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فضاهای جمعی و حیاط مدرسه
 کتاب سه بعدی آموزش مفاهیم توسعۀ پایدار

ــی  ــا در طراح ــن دیدگاه ه ــی از جامع تری ــد یک ــه | بی تردی مقدم
مکان هــای مــورد اســتفادۀ بشــر امــروز، نگــرش »طراحــی پایــدار« 
اســت کــه بــه ارزش هــای مختلــف مــکان توجــه کــرده و ســعی 
ــعۀ  ــه از اصول»توس ــرش برگرفت ــن نگ ــا دارد. ای ــت آنه در تقوی
ــه  ــا توج ــران ب ــور ای ــکبلوند، 1382(. کش ــت )اس ــدار« اس پای
ــترش  ــت و گس ــزون جمعی ــش روزاف ــی، افزای ــرایط اقلیم ــه ش ب
فعالیت هــای صنعتــی، در زمــرۀ کشــورهایی قــرار دارد کــه 
مســائل زیســت محیطی در آنهــا اهمیــت زیــادی دارد و نیازمنــد 
ــه  ــدار ن ــعۀ پای ــروزه توس ــت. ام ــزی اس ــاماندهی و برنامه ری س
فقــط بــه شــکل یــک مفهــوم تکنولوژیکــی، بلکــه بــه شــکل یــک 

تاریخ قرارگیری روی سایت : 98/10/01تاریخ پذیرش : 98/02/30                     تاریخ دریافت : 98/03/22

ــه عنــوان  مفهــوم آموزشــی نیــز نگریســته می شــود و آمــوزش ب
ــش  ــق افزای ــی از طری ــرات اجتماع ــریع کنندۀ تغیی ــد تس فرآین
ــی  ــوۀ زندگ ــا و نح ــا، رفتاره ــۀ ارزش ه ــی در زمین ــی عموم آگاه
بــرای دســتیابی بــه آینــدۀ پایــدار تلقــی می شــود. لــذا آمــوزش، 
ــن  ــش ای ــا چال ــه ب ــرای مقابل ــه ب ــازوکار جامع ــن س اثربخش تری
قــرن، یعنــی توســعۀ پایــدار اســت )موســایی و احمــدزاده، 1388(. 
ــۀ  ــرد از جامعــه در همــان ســال های اولی ــی کــه هــر ف از آن جای
آمــوزش، چگونگــی همسوشــدن بــا محیــط و اجتمــاع اطــراف را 
آموختــه و در نهایــت بــه شــهروندی مؤثــر بــرای جامعۀ خــود بدل 
می شــود، بنابرایــن بی توجهــی بــه جایــگاه مــدارس بــه خصــوص 
ــه  ــوند، ب ــوب می ش ــوزش محس ــۀ آم ــه پای ــی ک ــدارس ابتدای م
ــعۀ  ــۀ توس ــم پای ــوزش مفاهی ــذار در آم ــی تأثیرگ ــوان مکان عن
پایــدار ســبب خواهــد شــد کــه افــراد در مقابــل نیازهــای جامعــه 
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چکیــده | در دهه هــای اخیــر بحــران محیــط زیســت از دغدغه هــای اصلــی بشــر محســوب شــده و نگــرش توســعۀ 
پایــدار بــه عنــوان نگرشــی جامــع، ســعی در تعدیــل و رفــع مشــکالت ناشــی از آن دارد. یکــی از کاربردی تریــن 
شــیوه ها در راســتای ارتقــای مفاهیــم توســعۀ پایــدار، بحــث آمــوزش آن بــه اقشــار و ســنین مختلــف جامعه اســت. 
بــه خصــوص آمــوزش در مقطــع ابتدایــی کــه از بنیادی تریــن ســطوح آمــوزش در هــر جامعه ای محســوب می شــود 

و یکــی از مهم تریــن اهــداف آن پــرورش نســل های آینــده بــرای زندگــی در جامعــه اســت. 
نوشــتار حاضــر بــر آن اســت تــا بــا روش تحقیــق مبتنــی بــر مطالعــات اســنادی و مــرور متــون، منابــع و تجــارب و 
تحلیــل آنهــا، الگویــی بوم شــناختی در راســتای آمــوزش توســعۀ پایــدار در بســتر حیــاط مدرســه ابتدایی ارائــه دهد. 
فــرض بــر ایــن اســت کــه حیــاط مدرســه، خصوصــاً در صــورت طراحــی بــر مبنــای اصــول طراحــی توســعۀ پایــدار، 
هماننــد یــک کتــاب ســه بعــدی، توانایــی قابل توجهــی در راســتای آمــوزش و تفهیــم مفاهیــم زیســت محیطی بــه 
دانش آمــوزان و ســایر افــراد حاضــر در جامعــۀ مدرســه دارد. در ایــن راســتا مدلــی از طراحــی حیــاط مدرســه بــر 
مبنــای ســه اصــل اقتصــاد منابــع، چرخــۀ حیــات و طراحــی انســانی ارائــه شــده اســت و نتیجــه حاصــل حاکــی از 
آن اســت کــه حیــاط مدرســه مبتنــی بــر ایــن ســه اصــل طراحــی توســعۀ پایــدار می توانــد بــه صــورت گســترده 

آمــوزش  دهنــدۀ مفاهیــم توســعۀ پایــدار بــه دانش آمــوزان و ســایر افــراد مدرســه باشــد.  
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بیگانــه بــوده و احســاس مســئولیت انــدک، جامعــه را نیــز تبدیــل 
بــه محیطــی منفعــل و عــاری از تأثیــر مثبــت شــهروندان کنــد. 
ــاط  ــی حی ــرای طراح ــی ب ــه الگوی ــتیابی ب ــتار دس ــن جس در ای
مــدارس بــا رویکــرد آمــوزش بــه مخاطبــان مدرســه و نیــز ترویــج 
ــان در  ــت. بدین س ــوده اس ــر ب ــد نظ ــت محیطی م ــم زیس مفاهی
ابتــدا بــا بیــان رابطــه میــان مدرســه و آمــوزش، مفاهیــم توســعۀ 
پایــدار بــا فــرض پتانســیل حیــاط مدرســه در راســتای آمــوزش 
ایــن مفاهیــم، ســعی شــده اســت تــا الگویــی بــرای طراحــی ایــن 

ــه شــود. فضــا در جهــت تحقــق اهــداف مذکــور ارائ

روش تحقیق
روش تحقیــق بــه کار گرفتــه شــده مبتنــی بــر مطالعــات 
ــت.  ــل آنهاس ــارب و تحلی ــع و تج ــون، مناب ــرور مت ــنادی و م اس
ــق  ــری تحقی ــی نظ ــه مبان ــتیابی ب ــت دس ــت جه در گام نخس
و بــا بررســی و تحلیــل اطالعــات، اســناد و منابــع چاپــی و 
تصویــری و اینترنتــی، مفاهیمــی چــون توســعۀ پایــدار و طراحــی 
ــه  ــه ای ب ــوزش پای ــای آم ــن فض ــه اولی ــه مثاب ــه، ب ــر مدرس منظ
ــدارس  ــر م ــی منظ ــر طراح ــم ب ــای حاک ــه، قانونمندی ه جامع
ــل منظــر دو  ــه بررســی و تحلی ــه ب ــق شــده اســت. در ادام تدقی
مدرســه موفــق جهــان، چــون مدرســۀ رزا پــارک1 و ایــگل راک2 
ــه همــراه مدرســۀ ابتدایــی نورمبیــن در ایــران پرداختــه شــده  ب
ــاط  ــای طراحــی حی ــه مبن ــه اصــل ک ــۀ س ــر پای ــت، ب و در نهای
ــم زیســت محیطی هســتند،  ــوزش مفاهی مدرســه در راســتای آم

ــت. ــده اس ــه ش ــاب ارائ ــن ب ــی در ای رهنمودهای

مدارس و مفاهیم توسعۀ پایدار
ــت محیطی،  ــای زیس ــی آگاهی ه ــال های 1970 در پ ــی س در ط
توجــه دانشــمندان در حوزه هــای مختلــف بــه اثــرات ســوء 
فعالیت هــای انســان و ایجــاد محیــط ســالم جلــب شــد. در 
ــن  ــه مهمتری ــی از جمل ــای محیط ــئلۀ آموزش ه ــن مس ــن بی ای
راهکارهــا در کاهــش صدمــات متعــدد بــه محیــط زیســت 
محســوب می شــود. درواقــع بــه منظــور نزدیک کــردن دو واژۀ 
ــل  »آمــوزش و محیــط زیســت«، در دهه هــای اخیــر اقدامــات قاب
تأملــی صــورت گرفتــه و ایــن نظریــه مطــرح اســت کــه می تــوان 
مفاهیــم نوظهــوری چــون توســعۀ پایــدار را بــه صــورت مســتقیم 
ــی  ــرد )عظمت ــر مســتقیم در مکان  هــای آموزشــی مطــرح ک و غی
و باقــری،1387(. واژۀ محیــط زیســت و آمــوزش تــا اواســط دهــۀ 
1960 در کنــار هــم بــه کار بــرده نشــده اند، امــا تحــوالت مربــوط 
بــه آمــوزش زیســت محیطی حاصــل اندیشــۀ گروهــی از متفکــران، 
نویســندگان و تحصیل کــردگان برجســتۀ قرن هــای 18 و 19 
ــد  ــیاری معتقدن ــت و بس ــی5 اس ــو4 و دیوی ــه3، روس ــه گوت از جمل
ــکاتلندی،  ــتاد اس ــدس6« )1854-1933( اس ــک گ ــر پاتری که»س

اولیــن شــخصی بــود کــه پــل ارتباطــی مســتحکمی بیــن کیفیــت 
ــر،1383(.  ــرد )پالم ــرار ک ــوزش برق ــت آم ــط زیســت و کیفی محی
از ســال های 1970 و 1980 تغییراتــی در بخــش آموزش هــای 
ــد و  ــود آم ــه وج ــداری ب ــم پای ــوزش مفاهی ــت آم رســمی در جه
ــدارس در  ــد م ــرات و نقــش جدی ــن تغیی شــواهدی از انعــکاس ای
ــول ده  ــد. در ط ــدار ش ــا پدی ــمالی و اروپ ــکای ش ــا، آمری بریتانی
ــد،  ــده می ش ــه« خوان ــی مدرس ــۀ عموم ــه »برنام ــه ک ــال آنچ س
رویکردهــای جامع تــر و وســیع تری را در حوزه هــای پایــداری 
دربرگرفــت. بــه عنــوان مثــال در بریتانیــا برنامه هــای یادگیــری از 
طریــق منظــر7 در کانــادا برنامــۀ همیشــه ســبز8 و در اروپــا اقداماتی 
ــرای  ــا ب ــن برنامه ه ــه ای ــی9، از جمل ــر آموزش ــۀ منظ ــون برنام چ
ــرات در جهــت آمــوزش محیــط زیســت در مــدارس  اعمــال تغیی
هســتند )Henderson & Tilbury, 2004(. در گزارشــي نیــز کــه 
ــي در  ــوزش محیط ــعۀ آم ــید توس ــاپ رس ــه چ ــال 1974 ب در س
دورۀ تحصیلــي شــامل تمامــي برنامــۀ تحصیــل چــه در داخــل و یــا 
خــارج از محیــط مدرســه بــود و بایــد بــه آن در کنار ســایر مســائل 
مطــرح در زمینــۀ آمــوزش پرداختــه مي شــد. در ســال 1987 نیــز 
ــادر  ــي ص ــوزش محیط ــت آم ــر اهمی ــي ب ــه اي مبن ــکو بیانی یونس
ــوزش  ــن از آم ــت های نوی ــی، 1389، 62(. برداش ــد )فیض مي کن
محیــط زیســت، مدرســه را نــه فقــط بــه عنــوان زمینــه ای بــرای 
مدیریــت محیــط زیســت، بلکــه بــه عنــوان زمینــه و محلــی بــرای 
پرداختــن بــه آمــوزش محیــط زیســت بــرای جامعــه می دانــد. در 
ــۀ مدرســه کــه  ایــن بیــن ایــدۀ مدرســۀ ســبز از برنامــۀ بوم گرایان
توســط مؤسســۀ آمــوزش محیطــی پیشــنهاد شــد نشــاٌت گرفــت و 
ــه تدریــج  ــود کــه ب هــدف آن به وجــود آوردن آمــوزش محیطــی ب
ــوزش در  ــه و آم ــت مدرس ــه مدیری ــف روزان ــای مختل در بخش ه
کالس درس نفــوذ کــرده و ســپس سیســتم جامــع مدیریــت 
محیطــی در مدرســه را شــکل دهــد. در ســال 2007 نیــز شــورای 
ســاختمان ســبز ایــاالت متحــده، کمپیــن ملــی مــدارس ســبز را 
آغــاز کــرد کــه چارچــوب اصلــی آن در تصویــر 1 قابــل مشــاهده 

.)Zhao, He & Meng, 2015, 311( اســت
ــدارس، پاســخی  ــۀ م ــو در توســعۀ همه جانب ــن رویکردهــای ن  ای
ــوزش  ــت آم ــت مدیری ــر جه ــرای تغیی ــی ب ــای جهان ــه نیازه ب
رســمی و کمــک بــه برابــری و ســاخت آینــده ای بهتــر و 
پایدارتــر اســت )Scheerens, 2000(. در راســتای توســعۀ پایــدار، 
دســتاوردهای علمــی ای وجــود دارد کــه نشــان می دهــد آمــوزش 
در ســن پاییــن بســیار مؤثــر اســت و مــدارس ابتدایــی موفقیــت 
بیشــتری نســبت بــه مــدارس راهنمایــی در ارتقــای ســطح 
ــاز  ــای ب ــتفاده از فض ــد و در اس ــت آورده ان ــدار به دس ــعۀ پای توس
ــرای فراگیــری در زمینــۀ  ــه عنــوان منبعــی ب و زمیــن مدرســه ب
ــد )Scot, 2009(. در  ــق عمــل کرده ان ــط زیســت بســیار موف محی
تحقیقــی کــه توســط فیضــی )1389( صــورت گرفــت مشــخص  
شــد کــه دانش آمــوزان دبســتان نســبت بــه یادگیری هــای 
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جســتار

.Zhao et al., 2015, 311 :تصویر 1 : چارچوب اصلی مدارس ســبز، مأخذ 
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کار گروهی و مشارکت حفاظت از محیط و ارتقای طبیعتطراحی پایدار و مدیریت
اجتماعی

هماهنگی با برنامۀ درسی

- به کارگیری اصول محیط زیست

از  مجــدد  اســتفادۀ  و  بازیافــت   - 
مصالح

ــا ــق ب ــح مطاب ــواد و مصال ــرد م  - کارب
 اصول اخالقی

- کار در جهت ویژگی های محیطی 

ــد  ــژه مانن ــای وی ــتفاده از گروه ه - اس
مدرســه  حیــاط   هدایت کننــدگان 

و یا گروه مدیریت 

- اجرای سیستم مدیریت پروژه 

- تخصیص بودجه 

- بررسی کیفیت مصالح

ــۀ  ــی در زمین ــای تحقیقات ــام گزارش ه - انج
حیــات وحــش

- برنامه ریزی برای مدیریت زیست بوم

مســکن  ارتقــای  و  پیدایــش  بررســی   -
طبیعــی )زیســت بوم( شــامل حیــات وحــش

زیســت بوم های  میــان  ارتبــاط  ایجــاد   -
مختلــف

- پرهیــز از تمهیــدات ســختگیرانه ماننــد 
ــان ــبزه و گیاه ــدن س چی

بــرای  متعــدد  پناهگاه هــای  ایجــاد   -
جانــوری مختلــف  گونه هــای 

ــی و  - انعــکاس تنــوع فرهنگ
ــه ــت مدرس هوی

- احتــرام بــه مشــخصه های 
ــا ــاخت آنه ــی و س محل

جهــت  برنامه ریــزی   - 
مشارکت جامعه

- خلــق فضاهــای آمــوزش 
ــی  بیرون

ــن سیاســت و برنامــۀ  - تدوی
مدرســه در ارتبــاط بــا منظــر 

و حیــاط مدرســه

.Foster et al., 2006  جدول 1: کســب تجربیات آموزشــی از طریق طراحی منظر مدرسه بر مبنای اصول توســعۀ پایدار، مأخذ: نویسندگان برگرفته از

ــع  ــوزان مقط ــتاق تر از دانش آم ــی مش ــتر طبیع ــی در بس محیط
متوســطه هســتند و همچنیــن آنهــا بیشــتر از مقطــع متوســطه 
ــی  ــی محیط ــارب آموزش ــی و تج ــای طبیع ــد محیط ه از بازدی
لــذت می برنــد )فیضــی،1389، 45(. در عین حــال تحقیقــات 
ــه  ــاط مدرس ــط در حی ــبزینگی محی ــه س ــد ک ــان می دهن نش
Akoumianaki-( باعــث ارتقــای فعالیــت فیزیکــی دانش آمــوزان

ــا در  ــه تنه Ioannidou, Paraskevopoulou & Tachou, 2016( ن
 Jansson,( مقطــع ابتدایــی بلکــه در مقاطــع باالتــر نیــز می شــود
Abdulah  & Eriksson, 2018(. در ایــن بیــن اگــر منظــر مــدارس 
ــد  ــوند، می توانن ــی ش ــدار طراح ــعۀ پای ــول توس ــای اص ــر مبن ب
ــدار و  ــی پای ــون طراح ــی همچ ــل توجه ــی قاب ــات آموزش تجربی
مدیریــت منابــع، محافظــت و ارتقــای طبیعــت، کار مشــارکتی و 

احســاس تعلــق و هماهنگــی برنامــۀ درســی و فرهنــگ مدرســه 
 Foster, Percival, Chillman, JacksonMountain,( ــد ــه کنن ارائ
 .)1 Burn, Martin, Walters & Robinso, 2006, 84( )جــدول 

ــوزش   ــه بعدی آم ــاب س ــه، کت ــاز مدرس ــای ب فض
توســعۀ پایــدار

ــه مهــد کودک هــا و مــدارس  ــادی از جمل فضاهــای آموزشــی زی
ابتدایــی، آمــوزش در چارچــوب اهــداف توســعۀ پایــدار و حفاظــت 
ــار  ــزای آن را در رفت ــر به س ــه و تأثی ــت را تجرب ــط زیس از محی
و عملکــرد دانش آمــوزان خــود بررســی کرده انــد. تحقیقــات 
دانشــجویان  و  دانش آمــوزان  اکثریــت  کــه  داده انــد  نشــان 
ــی  ــای آموزش ــر فض ــت و منظ ــا در طبیع ــد ت ــح می دهن ترجی
تعریــف شــده و محــدود بــه یادگیــری و فعالیــت مشــغول باشــند 
)امامــی، 1392(. از نظــر زیمرمــن10 انســان ها هــم تحــت تأثیــر 
محیــط هســتند و هــم خــود بــه محیــط شــکل می دهنــد 
ــد  ــن می توان ــاط مدرســه همچنی ــن حی ــور، 1394(، بنابرای )کدی
در افزایــش کارایــی و عملکــرد روزانــۀ دانش آمــوزان مؤثــر باشــد 

 .)Bagot, Allen & Toukhsati, 2015(

ــی زمین هــای  ــد ثابــت می کنــد کــه شــکل کنون تحقیقــات جدی
ــا و  ــتر بچه ه ــرل بیش ــور کنت ــه منظ ــه ب ــدارس ک ــازی در م ب
از  هیچ یــک  بــرای  شــده اند،  طراحــی  گروهــی  بازی هــای 
دانش آمــوزان دختــر و پســر مناســب نیســت و موجــب رفتارهــای 
ــای  ــب رفتاره ــا موج ــن فضاه ــوند. ای ــی می ش ــت انضباط نادرس
ــران  تهاجمــی در پســران و برعکــس موجــب افســردگی در دخت
مدرســه  حیــاط  بیــن  ایــن  در   .)Cheskey, 2001( می شــود 
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فضای آموزش عملیفضای بازیویژگی های مرتبط با برنامۀ درسی
سه

در
ر م
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ی م
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طر

ی 
ها

کار
راه

- تونل های چندگانه

ــن  ــطح زمی ــر از س ــای مرتفع ت - باغچه ه
بــرای کاشــت گیــاه

- آغل حیوانات

- هزارتوی ریاضی

- مسیر جنگلی

- توربین بادی

- سکوی کنار دریاچه

 - فضای اجرای نمایش

- حلقۀ قصه گویی

- تور بازی

- هدف پرتاب دارت 

- ایجاد عالئم یادگیری روی زمین

- خلق فضاهای چندمنظوره و انعطاف پذیر

- بررسی معیار برای خلق محیط بازی غنی 

- ساخت فضاهای بیرونی/ درونی یکی شده

- خلــق فضاهایــی بــا قابلیــت برانگیختــن تجربــه، 
تصــور و چالــش

- ایجــاد تعــادل میــان چالــش محیــط و ایمنــی 
آن

- در نظر گرفتن نیازهای آموزشی

ــدازه  ــا ان ــی تعریف شــده ب ــای بیرون ــق کالس ه - خل
و مقیــاس مناســب

ــدود 30  ــام کالس )ح ــت تم ــا ظرفی ــی ب - فضاهای
نفــر( و گروه هــای کوچکتــر

- بررســی دسترســی ها، مــکان قرارگیــری نســبت بــه 
کالس درس و تــدارکات الزم بــرای اســتفاده از فضــا 

- فضایی برای انبار و تجهیزات الزم

ــد  ــری از شــاخص های موجــود ســایت مانن - بهره گی
درختــان و شــیب زمیــن

ــاص در  ــخصه های خ ــف و مش ــاط عط ــی نق - طراح
ســایت

.Foster et al., 2006  :جدول 2: ابعاد مختلف حیاط مدرســه در راستای اهداف آموزشی. مأخذ

می توانــد از طریــق ســه راه کلیــدی در آمــوزش و یادگیــری 
دانش آمــوزان مؤثــر واقــع شــود ایــن ســه راه عبارتنــد از: حیــاط 
بــه مثابــه گزینــه ای جایگزیــن بــرای آمــوزش در فضــای داخلــی، 
ــر  ــی میس ــای داخل ــا در فض ــم آوردن آنه ــه فراه ــهیالتی را ک تس
نیســت تأمیــن می کنــد و نیــز محیطــی بــرای یادگیــری تجربــی 
ــرای آمــوزش  فراهــم مــی آورد )ibid(. طراحــی منظــر مدرســه ب
ــی،  ــوان از ســه منظــر فضــای آموزشــی عمل ــری را می ت و یادگی
ــی  ــای درس ــا برنامه ه ــط ب ــتری مرتب ــز بس ــازی و نی ــای ب فض
بررســی کــرد )جــدول 2(. در ادامــه ســه نمونــه مدرســه موفــق 

ــود. ــی می ش ــت محیطی بررس ــاد زیس ــق ابع ــتای تحق در راس

•  مدرسه ابتدایی رزا پارك  

ــال های  ــن س ــکا  بی ــون11 آمری ــت ارگ ــارک در ایال ــۀ رزا پ مدرس
2006 تــا 2007 ســاخته شــده اســت. طراحــی ایــن مدرســه بــه 
گونــه ای اســت کــه بــه کاربــران ســاختمان بیامــوزد کــه چگونــه 
ــرژی  ــند. ان ــود باش ــت خ ــط زیس ــرای محی ــبی ب ــر مناس مدی
ــازده بیشــتری نســبت بــه ســطح  مصرفــی مدرســه 29 درصــد ب
ــت.  ــون داراس ــت آرگ ــتاندارد ایال ــط اس ــده توس ــرژی تعیین ش ان
از:  تمهیــدات زیســت محیطی در طراحــی مدرســه عبارتنــد 
ــقفی  ــوهای س ــره و بازش ــودکار، پنج ــگرهای خ ــتفاده از حس اس
ــور  ــه منظ ــی ب ــود پنجره های ــرژی و وج ــاظ ان ــه لح ــد ب کارآم
ایجــاد تهویــۀ طبیعــی. ایــن مدرســه همچنیــن موفق تریــن 
ــد اســت و نقــش  ــت تاریخــی پورتلن ــروژه در باززنده ســازی باف پ
فرهنگــی مهمــی در احیــا و مرمــت بافــت تاریخــی داشــته اســت 

)تصاویــر 2 و 3(.

•  مدرسه ابتدایی ایگل راك

ایــن مدرســه در ســال 2003 در ارگــون جنوبــی کــه تنهــا   
ــن مدرســه تمامــی  ــع شــده اســت. ای 5000  نفرســکنه دارد واق
اســت.  گنجانــده  خــود  در  را  پایــدار  طراحــی  ویژگی هــای 
معمــاران، مدرســه ای طراحــی کردنــد کــه بــه طــور تخمینــی 38 
ــرژی ســاختمان در شــهر ارگــون  درصــد بیشــتر از اســتاندارد ان
ــور  ــادی از ن ــد زی ــا ح ــه ت ــن مدرس ــد. ای ــره می کن ــرژی ذخی ان
ــۀ  ــاختمان در جبه ــارج س ــایبان ها در خ ــرد، س ــره می ب روز به
ــه منظــور کاهــش گرمــای فزاینــده نصــب شــده اند. از  جنوبــی ب
ــه ایــن مــوارد  ــوان ب ــداری در ایــن مدرســه می ت ویژگی هــای پای
اشــاره کــرد: ســایبان در جبهــۀ جنوبــی، پنجره هــای قابــل 
ــب  ــت اغل ــی در کالس، بازیاف ــۀ طبیع ــور تهوی ــه منظ ــم ب تنظی
ــتفاده از  ــن، اس ــد ممک ــا ح ــی ت ــظ پوشــش گیاه ــات، حف ضایع
گیاهــان مقــاوم در برابــر خشکســالی. آب در ســه تانــک زیــر زمین 
ذخیــره شــده و تــا قبــل از رســیدن بــه چیلرهــا خنــک می شــود. 
ــه و  ــای دوچرخ ــاد پارکینگ ه ــا، ایج ــتفاده از چیلره ــش اس کاه
سیســتم دسترســی بــه راه هــای گــذر پیــاده بــه مناطــق مســکونی 
اطــراف، طراحــی بخشــی از ســاختمان در داخــل دامنــۀ تپــه بــه 
منظــور تبــادل انــرژی انــدک بــا خــاک، تجهیــزات لوله کشــی بــا 
جریــان کــم، اســتفاده از شــیرهای آب زمــان دار و حفــظ درختــان 

ــر 4 و 5(. ــود )Ford, 2007( )تصاوی موج
•  مدرسۀ ابتدایی نورمبین

مدرســۀ نورمبیــن واقــع در شــهر بســطام در زمینــی بــه مســاحت 
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.Ford, 2007 :تصویر 2: پالن مدرسۀ رزا پارک. مأخذ.Ford, 2007 :تصویر 3: نمایی از حیاط مدرســه رزا پارک. مأخذ

ــی  ــن طراح ــۀ نورمبی ــۀ خیری ــتیبانی مؤسس ــه پش ــار ب 28  هکت
ــای  ــه فضاه ــف ب ــای مختل ــه دیده ــن مدرس ــت. در ای ــده اس ش
آموزشــی کــه بــر مبنــای تــوده و فضاهــای خالــی تعریــف 
 The Noor-e-Mobin's G2( اســت  گرفتــه  شــکل  می شــود 
Primary School, n.d(. ایــن پــروژه بــه مثابــه همســایگی شــهری 
ــته  ــدم برداش ــودکان ق ــهروندی ک ــس ش ــت ح ــتای تقوی در راس
ــئولیت پذیری را در  ــاس مس ــارکت و احس ــا مش ــعی دارد ت و س
ــن مدرســه در بخش هــای  ــاط ای ــا گســترش دهــد. حی ــن آنه بی
ــا اهــداف متعــدد ورزشــی،  ــاوت ب ــا ارتفاع هــای متف ــف و ب مختل
ــۀ  ــت. در مدرس ــه اس ــکل گرفت ــت محیطی ش ــی و زیس آموزش
نورمبیــن آموزش هــای زیســت محیطی نــه فقــط از طریــق 
ــای  ــه در آموزش ه ــت، بلک ــا طبیع ــاط ب ــه و ارتب ــد مدرس کالب

ــر 6 و 7(.   ــد )تصاوی ــداق می یاب ــز مص ــی نی عمل

ــم  ــوزش مفاهی ــه و آم ــاط مدرس ــی حی طراح
ــدار   ــعۀ پای توس

ــد میــزان اســترس دانش آمــوزان را  حیــاط ســبز مدرســه می توان
کاهــش داده و فاکتورهــای تقویت کننــدۀ انعطاف پذیــری را در 
 .)Chawla, Keena, Pevec & Stanley, 2014( آنهــا افزایــش دهــد

ــه  ــودکان ک ــازی ک ــرای ب ــب ب ــای« مناس ــم آورن »فض ــذا فراه ل
بتوانــد بــه »مکانــی« امــن و پاســخده بــه نیازهــا تبدیــل شــود و 
»امــکان« بــروز خالقیت هــای فــردی و تجربــۀ زندگــی اجتماعــی 
و همچنیــن آمــوزش غیرمســتقیم مفاهیــم پایــداری اجتماعــی و 
ــوده و  ــت ب ــز اهمی ــیار حائ ــد، بس ــم کن ــت محیطی را فراه زیس
بایــد مــورد توجــه طراحــان معمــاری و منظــر مــدارس و مدیران و 
برنامه ریــزان قــرار گیــرد. همچنیــن تجربــۀ موضوعــات مرتبــط بــا 
پایــداری بــر مبنــای متغیرهــای روانــی- اجتماعــی در مدرســه، بر 
روی رفتارهــا و مقاصــد اکولوژیــک خــارج از مدرســۀ دانش آمــوزان 
 Uitto, Boeve-de Pauw& Saloranta,( نوجــوان تأثیــر می گــذارد
2015(. راهکارهــای عملــی پرداختــن بــه ایــن اصــول در جــدول 
ــام  ــاز از ب ــورد نی ــاز م ــروزه فضــای ب ــل مشــاهده اســت. ام 3 قاب
ســبز مدرســه تأمیــن می شــود، کــه بــا طراحــی ایمنــی بــام بــه 
ــود و  ــتفاده می ش ــدارس اس ــی در م ــاز آموزش ــای ب ــوان فض عن
ــای  ــود فض ــناختی، کمب ــی و زیبایی ش ــد اکولوژیک ــار فوای در کن
ــت بام از  ــب پش ــن ترتی ــه ای ــران و ب ــز جب ــدارس را نی ــاز در م ب
یــک »مــکان« کــم اســتفاده بــه »امــکان« منحصربه فــردی بــرای 
بــازی، آمــوزش و ارتقــای ارزش هــای اکولوژیکــی در منظر شــهری 
تبدیــل خواهــد شــد. از ســویی به کارگیــری گونه هــای گیاهــی و 
درختــان بومــی در فضــای بــاز مــدارس، تأثیــرات مثبتــی چــون: 
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 .Ford ,2007 , :تصویر 4: پالن مدرســۀ ابتدایی ایگل راک. مأخذ.Ford ,2007 :تصویر 5 : مدرســۀ ابتدایی ایگل راک. مأخذ

.www.feastudio.com :تصویر 6: پالن مدرســۀ نور مبین. مأخذ
تصویر 7: حیاط داخلی مدرســۀ ابتدایی نور مبین. مأخذ:

.www.feastudio.com 

ایجــاد ســایه، حفــاظ در مقابــل بــاد و بــاران، پناهــگاه پرنــدگان، 
جــذب انــرژی و گرمــای هــوا و ســرد کــردن آن توســط تبخیــر، 
تصفیــۀ هــوا و جــذب گــرد و غبــار در محیــط زیســت، کمــک بــه 
ثبــات خــاک و افزایــش نفوذپذیــری آب و هــوا در آن، حفاظــت در 
مقابــل ســر و صــدا، کنتــرل انعــکاس نورهــای مزاحــم و کنتــرل 
بــاران و اثــرات مثبــت روحــی و روانــی بــر دانش آمــوزان فضــای 
ســبز در مــدارس خواهــد داشــت، کــه در مجمــوع تمامــی ایــن 
عوامــل بــر ســالمت جســمی و روحــی دانش آمــوزان مؤثــر اســت.

ــه عنــوان تغییــر و تعدیلــی در  امــروزه نگــرش طراحــی پایــدار ب
ــر  ــر حاض ــای عص ــه نگرانی ه ــخ ب ــاری و در پاس ــی معم طراح
می تــوان  اســت.  طراحــی  در  مشــخصی  رویکردهــای  دارای 
ــع، طراحــی براســاس چرخــۀ  آنهــا را در ســه اصــل اقتصــاد مناب

حیــات و طراحــی انســانی خالصــه کــرد کــه هریــک از ایــن اصول 
ــن  ــر ای ــر 8(. ب ــت )تصوی ــود اس ــص خ ــی مخت دارای راهبردهای
اســاس راه حل هــای متفاوتــی بــرای طراحــی مدرســه ارائــه شــده 
ــم   ــرای تنظی ــری از حســگرهای خــودکار ب ــد بهره گی اســت. مانن
ــری از  ــده و بهره گی ــد ش ــات تولی ــت ضایع ــه، بازیاف ــور مدرس ن
از  گیاهــان مقــاوم در برابــر خشکســالی و نیــز بهره منــدی 
ــه در  ــا آنچ ــن، ام ــای زمی ــاد و گرم ــد ب ــر مانن ــع تجدیدپذی مناب
تجــارب مــدارس مختلــف در اســتفاده از اصــول طراحــی پایــدار 
ــاد  ــی و ابع ــای اقلیم ــر رویکرده ــالوه ب ــت، ع ــت اس ــز اهمی حائ
ــی آن  ــی- فرهنگ ــاد اجتماع ــدار،  ابع زیســت محیطی توســعۀ پای
اســت. امــروزه اغلــب مــدارس بــه عنــوان مراکــزی بــرای جامعــۀ 
محلــی خــود محســوب شــده و تقســیم امکانــات باعــث بهــره وری 
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اصول

کاهش اثرات زیست محیطی

تعامل مفاهیم محیط زیست 
با الیه های اجتماعی

ارتقای ارزش های اکولوژیک منظر مدرسه

کاهش مصرف منابع

ارتقای بهره وری محیطی

راهکار

انرژی هــای  از  اســتفاده   -
طبیعــی

مناســب  جهت گیــری   -
ن ختما ســا

- کاشــت گیاهــان مقــاوم در 
برابــر خشکســالی

تجهیــزات  از  اســتفاده   -
ف کم مصــر

- مرمت بناهای موجود

آب هــای جمــع آوری   - 
 سطحی و آب باران 

مــواد از  اســتفاده   - 
 تجدیدپذیر

- مواد با دوام و مقاوم

پســماندها  جداســازی   - 
برای بازیافت کاغذ 

 - تبدبــل مانده هــای غــذا 
به کود

از  فضاهــای  بازیابــی   - 
دست رفته

 - آمــوزش جامعــه از طریــق
حضور و مشارکت در مدرسه

فعالیت هــای گســترش   - 
 داوطلبانه

ــی  ــای جمع ــی فضاه - طراح
ــاز روب

ــاص  ــای خ ــاص فضاه - اختص
ــن ــه والدی ب

ســازمان هایی بــا  ارتبــاط   - 
زیســت،  محیــط  نظیــر    

جنگلداری و  ...

 - فعالیت هــای بعــد از ســاعات 
مدرسه برای جامعه

- تنوع در طراحی فضاهای روباز

- ایجاد حیاط های یادگیری

- منظرسازی بومی

- بــه کار بــردن عناصر طبیعــی مانند  آب )حوضچه، 
 جــوی ...(، کاشــت درختچه هــا و گل هــا بــه دســت

 بچه ها

ــی و ــات اهل ــرای حضــور حیوان ــی ب  - ایجــاد فضای
 خانگی

جدول 3: اصول طراحی منظر مدرســه در راســتای آموزش مفاهیم توسعۀ پایدار. مأخذ: نگارندگان.

ــه  ــه را هرچ ــت و جامع ــده اس ــا ش ــه از آنه ــراد جامع ــی اف تمام
بیشــتر در راســتای نیــل بــه عدالــت اجتماعــی هدایــت می کننــد. 

نتیجه گیری 
ــاد  ــوص ابع ــه خص ــوزش آن ب ــدار و آم ــعۀ پای ــرش توس ــروزه نگ ام
ــی و  ــوزش تحصیل ــت در آم ــز اهمی ــداف حائ ــت محیطی، از اه زیس
خصوصــاً مقطــع ابتدایــی محســوب می شــود. آنجــا کــه دانش آموزان 
نحــوۀ پیونــد، احتــرام و حفــظ و نگهــداری طبیعــت را فــرا گرفتــه و 
همــگام بــا جامعــه از ابعــاد مختلــف پایــداری آگاه می شــوند. در ایــن 
بیــن طراحــی مدرســه همــگام بــا اصــول توســعۀ پایــدار می توانــد در 
ارتقــای ایــن آگاهــی اثرگــذار باشــد، چراکــه کالبــد مدرســه در کنــار 
منظــر آن بــه عنــوان یــک کتاب آموزشــی ســه بعــدی خــود می تواند 
مفاهیــم را بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه دانش آمــوزان انتقال 
داده و ابعــاد مختلــف زیســت محیطی اجتماعی- فرهنگــی و اقتصادی 
ــر  ــن منظ ــن بی ــد. در ای ــوزش ده ــا آم ــه آنه ــدار را ب ــعۀ پای توس

ــعۀ  ــم توس ــوزش مفاهی ــرای آم ــتری ب ــوان بس ــه عن ــه ب مدرس
پایــدار و ابعــاد زیســت محیطی از منظــر رویکــرد اکولوژیــک 
نقــش مهمــی را بــر عهــده دارد. منظــر مدرســه می توانــد بســتری 
بــرای آموزش هــای زیســت محیطی نظیــر حفــظ و نگهــداری 
ــی،  ــای طبیع ــدی از انرژی ه ــتی، بهره من ــوع زیس ــای متن گونه ه
ــد  ــا طراحــی مناســب می توان ــواد محســوب شــده و ب ــت م بازیاف
ــز  ــوزان و نی ــن و دانش آم ــه، والدی ــراد جامع زمینه ســاز حضــور اف
ســایر افــراد مرتبــط بــا مدرســه شــده و ابعــاد مختلــف پایــداری 
اجتماعــی و رویکــرد انســانی را نیــز فراهــم آورد. در ایــن جســتار 
ــر مبنــای ســه اصــل طراحــی پایــدار، اقتصــاد منابــع و چرخــه  ب
حیــات راهبردهــای آنــان، راهکارهــای عملــی در زمینــۀ طراحــی 
ــر  ــد ب ــا تأکی ــک و ب ــرد اکولوژی ــای رویک ــر مبن ــه ب منظــر مدرس
ــر 8(.  ــه شــده اســت )تصوی ــدار ارائ ــم توســعۀ پای آمــوزش مفاهی
نتیجــه آن کــه منظــر مدرســه می توانــد بــه عنــوان یــک مــکان-

رفتــار امــکان آمــوزش مفاهیــم ذکــر شــده را در قالــب یــک کتــاب 
ــه دهــد. ــه دانش آمــوزان و ســایر افــراد جامعــه ارائ ســه بعــدی ب
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تصویر 8 : الگوی طراحی حیاط مدرســه بر مبنای اصول طراحی توســعۀ پایدار در راســتای آموزش اهداف زیست محیطی. مأخذ: نگارندگان.
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