخش کّمی اين نشريه بیشتر وابسته به همان نشرية شمارة 232 سازمان 
برنامه و ديگر نشريات سازمان استاندارد می باشد، هرچند اين نشريه از نظر توجه بیشتر به مسائل کیفی 
از جمله تفاوت اقلیم ها، برخی مسائل فرهنگی )مانند محرمّیت برای مدارس دخترانه(، رنگ ها و برخی 
مواد روان شناختی از نشريات پیشین متمايز است؛ با وجود اين باز هم راهکاری درست دربارة طراحی 

کالس های درس و خروج از فرم ثابت کالس ها در اين نشريه به چشم نمی خورد.

کالس درس ـ شهری               مساحت:54/76               کالس درس ـ روستایی               مساحت:36

ظرفیت: 36 دانش آموز                 ظرفیت: 36 دانش آموز
شکل 1.   چیدمان کالس درس دوره ابتدایی )نشریه سازمان نوسازی مدارس(                                                                                                             
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کارگاه سمعی و بصری               مساحت:46/8               کالس گروهی                         مساحت:35/64
ظرفیت: 16 دانش آموز                 ظرفیت: 36 دانش آموز

  چیدمان کالس درس دوره ابتدایی )نشریه سازمان نوسازی مدارس(                                                                                                             

محتوای اصلی درســی در اغلب مدارس کشــور انتقال مستقیم اطالعات است که در آن انديشیدن 
و خالقیت جايگاهی ندارد. فرم همسان کالس ها عمومًا اتاقی به ابعاد 8×6 و 8×7 متر است. مستطیل 
بودن کالس، وجود تخته و ســکو، وجود نیمکت ها و چینش خطی آن ها همه و همه ســبب ايجاد يک 
محور مســتقیم در کالس می گردد که به صورت پیش فرض معلم را به ســمت استفاده از الگوی تدريس 
سخنرانی و انتقال مستقیم مطالب پیش می برد. برخی الگوهای تدريس نیاز به فضاهای الحاقی در کنار 
فضای اصلی کالس، جهت امکانات کمک آموزشی و برخی فعالیت ها ديگر، نیاز دارند در حالی که در 
کالس های فعلی مدارس چنین امکانی وجود ندارد. همچنین استفاده از الگوهای مرکزگرا )مانند مباحثه 
گروهی( و يا الگوهايی که نیازمند تفکیک فضايی هستند )برای کار گروهی( نیز در چنین کالس هايی با 
مشــکل روبه رو خواهد شد. در مقالة »تاريخ معماری مدارس در ايران« )ايروانی، 2010( تاريخ تغییر 
الگوها و فضاهای تدريس در ايران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده شده است که الگوهای حلقه ای 
تدريس که در مدارس و مکتب های گذشــتة ايران وجود داشــت در عصر ما به فرم های خطی امروزی 

کالس ها تغییر شکل يافته است.
می دانیم که در گذشــته، در حوزه ها و مدارس علمیه، همة فضاهای مدرسه، اعّم از حیاط، ايوان ها، 
حجره ها، شبستان و... می توانست مکانی برای شکل گیری حلقة آموزشی باشد )که هنوز هم هست( و 
اين خود امکانی بزرگ برای تنوع تدريس بود، اما امروزه فرم و مکان ثابت کالس ها در مدارس وابسته 
به آموزش وپرورش اين امکان را فراهم نمی کند. مبلمان کالســی و وجود میز و نیمکت های ســنگین 
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و کف موزايیکی کالس ها از مهم ترين عواملی اســت که امکان روی آوردن معلمان به ســاير الگوهای 
تدريس را محدود می نمايد. اين در حالی اســت که در اکثر کشــورهای پیشرفته جهان استفاده از میز و 
صندلی های سبک و کف موکت يا فرش شده به امری متداول تبديل شده است. زمانی و نصراصفهانی 
در يک مطالعة تطبیقی که مقايســه ای اســت بین فضاهای آموزشی ايران با چهار کشور پیشرفته جهان، 

چنین می نويسند:
»در کالس درس به جــای نیمکــت، میز و صندلی وجود دارد. ترکیــب قرار گرفتن میز و صندلی ها 
طوری اســت که بیشــتر مواقع بچه ها به صورت گرد دور يکديگر می نشینند. همه يا قسمتی از کالس با 
موکت پوشیده شده است. برای برخی از دروس، دانش آموزان روی موکت دور هم می نشینند و بعضی 
از فعالیت های کالس را انجام می دهند. در جلو در کالس محلی برای بیرون آوردن کفش دانش آموزان 

قرار دارد.« )زمانی و نصراصفهانی، 1386(.
بنابــر آنچه گفته شــد بايد بــه تحلیل 
الگوهای تدريــس، کالس درس و اجزای 
آن پرداخت تا راهکارهای درست طراحی 
يافت شــود. کالس درس عــالوه بر کالبد 
مــادی آن، کــه از ديوارهــا، ســقف، کف 
و ســاير اجزا ســاخته شده اســت، دارای 
»فضا« اســت. مفهوم فضا ابتدايی ترين و 
شايد پیچیده ترين مفهوم در معماری است، 
و ما در ادامة مقاله به بررسی فضای کالس 
به عنوان يک اتاق و همچنین عناصر مادی 

سازنده آن می پردازيم.

شکل 2.   مقایسه فرم تشکیل کالسهای سنتی و امروزی کشوربه نقل از )ایروانی، 2010(                                                          

شکل 3.   - استفاده از مبلمان و کفپوش مناسب در کالس                    
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3.تحليلكالسدرسبهمثابةیکفضا
3. 1. اتاق

 »اتاق محدود به ســطوح شــش گانه، زاده از دســتگاه مختصات اصلی اســت. میان سلسله مراتب 
همبندی های فضای اتاق، به واســطة روشنی، تهويه و منظرش فضائی وابسته به يک فضای اولیه است 
و وابســتگی باطنی اش هم به خاطر چیزهايی است که ممکن است وسیلة تبیین نفسش شود« )اردالن 

و بختیار، 1379(.
 در ايــن ديــدگاه، باغ يا حیاط به مثابة روح، ايوان و عنصر واســطه به مثابة نفس و اتاق، که کالبدی 
بســته می يابد، به  مثابة جسم است و مراتب هم بندی متشکل از اتصال، انتقال و وصول ما را از حیاط 
مرکزی به اتاق می رســاند )مانند نظام مدارس ســنتی که تشکیل يافته از حیاط مرکزی، رواق پیرامونی، 

اتاق ها و َمدَرس بود(.
نحــوة ارتباط اتاق بــا فضای اصلی خارجی يکی از مهم ترين جنبه های کیفیت ســاز اتاق )کالس 
درس( است. وقتی يک گره، مانند حیاط مرکزی يا حیاط های فرعی، در وسط قرار گرفته و کالس ها با 
يک فضای نیمه باز، يعنی رواق به آن متصل می شوند و همچنین ديوارة رو به فضای باز را جداره ای غیر 
ُصلب )سه دری( فرامی گیرد، اين نتیجه را در پی خواهد داشت که مکعب اتاق بسط پیدا کرده و خود 
را به فضای زنده و پر نور حیاط می رساند و »کیفیت ساکن و ايستای مکعب بنیادی اتاق به حال توازن 

درمی آيد« )اردالن و بختیار، 1379(.
 کريستین نوربرگ شولتز نیز در پديدارشناسی معماری خود به اين کلیت توجه می کند. او در کتاب  
»معماری: حضور، زبان، مکان « مؤلفه های بنیادين رابطة انســان با مکان را در ذيل مفهوم حضور بیان 

می کند. سپس اين فصل را به سه قسمت تقسیم می نمايد:
1. استفاده از مکان

2. دريافت 
3. اجرا

 شــولتز در نظرية اســتفاده از مکان )که اختصاصًا مورد توجه اين مقاله اســت و الگوهای تدريس 
مربوط به اين بخش می باشــد( واژة اســتفاده9 را جايگزين واژة عملکرد10 که باری پراگماتیستی11 دارد 
می کند و تأکید دارد که به جای تجزيه کردن زندگی به رفتارهای مجزا در محیط به نام »کارکرد« همواره 

بايد به کلیت زندگی نظر داشت. در اين خصوص، وی می گويد:
»ضــرورت دارد آنچه را که به عنوان »اســتفاده از مکان« توصیف کــرده ام، توضیح دهم و اين امر، 
همان طور که پیش تر اشــاره کردم، تنها از طريق اســتفاده از روش پديدارشناســی میســر خواهد بود. 
اصطالح »استفاده از مکان« نه تنها دربردارندة استفاده از ساختمان ها و فضاهايی است که ما در آن ها 
کار و زندگــی می کنیم، بلکه به معنای اســتفاده از خود مکان به عنوان يک کلیت اســت. فهم اين ايده، 
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بســیار اهمیت دارد، چرا که نگرش فونکسیونالیستی12 و پراگماتیستی معمول در زمان ما، گرايش دارد 
که اســتفاده از مکان را به صورت جمع جبری کنش های مجزا تعريف کند.« )نوربرگ شولتز، به نقل از 

دهقانی، 1385(
 در ايــن نظريه »برای اينکه بدانیم اســتفاده از يک مکان به چه معناســت، بايــد بدانیم که جوهر 
رويــدادی که در آن مکان اتفاق می افتد، چیســت، و نیز بدانیم ايــن رويداد در کلیت زندگی و در میان 
رويدادهای ديگر چه جايگاهی دارد « )دهقانی، 1385( شــولتز وجوه ســه گانه ای برای استفاده از مکان 

در نظر می گیرد:
1. خاطــره13: فهــم فیگورهای معماری. شــولتز به هر چیزی که در محیط دارای نام اســت فیگور 
می گويد. تپه، کوه، خانه، کلیســا، ديوار، سقف، گنبد و... معماری مرکب در فیگورهايی است که 

می توانند تعريف شوند.
2. جهت گیری14: جهت گیری ما در فضا15 به واسطه درکی است که از فیگورها16 به دست می آوريم. 

خاطره به عنوان دانش با شناخت، پیش فرض جهت گیری است.
3. شناســايی17: شناسايی به معنای تشخیص اتمسفر خاص هر فضاست. معادل معماری شناسايی 

»فرم18« است.
»هر فیگور مشخص، می تواند فرم های متفاوتی به خود بگیرد. فرم برساخته از متريال، شکل، رنگ، 
نور، کیفیت صدا و ... است که به يک فیگور مشخص، صفت يا اتمسفر خاص می دهد« )دهقانی، 1385(.

در ادامه به تحلیل هر يک از فیگورهای مربوط به کالس درس )کف، ديوار، ســقف و بازشــوها( 
می پردازيم.

3. 2. کف
 اولیــن و الزامی ترين فیگوری که فضا از آن زائیده می شــود کف اســت؛ زيرا در صورت وجود 
ســطح کف يا زمین اســت که فضای بین زمین و آســمان معنا می يابد؛ بنابراين بحثی دربارة وجود يا 
عدم وجود ســطح کف برای کالس )آن گونه که دربارة ديوار مطرح اســت( وجود ندارد. در گذشــته 
حیاط مهم ترين َمدَرس بدون سقف مکتب خانه ها در طول سال بود. امروزه نیز کالس های بدون ديوار 

مطرح شده اند که بايد به تحلیل آن ها پرداخت، اما شرط الزم وجود کالس سطح کف است.
راه های سه گانه ای که برای تقويت سطح کف وجود دارد، عبارت است از:

1. سطح کف فرورفته 
2. سطح کف برآمده )مانند سکوی کالس(

3. سطح باالسر )چینگ19، 1388(.
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3. 3. دیوار
ديوار يا ديواره سطحی است که معنای برون و درون را ايجاد می کند. وجود سطوح کف و سقف 
بــه تنهايی اين معانی را ايجاد نخواهــد کرد. همچنین معنای مهم ديگری که ديوار ايجاد می کند، حد 
و مرز « اســت. ديوار در اين معنا مورد انتقاد شــديد فیلســوفان پست مدرن است: »واژة ديوار برای 
مردمانــی که در دنیای مدرن زندگی می کنند معنايی فراتــر از يک تعريف در معماری دارد. در دنیای 
مدرن ديوار فاصله ای اســت که ديگران يا نیروهای اقتدار میان ما و آنچه می خواهیم می کشند، ديوار 
فاصله ای اســت که ما میان خودمان و آنچه که دوســت نداريم با آن در تماس باشیم می کشیم، ديوار 

مجموعه ای از موانع است که به ما تحمیل می شود،...« )نبوی، 1380، به نقل از کامل نیا، 1388(.
 اما در معماری عرفانی عدم وجود ديوار به معنای اختالل در مراتب سه گانه وجود )روح، نفس، 
جسم( و همچنین سلسله مراتب فضائی )اتصال، انتقال و وصول( است. »ديواره ها بدين ترتیب الزمة 
اين مکان مقدس اند تا تعّینش دهند و مجّزايش کنند، مکانی که درونش نفس حس می شــود و طلب 

معنوی اش برآورده می گردد« )اردالن و بختیار، 1379(.
 در فصــل پايانی مقاله با بیان »پديدارشناســی حضور« به عنوان عامــل اصلی در تحلیل زندگی 
حاصــل از الگوهای تدريس، به اين موضوع خواهیم پرداخت که عدم وجود ديوار به معنای حضور 
يافتن هر آنچه خارج کالس است در نزد دانش آموز و معلم خواهد بود و به اين ترتیب حضور معلم 

و دانش آموز در کالس تضعیف خواهد شد.

3. 4. سقف
 ســطح باالی ســر، يا ســقف، به وجود آورندة معنای »باز« و »بسته« است )همان طور که ديوار 
بیرون و درون را تعريف می کند( وجود ديواره و کف به تنهايی حیاط را می سازد که به عنوان فضای 
باز شناخته می شود و وجود کف و سقف به تنهايی رواق را تشکیل می دهد که به عنوان فضای نیمه باز 
شــناخته می شود. تنها در صورت وجود هر سه عنصر کف، ديوار و سقف است که فضای بستة کامل 

وجود خواهد يافت. همچنین سقف بعد سوم فضا، يعنی ارتفاع را مشخص می کند.
»ســقف های بلند معمواًل احساس رفعت و عظمت و سقف های کوتاه اغلب صمیمیت و گرمايی 
غار مانند را القا می کنند. با وجود اين، ادراک ما از مقیاس فضا نه تنها از ارتفاع سقف بلکه از جانب 

ارتباط آن با طول و عرض فضا نیز متأثر است« )چینگ و بینگلی20، 1386(.
يکــی از مهم تريــن تأثیرات بام بر روی اتاق ايجاد محور در درون آن اســت و فرم های صاف و 
کشــیده گهواره ای، ســنتوری و تک شــیب، محوری طولی در فضا ايجاد می کنند در حالی که فرم های 

گنبدی و هرمی مرکزگرا هستند و محوری قائم در فضا تشکیل می دهند.
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شکل4.   انواع سقف های طاقی، به نقل از ُجفِری )1994(                                                                                                            

3. 5. بازشوها
 نقش ارتباط فضای درون و بیرون اتاق و انتقال بین آن ها توسط بازشوها صورت می گیرد. شکل، 
تعداد و اندازة بازشوها می تواند فضای بیرونی را به درون بکشد و يا اينکه ارتباط را به حداقل برساند. 
درک میزان محصوريت، میزان امتداد ديد، تعیین جهت حرکت انسان ها در فضا و تعیین جهت حرکت 
بصری از جمله تأثیرات بازشــوها بر روی فضا است. نورگیری کالس می تواند از سقف يا از ديواره ها 
باشــد. پنجره های زير گنبد فقط نقش نورگیر دارند و ارتباط حرکتی و يا حتی بصری با برون را ممکن 
نمی ســازد. از اين جهت حداکثر میزان حاضرســازی درون کالس با نورگیری از سقف ممکن می شود، 
اما عدم ارتباط بصری با برون حس دلمردگی و خفگی خواهد داشــت، مخصوصًا در فضای کوچکی 

مثل اتاق.

3. 6. سایر عوامل
 عالوه بر عناصر اصلی که پیش از اين شرح داديم عوامل ديگری بر درک ما از اتاق و حتی حّس 

ما از بسیط بودن يا منقبض بودن، سرد يا گرم بودن و... تأثیر می گزارد:
»رنگ، بافت و الگوی ديوار، کف و ســطوح ســقف بر دريافت ما از موقعیت نسبی شان در فضا و 

آگاهی مان از تناسب، مقیاس، و ابعاد اتاق تأثیرگذار است.
* فرم و چیدمان اسباب و اثاثیه در درون فضايی بزرگ می تواند سطوح را تقسیم، حس محصوريت 

طاق باز نیم دایره

طاق چهاربخش

طاق نیمه باز

طاق بسته

نیم دایره با خیز کم

طاق ترکین

طاق آهنگ با پنجره

طاق با فیلپوش

نیم دایره با خیز تند

طاق ترکین

طاق آهنگ با پنجره

طاق آهنگ با فیلپوش
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را ايجاد و الگوهای فضا را تعريف کند.
* نورپردازی و الگوهای تاريک و روشنی که پديد می آورد، توجه مان را به يک ناحیه از فضا جلب 

می کند و از اهمیت ساير نواحی می کاهد، بنابراين فضا را تفکیک می کند.« )چنگ، 1386(.
انتخاب حساس طراح دربارة تک تک اين عوامل و عناصر و نهايتًا کنار هم قرار گرفتن آن ها، حال21 
يا جّو خاصی را به وجود خواهد آورد که سال های بسیار مهمی از زندگی کودکان در آن سپری خواهد 

شد.

4.تحليلپدیدارشناســانةالگوهایتدریسوبررســیبرخیالزاماتطراحی
معماریكالسباتوجهبهالگوها

 آنچه در اين تحلیل می خوانید بر مبنای پديدارشناســی هايدگر و دو نظرية برآمده از آن )نظريات 
نوربرگ شولتز و دهقانی( در ساحت معماری خواهد بود. در پديدارشناسی، انسان و جهان و رابطة میان 
اين دو تعريفی تازه می يابند به گونه ای که ديگر نمی توان اين ســه را به صورت منفرد تعريف کرد، بلکه 
توصیف هر يک از آن ها نیازمند توصیف کلیت آن ها اســت. در اين راستا ابتدا ادموند هوسرل22 رابطة 
میان ســوژه23 و ابژه24 را متزلزل می ســازد. او اين کار را با مطرح ساختن مفهوم روی آورندگی25 انجام 
می دهد. البته هوسرل هنوز به آگاهی و سوژة استعاليی وابسته است هر چند در آثار بعدی اش می کوشد 
با طرح مفهوم جهاِن زندگی26 اندکی از اين وابستگی بکاهد؛ اما هايدگر با استفاده از زمینه ای که هوسرل 
برای او آماده کرده اســت دســتگاه معرفت شناسی سنتی را به کلی بر هم می زند. او نه تنها از واژه سوژه 
استفاده نمی کند بلکه مفهوم آگاهی و حتی واژة انسان را نیز به کار نمی برد. او انسان را از اين دازاين27 
يعنــی آنجا-هســتی می خواند، و او را در- جهان- بودن28 می نامــد. بدين ترتیب مفاهیم جهان و بودن 
)هستی( و همچنین »بودن- در« که رابطة دازاين با جهان را تعريف می کند پیشاپیش در تعريف انسان 
وارد می شوند. موريس مرلوپونتی29 بر اهمیت ادراک گشتالتی تأکید می کند. بنا بر نظرية گشتالت30، »کل« 
عبارت از جمع جبری اجزا نیســت و جزء نیز همواره در پس زمینة کل اســت که دارای معنا می  شود. 
او انســان را سوژه جسمانی31 می خواند و به نقش اين سوژه جسمانی- در- جهان می پردازد )دهقانی، 

.)1385
هايدگر در کتاب »در آمد وجود و زمان« در بخش ســاختار صوری پرسش از هستی، ابتدا پرسش 

به ما هو پرسش را مورد بررسی قرار می دهد:
»هر پرسشی بر ساخته از اجزای زير است:

1. موضوع، يا آنچه در موردش پرسیده می شود.
2. مورد، يا آنچه پرسیده می شود.

3. هدف، يا آنچه قرار است يافت شود.
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بدين ترتیب در پرسش از هستی، موضوع پرسش »هستی« است، مورد پرسش »هستنده ها« هستند، 
و هدف پرسش »معنای هستی« است؛ بنابراين دربارة هستی، هستنده ها را به پرسش می کشیم تا معنای 

هستی را بیابیم )افقی، به نقل از دهقانی، 1385(.
 پس از بیان اين مقدمة کوتاه دربارة روش پديدارشناسی، به بیان نظريات ساختار زمانمند معماری 
می پردازيم تا با تکیه بر آن، پديدارشناســی الگوهای تدريس را ارائه نمايیم. ســاختار زمانمند معماری 

دارای سه بخش اساسي است:
1. بودگی32 

2. آيندگی و طرح افکنی 33
3. حضور34 )دهقانی، 1385(.

حضور در اين پديدارشناســی چنین تعريف می شود: »در کنار هستنده های مورد مواجهه در جهان 
واقع شدن« )دهقانی، 1385(. آيندگی و طرح افکنی بیشتر به فضای خارج کالس و فضای کلی مدرسه 
مربوط می شود و به همین دلیل در اين مقاله وارد اين مقوله نخواهیم شد. اما برای درک بودگی به مثال 

زير توجه می کنیم:
»خانة شیشــه ای فیلیپ جانســون در میان باغی واقع شده است )تصوير شــمار 1( هیچ ديواره ای 
محدودة درونی و بیرونی خانه را از هم جدا نمی سازد، بلکه تمام ديوارة خارجی خانه از شیشه است. 
از ايــن رو بین درون و بیرون مرزهای شــکننده ای وجــود دارد. در اينجا »بودگی« در خانه تضعیف و 
قربانِی بودن در باغ شــده است. فرآيند ورود به خانه نیز به اين امر دامن می زند. همان گونه که مالحظه 
می شــود، ورود به خانه تنها با باال رفتن از دو پله و عبور از مرزهای شیشــه ای میسر می شود. از بیرون 
همه چیز خانه ديده می شود. با ورود به خانه چیز جديدی کشف نمی گردد، جز باغ. از درون خانه، باغ 
حاضر ساخته می شود؛ به عبارت ديگر خانه، نه خانه را، بلکه باغ را آشکار می کند. از اين رو بودن در 

خانه کمرنگ می شود« )دهقانی، 1385(.

شکل5.   خانه شیشه ای فلیپ جانسون                                                                                                                                       
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پس »بودن- در « يکی از ســاحت های زمانمندی معماری اســت؛ اما در نهايت بايد گفت اين سه 
ساحت به صورت جدا نیستند بلکه به صورت يکپارچه بودن در معماری معنا می يابند.

 الگــوی تدريــس به عنوان يکی از مهم ترين عواملی که جوهرة زندگی در درون کالس را تشــکیل 
می دهد، نقش مهمی در تعیین شــکل »حضور« و »بودگی« در کالس خواهد داشــت. در اين تحلیل ما 

بايد به موارد زير توجه نمايیم:
1. میزان و شکل حضور:

- معلم برای دانش آموز
- هم کالسی برای دانش آموز

- جمع برای دانش آموز
- وسیلة کمک آموزشی برای دانش آموز

 2. میزان و شکل حضور تمام موارد باال برای معلم
 3. میــزان اهمیِت بودگِی معلم و دانش آموز در درون 

کالس در مقابل بودگِی آن ها در خارج کالس.
برای توضیح مورد سوم توجه به اين نکته کافی است که امروزه کالس های بدون ديوار يا با ديوار 
متحرک، يکی از مهم ترين نظريات مطرح دربارة فضای آموزشی هستند. حذف ديوار از کالس به منزلة 
بودگی معلم و دانش آموزان هم در درون کالس و هم خارج از آن است. پس بايد توجه داشت که بودگی 

در خارج از کالس تا چه حد بر موفقیت يا شکست الگوی تدريس تأثیر خواهد گذاشت.

4. 1. تحلیل الگوهای تدریس
ابتدا به تفکیک دو دســتة اصلی از الگوهای آموزشــی می پردازيم؛ يکی الگوی تدريس انفرادی 
و ديگری ســاير الگوهای تدريس که در آن ها عالوه بر حضــور تک تک افراد برای يکديگر، حضور 
جمع نیز برای تک تک افراد بايد تقويت شــود. در الگوی تدريس انفرادی که روش مکتب خانه های 

قديم يا روش بسته های آموزشی امروزی است، بودگی جمع 
به قدر ســاير الگوها نیســت؛ بنابرايــن ضرورتی در محدود 
کــردن کالس به يک اتــاق کوچک نیســت )عاملی که جمع 
را متمرکز نمی کند و بودگی در جمع برای شــاگردان تقويت 
خواهد شــد.( همان گونه که در مکتب خانه های قديم در اکثر 
ايام ســال ممکن بود کالس در حیاط تشــکیل شــود و يا در 
کالســی بزرگ تر از فضای يک اتــاق. همچنین در اين روش 
دیاگرام شماره 1- الگوی تدریس انفرادبايد امکان بودگی بســیار قــوی تک تک دانش آموزان با معلم 
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فراهم شــود و تعاملی دوســويه با حداقل حضور ديگران شکل 
گیرد. شايد فضاهای شبســتانی يکی از بهترين شکل های فضای 
معمــاری برای الگــوی تدريس انفرادی يا الگوهای متشــکل از 
گروه های کوچک باشد. در شکل شبستانی ما فضای بزرگی را در 
اختیار داريم که از مدول های مشــابه و کوچک تشکیل شده اند و 
در ارتباط با يکديگرند. اين مدول ها هم امکان تقسیم بندی و هم 

امکان ارتباط بین اجزا با يکديگر را فراهم می سازند.
 اما در ساير الگوهای تدريس، عالوه بر حضور تک تک افراد 

بــرای يکديگــر حضور جمع برای افراد را هم بايد در نظــر بگیريم. در بعضی روش ها بودگی جمع بر 
بودگی تک تک افراد و يا حتی معلم برای دانش آموز غلبه می يابد و در بعضی ديگر اين بودگی ضعیف تر 

است.
 در مــدِل آموزشــِی ســخنرانی بیش از هر چیز حضور ســه 
عنصر اهمیت می يابد: 1. جمع، 2. معلم، 3. تخته )يا وسیلة کمک 
 آموزشــی(. در اين روش بودگی دانش آموزان بر يکديگر به تنهايی 
ضعیف می گردد و جمع برای تک تک افراد حضور می يابد و جمع 
فیزيکی نیــز در محضر معلم حضور می يابــد؛ بنابراين، در چنین 
کالســی، محوری خواهیم داشــت که بین معلــم و جمع تعريف 
می شود. در اين حالت کشیدگی کالس به سمت تخته، سقف های 
محور دار مانند تک شیب و يا سنتوری و همچنین باال رفتن معلم و 
وجود سکو در کالس، محور را تقويت خواهد کرد و بودگی معلم 

و جمع را برای يکديگر به حداکثر می رساند.
در الگوهای تدريس مباحثه ای معلم نیز وارد جمع می شود و محور دو سوية معلم و جمع، به محور 
معلم و تک تک دانش آموزان و يا محورهايی بین خود دانش آموزان تبديل می شود. طبیعی است که نزديک

 شــدن پالن کالس به شــکل مربع برای اين روش ها بهتر است 
و کالس کشــیده يــا دارای محورهــای افقی مانند ســقف های 
گهواره ای و يا تک شــیب و همچنین وجود ســکو مناسب چنین 
کالس هايی نیست. البته الگوی مباحثة کنترل شده توسط معلم گام 
واســطه ای بین الگوی سخنرانی و الگوهای مباحثه ای است و تا 
 حدودی از فرم های کالبدی مربوط به سخنرانی نیز می تواند بهره 

بگیرد.

دیاگرام شماره 2- الگوی پالن شبستانی

شماره 3- الگوی تدریس سخنرانی

شماره 5- الگوی تدریس بحث گروهي
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 در بحــث گروهی، که معلم راهبری بحــث را بر عهده دارد، 
روابطــی بین تک تک افراد وجود دارد اما باز هم معلم شــاخص 
است و روابط با او قوی تر از رابطة همکالسی ها با يکديگر است 
اما در مباحثة آزاد قدرت حضور معلم به حداقل می رسد و تقريبًا 
همگان يکســان نسبت به هم، حضور دارند و جمع هم برای همه 

يکسان حضور پیدا می کند.
بهتريــن حالت برای ايــن مباحثه ها حلقوی يا گرد نشســتن 
اســت و وجود يک محور عمودی مانند ســقفی هرمی يا گنبدی 

تقويت کنندة اين سازمان دهی است.
پــس همان گونه که ديديــم يک فیگور معماری مانند ســقف 
می توانــد با توجه به الگوی تدريس فرم هــای متفاوتی را به خود 
بگیــرد. عالوه بر اين فرم و فیگور مورد نظر ما نقش بســزايی در 
جهت يابی بعدی ما در فضا خواهند داشت. محور قوی »تخته« در 
کالس های امروزی که با عناصری ديگر از جمله »ســکو« تقويت 
شده امکان ارتباط بصری با ساير جهات کالس را تضعیف می کند 

و موقعیــت اجرای الگوی مباحثه در آن ها را از بین می برد؛ زيرا فضا ارزش گذاری شــده و دارای 
انتظام خطی است، در حالی که برای روش های مباحثه ای نقاط مختلف کالس بايد دارای ارزشی برابر 
از جهت حضور داشته باشند که بهترين نوع سازمان دهی فضا در اين روش ها سازمان دهی شعاعی است.

4. 2. ترکیب الگوها
 همان گونه که در بخش الگوهای تدريس گفتیم، اصواًل تدريس نبايد محدود به يکی از اين روش ها 
باشد و معلم برای رشد همه جانبة )فردی و اجتماعی( دانش آموز بايد از ترکیبی از الگوها استفاده کند. 
قرارگیری روش تدريس انفرادی و سخنرانی در کنار روش های مباحثه ای مجموعًا سبب رشد فردی و 
جمعی دانش آموزان خواهد شد؛ بنابراين نبايد به کالس درس به عنوان مکانی برای تنها يک نوع الگوی 

تدريس )آن گونه که اکنون در معماری و نظام آموزشی ما رواج دارد( نگاه کنیم. 
ذکر اين نکته نیز الزم است که کالس تنها محلی برای تدريس نیست بلکه مکانی است برای زندگی 
که تدريس يکی از اجزای مهم آن است اما کل آن زندگی نیست. ارتباط درون و برون و توجه به منظری 

که از درون کالس ديده می شود به کل زندگی ای که درون کالس اتفاق می افتد مربوط است.
 از جمع بندی مباحث فوق اين پیشنهاد عملکردی را در زمینة طراحی می توانیم داشته باشیم که يک 
فضای يکپارچه اما ترکیبی، می تواند گزينة مناسبی برای يک کالس باشد. اين ترکیب بسته به ذوق معمار 

شماره 5- الگوی تدریس بحث کنترل شده

شماره 6- الگوی تدریس بحث آزاد
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و همچنین با در نظر گرفتن الگوهای تدريس اصلی درون کالس می تواند شــکل بگیرد. ســاده ترين )و 
شناخته شــده ترين( شکل چنین فضاهايی، فرم پالن های »L« شکل است. »جیمز دايک35« در مقاله ای 
تحت عنوان »گزارشی درباره کالس های »L« شکل36: آيا فرم کالس بر يادگیری که در آن رخ می دهد 
مؤثر است؟« به صورت پژوهشی به اين موضوع پرداخته و داليلی را برای استفاده از اين فرم کالس ها 

بیان می دارد )لیپمن37، 2006(:
- فرم »L« شــکِل کالس، تجديد سازماِن مستمِر يک کالس کامل به گروه های کوچک يادگیری، و 

به اندازة کافی منعطف، است؛ يعنی فضا به حد ممکن بايد از موانع دائمی آزاد باشد.
- ايــن فــرم، با ايجاد حس جدايــی گروه ها، امکان تطبیق فرم و عملکــرد را در گروه های کوچک 
يادگیری فراهم می ســازد، زيرا در غیر اين صورت فعالیت گروه ها باعث حواس پرتی يکديگر و تعامل 

غیر مولد می گردد.
همچنین اين فرم قابل  نظارت، توسط يک معلم ساده که مسئول اداره کالس است، می باشد؛ يعنی 

فضا بايد جمع وجور و باز باشد )دايک، 1994(.
اين فرم کالس ها از ســوی معلمان نیز مورد اســتقبال قرار گرفته است. به عنوان يک نمونه پیش از 
بازطراحی مدرسة جیمز تاون، در ايالت کارولینای آمريکا، شش فرم مختلف کالس از 11 جهت مورد 
ارزيابی معلمان قرار گرفت که کالس »L شــکل در 7 مورد بیشترين امتیاز را به دست آورد )سانوف38، 

.)2001

 
شکل6.   فرم “L” شکل کالس                                                                                                                                               
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1-امکان حرکت دانش آموزان 
2- امکان استفاده دانش آموزان از وسائل

3- تنوع در چینش صندلی ها 
4- انتخاب دانش آموزان در فعالیت های يادگیری

5- فعالیت مستقل گروه های کوچک 
6- تنوع در الگوهای تدريس
7- تدريس تیمی  

8- جا به جايی بین فعالیت ها
9- حرکت آسان معلمین  

10- حس حريم خصوصی دانش آموزان
11- کاهش مسیرهای حرکت

                                     AIA شکل7.   نظر معلمان مدرسة جیمز تاون دربارة فرم کالس درس به نقل از فرم ارزیابی مدارس

1

3

5

2

4

6

1-امکان حرکت دانش آموزان 
2- امکان استفاده دانش آموزان از وسائل

3- تنوع در چینش صندلی ها

7- تدريس تیمی  
8- جا به جايی بین فعالیت ها

9- حرکت آسان معلمین  
10- حس حريم خصوصی دانش آموزان

5- فعالیت مستقل گروه های کوچک

4- انتخاب دانش آموزان در فعالیت های يادگیری
6- تنوع در الگوهای تدريس
11- کاهش مسیرهای حرکت

3- تنوع در چینش صندلی ها
9- حرکت آسان معلمین
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البته پاســخ های بسیار گسترده تری برای طرح فضاهای ترکیبی وجود دارد. همان طور که در مبحث 
»تحلیل کالس درس به عنوان يک فضا« مطرح نموديم »فضا« به وســیلة فیگورهای مختلفی )کف، بام، 
ديوارها، ستون ها و ...( ساخته می شود، بنابراين با تغییر در هر يک از اين عناصر يا افزودن هر يک از 
آن ها می توان به فرم های يکپارچه و ترکیبی متنوعی دست يافت. مثاًل فضايی يکپارچه و مستطیل شکل 
را با پوشش های مختلف بام )سنتوری، گهواره ای، گنبدی يا تخت( می توان از نظر حسی تفکیک کرد؛ يا 
با داشتن ستون درهايی در میانه اين فضا عین يکپارچگی، تفکیک هم نمود. نمونه بسیار مناسب چنین 
کالس هايی را در مدرسة روستای گورنا و مدرسه فارس، کار حسن فتحیـ  معمار شهیر مصری ـ می توان 

مشاهده نمود. او کالس های اين مدرسه را چنین توصیف کند:
»برای اينکه کالس ها آرام و بدون غبار باشند، آن ها را پیرامون يک حیاط سنگفرش در نظر گرفتم 
با اين حالت اندکی به حجره های مدارس دينی شــباهت داشــت که بر روی يک حیاط مرکزی گشوده 
می شد. در هر طرف حیاط چهار کالس وجود دارد که مساحت هرکدام 122 مترمربع است و با يک گنبد 
پوشــیده شده اســت. از آنجا که ساخت گنبد مستلزم وجود يک چهارديواری مربع شکل است، فضای 
اضافی به صورت ايوان های قوسی به دو طرف مربع ضمیمه می شود. ]يعنی هم فضائی مستطیل شکل و 
هم بخش مربعی. همچنین در سقف نیز هم گنبد مرکزگرا را داريم و هم با ضمیمه شدن دو ايوان کناری 
امکان تشــکیل کالس هايی محوری وجود دارد[. اين وضعیت، کالس های به حد کافی بزرگ به وجود 

می آورد که آشکارا به سه بخش مشخص تقسیم می شود.

شکل8.   تصویر سه بعدی مدرسه و پالن و مقطع کالسهای طراحی شده توسط حسن فتحی                                                   

به عقیدة من اين شــکل کالس بسیار انسانی است؛ بچه خود را در يک اتاق بزرگ بیگانه احساس 
نمی کند، بلکه همواره در فضايی به اندازة مطلوب نشسته است...« )فتحی، 1385(.
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 خلق فضاهای ترکیبی محدود به روشــی خاص نیســت و با توجه به خالقیت طراح، از راه تغییر 
پالن، تقســیم فضايی با قوس های سقفی، ســتون ها، قاب ها، استفاده از مدول های فضايی تکرارشونده 
و ... قابل دستیابی است. فضاهای يکپارچه، اما ترکیبی، امکانات بسیار ويژه ای را برای يادگیری فراهم 

می نمايند، که در زير به تعدادی از اين ويژگی ها اشاره شده است:
- ُخرد نمودن يک فضای بزرگ غیرانسانی و نامناسب برای کودکان به فضاهايی کوچک تر با حفظ 

يکپارچگی کلی؛
- امکان ايجاد گروه های کوچک يادگیری؛

- کنترل پذيری فضا توسط معلم در عین گسترده بودن آن؛
- انعطاف پذيری فضا و امکان تغییر در چینش مبلمان کالس با توجه به الگوهای مختلف تدريس؛
- امکان تفکیک کالس به بخش آموزشی و بخشی با کف پوش فرش يا موکت برای استراحت بعد 

از کالس )که حس تعلق بیشتری به کالس در دانش آموزان ايجاد می نمايد(
 راهکار دوم برای آزادی بیشــتر در اســتفاده از الگوهای متفاوت تدريس، اتصال مستقیم کالس ها 
بــه فضاهــای باز )حیاط( و فضاهای نیمه باز )رواق ها و راهروهای متصل به حیاط يا ايوان ها( اســت. 
اين راهکار، همان طور که قباًل هم اشــاره نموديم، الگوی تاريخی مدارس ســنتی است. در اين الگوی 
فضايی عالوه بر تلطیف فضای کالس و مطلوب تر نمودن آن، آزادی عمل بیشتری برای اجرای کالس به 
شکل های مختلف وجود دارد. محدود نمودن کالس درس به يک اتاق بسته بدون ارتباط با حیاط خود 
مهم ترين عامل ايجاد محدوديت در اجرای الگوهای تدريس و عدم ايجاد حس صمیمیت و ســکونت 

در دانش آموزان است.

نتيجهگيری
 در اين مقاله به تأثیر مســتقیم الگوهای تدريس بر فضای فیزيکی کالس درس، 
پرداختیم و با پديدارشناسی زندگی ای که در کالس درس بر اساس الگوهای تدريس 
متفاوت )الگوی انفرادی، ســخنرانی، مباحثه، کاوشــگری( جريان دارد، به اين نتیجه 
می رسیم که هر کدام از اين الگوها به کالبد و فضای خاص خود نیازمندند و نمی توان 
با ســاخت کالس های همسان در سراسر کشــور و تمامی پايه ها امکان تدريس اين 
الگوهــا را فراهــم کرد. برخی الگوها مانند ســخنرانی نیازمند فضايی با محور خطی 
هستند که در آن ها بر جايگاه معلم يا وسايل کمک آموزشی مثل تخته و ويدئو پروژکتور 
تأکید می شود. در اين گونه الگوها بودن - با - معلم بر هر بودگی ديگری برتری دارد. 
برخی ديگر از الگوها مانند مباحثه گروهی به فضايی مرکزگرا نیاز دارد که در آن همة 
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اعضا برای هم حاضر باشــند و امکان گفت وگو فراهم گردد. در اين دســته از الگوها 
عالوه بر بودن - با- معلم، بودن - با- همکالسی ها که مشغول مباحثه با آن ها هستیم 
ضرورت می يابد. در اين رابطه مبلمان کالسی، که اجزای آن خود هستنده های ديگر 
کالس می باشند، تأثیر به سزايی در شکل گیری درست الگو خواهد داشت. استفاده از 
مبلمان قابل جابه جايی مانند میز و صندلی و همچنین اســتفاده از کف پوش های قابل 
نشســتن مانند موکت و فرش، در کل يا بخشــی از کالس، راهکارهای مناسبی برای 
باز گذاشــتن دست معلم در اســتفاده از الگوهای مختلف خواهند بود. تعلیم و تربیت 
يک امر تک الگويی نیست، بلکه معلم از روش ها و فنون مختلفی برای تربیت فردی 
و اجتماعــی دانش آموزان بهــره می جويد؛ بنابراين بهتر اســت فضای کالس درس، 
فضای ترکیبی باشد که امکان اجرای اين الگوها در آن فراهم گردد. همچنین راهکار 
دوم کالبــدی و فضايی برای ايجاد امکان اجرای الگوهای مختلف تدريســی خارج 
کردن کالس از حالت بســته و ُصلب امروزی آن اســت. با اتصال مســتقیم کالس به 
حیــاط مرکزی يا فضاهای نیمه بازی مانند رواق ها و ايوان ها امکان اجرای کالس در 

فضاهای مختلف فراهم خواهد شد.
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