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چکیــده | در دهههــای اخیــر بحــران محیــط زیســت از دغدغههــای اصلــی بشــر محســوب شــده و نگــرش توســعۀ
پایــدار بــه عنــوان نگرشــی جامــع ،ســعی در تعدیــل و رفــع مشــکالت ناشــی از آن دارد .یکــی از کاربردیتریــن
شــیوهها در راســتای ارتقــای مفاهیــم توســعۀ پایــدار ،بحــث آمــوزش آن بــه اقشــار و ســنین مختلــف جامعه اســت.
بــه خصــوص آمــوزش در مقطــع ابتدایــی کــه از بنیادیتریــن ســطوح آمــوزش در هــر جامعهای محســوب میشــود
و یکــی از مهمتریــن اهــداف آن پــرورش نسـلهای 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 بومشــناختی در راســتای آمــوزش توســعۀ پایــدار در بســتر حیــاط مدرســه ابتدایی ارائــه دهد.
فــرض بــر ایــن اســت کــه حیــاط مدرســه ،خصوصـاً در صــورت طراحــی بــر مبنــای اصــول طراحــی توســعۀ پایــدار،
هماننــد یــک کتــاب ســه بعــدی ،توانایــی قابلتوجهــی در راســتای آمــوزش و تفهیــم مفاهیــم زیسـتمحیطی بــه
دانشآمــوزان 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 میتوانــد بــه صــورت گســترده
آمــوزشدهنــدۀ مفاهیــم توســعۀ پایــدار بــه دانشآمــوزان و ســایر افــراد مدرســه باشــد.

واژگان کلیدی | توسعۀ پایدار ،حیاط مدرسه ،آموزش ،اصول طراحی.

مقدمــه | بیتردیــد یکــی از جامعتریــن دیدگاههــا در طراحــی
مکانهــای مــورد اســتفادۀ بشــر امــروز ،نگــرش «طراحــی پایــدار»
اســت کــه بــه ارزشهــای مختلــف مــکان توجــه کــرده و ســعی
در تقویــت آنهــا دارد .ایــن نگــرش برگرفتــه از اصول«توســعۀ
پایــدار» اســت (اســکبلوند .)1382 ،کشــور ایــران بــا توجــه
بــه شــرایط اقلیمــی ،افزایــش روزافــزون جمعیــت و گســترش
فعالیتهــای صنعتــی ،در زمــرۀ کشــورهایی قــرار دارد کــه
مســائل زیس ـتمحیطی در آنهــا اهمیــت زیــادی دارد و نیازمنــد
ســاماندهی و برنامهریــزی اســت .امــروزه توســعۀ پایــدار نــه
فقــط بــه شــکل یــک مفهــوم تکنولوژیکــی ،بلکــه بــه شــکل یــک
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مفهــوم آموزشــی نیــز نگریســته میشــود و آمــوزش بــه عنــوان
فرآینــد تســریعکنندۀ تغییــرات اجتماعــی از طریــق افزایــش
آگاهــی عمومــی در زمینــۀ ارزشهــا ،رفتارهــا و نحــوۀ زندگــی
بــرای دســتیابی بــه آینــدۀ پایــدار تلقــی میشــود .لــذا آمــوزش،
اثربخشتریــن ســازوکار جامعــه بــرای مقابلــه بــا چالــش ایــن
قــرن ،یعنــی توســعۀ پایــدار اســت (موســایی و احمــدزاده.)1388 ،
از آنجایــی کــه هــر فــرد از جامعــه در همــان ســالهای اولیــۀ
آمــوزش ،چگونگــی همسوشــدن بــا محیــط و اجتمــاع اطــراف را
آموختــه و در نهایــت بــه شــهروندی مؤثــر بــرای جامعۀ خــود بدل
میشــود ،بنابرایــن بیتوجهــی بــه جایــگاه مــدارس بــه خصــوص
مــدارس ابتدایــی کــه پایــۀ آمــوزش محســوب میشــوند ،بــه
عنــوان مکانــی تأثیرگــذار در آمــوزش مفاهیــم پایــۀ توســعۀ
پایــدار ســبب خواهــد شــد کــه افــراد در مقابــل نیازهــای جامعــه

فضاهای جمعی و حیاط مدرسه | خسرو دانشجو و همکاران
بیگانــه بــوده و احســاس مســئولیت انــدک ،جامعــه را نیــز تبدیــل
بــه محیطــی منفعــل و عــاری از تأثیــر مثبــت شــهروندان کنــد.
در ایــن جســتار دســتیابی بــه الگویــی بــرای طراحــی حیــاط
مــدارس بــا رویکــرد آمــوزش بــه مخاطبــان مدرســه و نیــز ترویــج
مفاهیــم زیســتمحیطی مــد نظــر بــوده اســت .بدینســان در
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
فضــا در جهــت تحقــق اهــداف مذکــور ارائــه شــود.

روش تحقیق

روش تحقیــق بــه کار گرفتــه شــده مبتنــی بــر مطالعــات
اســنادی و مــرور متــون ،منابــع و تجــارب و تحلیــل آنهاســت.
در گام نخســت جهــت دســتیابی بــه مبانــی نظــری تحقیــق
و بــا بررســی و تحلیــل اطالعــات ،اســناد و منابــع چاپــی و
تصویــری و اینترنتــی ،مفاهیمــی چــون توســعۀ پایــدار و طراحــی
منظــر مدرســه ،بــه مثابــه اولیــن فضــای آمــوزش پایــهای بــه
جامعــه ،قانونمندیهــای حاکــم بــر طراحــی منظــر مــدارس
تدقیــق شــده اســت .در ادامــه بــه بررســی و تحلیــل منظــر دو
2
مدرســه موفــق جهــان ،چــون مدرســۀ رزا پــارک 1و ایــگل راک
بــه همــراه مدرســۀ ابتدایــی نورمبیــن در ایــران پرداختــه شــده
و در نهایــت ،بــر پایــۀ ســه اصــل کــه مبنــای طراحــی حیــاط
مدرســه در راســتای آمــوزش مفاهیــم زیســتمحیطی هســتند،
رهنمودهایــی در ایــن بــاب ارائــه شــده اســت.

مدارس و مفاهیم توسعۀ پایدار

در طــی ســالهای  1970در پــی آگاهیهــای زیســتمحیطی،
توجــه دانشــمندان در حوزههــای مختلــف بــه اثــرات ســوء
فعالیتهــای انســان و ایجــاد محیــط ســالم جلــب شــد .در
ایــن بیــن مســئلۀ آموزشهــای محیطــی از جملــه مهمتریــن
راهکارهــا در کاهــش صدمــات متعــدد بــه محیــط زیســت
محســوب میشــود .درواقــع بــه منظــور نزدیککــردن دو واژۀ
«آمــوزش و محیــط زیســت» ،در دهههــای اخیــر اقدامــات قابــل
تأملــی صــورت گرفتــه و ایــن نظریــه مطــرح اســت کــه میتــوان
مفاهیــم نوظهــوری چــون توســعۀ پایــدار را بــه صــورت مســتقیم
و غیــر مســتقیم در مکانهــای آموزشــی مطــرح کــرد (عظمتــی
و باقــری .)1387،واژۀ محیــط زیســت و آمــوزش تــا اواســط دهــۀ
 1960در کنــار هــم بــه کار بــرده نشــدهاند ،امــا تحــوالت مربــوط
بــه آمــوزش زیسـتمحیطی حاصــل اندیشــۀ گروهــی از متفکــران،
نویســندگان و تحصیلکــردگان برجســتۀ قرنهــای  18و 19
از جملــه گوتــه ،3روســو 4و دیویــی 5اســت و بســیاری معتقدنــد
که«ســر پاتریــک گــدس )1933-1854( »6اســتاد اســکاتلندی،

اولیــن شــخصی بــود کــه پــل ارتباطــی مســتحکمی بیــن کیفیــت
محیــط زیســت و کیفیــت آمــوزش برقــرار کــرد (پالمــر.)1383،
از ســالهای  1970و  1980تغییراتــی در بخــش آموزشهــای
رســمی در جهــت آمــوزش مفاهیــم پایــداری بــه وجــود آمــد و
شــواهدی از انعــکاس ایــن تغییــرات و نقــش جدیــد مــدارس در
بریتانیــا ،آمریــکای شــمالی و اروپــا پدیــدار شــد .در طــول ده
ســال آنچــه کــه «برنامــۀ عمومــی مدرســه» خوانــده میشــد،
رویکردهــای جامعتــر و وســیعتری را در حوزههــای پایــداری
دربرگرفــت .بــه عنــوان مثــال در بریتانیــا برنامههــای یادگیــری از
طریــق منظــر 7در کانــادا برنامــۀ همیشــه ســبز 8و در اروپــا اقداماتی
چــون برنامــۀ منظــر آموزشــی ،9از جملــه ایــن برنامههــا بــرای
اعمــال تغییــرات در جهــت آمــوزش محیــط زیســت در مــدارس
هســتند ( .)Henderson & Tilbury, 2004در گزارشــي نیــز كــه
در ســال  1974بــه چــاپ رســيد توســعۀ آمــوزش محيطــي در
دورۀ تحصيلــي شــامل تمامــي برنامــۀ تحصيــل چــه در داخــل و يــا
خــارج از محيــط مدرســه بــود و بايــد بــه آن در كنار ســاير مســائل
مطــرح در زمينــۀ آمــوزش پرداختــه ميشــد .در ســال  1987نیــز
يونســكو بيانيــهاي مبنــي بــر اهميــت آمــوزش محيطــي صــادر
ميكنــد (فیضــی .)62 ،1389 ،برداشــتهای نویــن از آمــوزش
محیــط زیســت ،مدرســه را نــه فقــط بــه عنــوان زمین ـهای بــرای
مدیریــت محیــط زیســت ،بلکــه بــه عنــوان زمینــه و محلــی بــرای
پرداختــن بــه آمــوزش محیــط زیســت بــرای جامعــه میدانــد .در
ایــن بیــن ایــدۀ مدرســۀ ســبز از برنامــۀ بومگرایانــۀ مدرســه کــه
توســط مؤسســۀ آمــوزش محیطــی پیشــنهاد شــد نشـ ٌات گرفــت و
هــدف آن بهوجــودآوردن آمــوزش محیطــی بــود کــه بــه تدریــج
در بخشهــای مختلــف روزانــه مدیریــت مدرســه و آمــوزش در
کالس درس نفــوذ کــرده و ســپس سیســتم جامــع مدیریــت
محیطــی در مدرســه را شــکل دهــد .در ســال  2007نیــز شــورای
ســاختمان ســبز ایــاالت متحــده ،کمپیــن ملــی مــدارس ســبز را
آغــاز کــرد کــه چارچــوب اصلــی آن در تصویــر  1قابــل مشــاهده
اســت (.)Zhao, He & Meng, 2015, 311

ایــن رویکردهــای نــو در توســعۀ همهجانبــۀ مــدارس ،پاســخی
بــه نیازهــای جهانــی بــرای تغییــر جهــت مدیریــت آمــوزش
رســمی و کمــک بــه برابــری و ســاخت آینــدهای بهتــر و
پایدارتــر اســت ( .)Scheerens, 2000در راســتای توســعۀ پایــدار،
دســتاوردهای علمـیای وجــود دارد کــه نشــان میدهــد آمــوزش
در ســن پاییــن بســیار مؤثــر اســت و مــدارس ابتدایــی موفقیــت
بیشــتری نســبت بــه مــدارس راهنمایــی در ارتقــای ســطح
توســعۀ پایــدار بهدســت آوردهانــد و در اســتفاده از فضــای بــاز
و زمیــن مدرســه بــه عنــوان منبعــی بــرای فراگیــری در زمینــۀ
محیــط زیســت بســیار موفــق عمــل کردهانــد ( .)Scot, 2009در
تحقیقــی کــه توســط فیضــی ( )1389صــورت گرفــت مشــخص
شــد کــه دانشآمــوزان دبســتان نســبت بــه یادگیریهــای
زمستان  1398شماره 49
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جســتار
احســاس تعلــق و هماهنگــی برنامــۀ درســی و فرهنــگ مدرســه
ارائــه کننــد (Foster, Percival, Chillman, JacksonMountain,
( )Burn, Martin, Walters & Robinso, 2006, 84جــدول .)1

فضــای بــاز مدرســه ،کتــاب ســهبعدی آمــوزش
توســعۀ پایــدار

تصویر  : 1چارچوب اصلی مدارس ســبز ،مأخذ.Zhao et al., 2015, 311 :

محیطــی در بســتر طبیعــی مشــتاقتر از دانشآمــوزان مقطــع
متوســطه هســتند و همچنیــن آنهــا بیشــتر از مقطــع متوســطه
از بازدیــد محیطهــای طبیعــی و تجــارب آموزشــی محیطــی
لــذت میبرنــد (فیضــی .)45 ،1389،در عینحــال تحقیقــات
نشــان میدهنــد کــه ســبزینگی محیــط در حیــاط مدرســه
باعــث ارتقــای فعالیــت فیزیکــی دانشآمــوزان (Akoumianaki-
 )Ioannidou, Paraskevopoulou & Tachou, 2016نــه تنهــا در
مقطــع ابتدایــی بلکــه در مقاطــع باالتــر نیــز میشــود (Jansson,
 .)Abdulah & Eriksson, 2018در ایــن بیــن اگــر منظــر مــدارس
بــر مبنــای اصــول توســعۀ پایــدار طراحــی شــوند ،میتواننــد
تجربیــات آموزشــی قابــل توجهــی همچــون طراحــی پایــدار و
مدیریــت منابــع ،محافظــت و ارتقــای طبیعــت ،کار مشــارکتی و

فضاهــای آموزشــی زیــادی از جملــه مهــد کودکهــا و مــدارس
ابتدایــی ،آمــوزش در چارچــوب اهــداف توســعۀ پایــدار و حفاظــت
از محیــط زیســت را تجربــه و تأثیــر بهســزای آن را در رفتــار
و عملکــرد دانشآمــوزان خــود بررســی کردهانــد .تحقیقــات
نشــان دادهانــد کــه اکثریــت دانشآمــوزان و دانشــجویان
ترجیــح میدهنــد تــا در طبیعــت و منظــر فضــای آموزشــی
تعریــف شــده و محــدود بــه یادگیــری و فعالیــت مشــغول باشــند
(امامــی .)1392 ،از نظــر زیمرمــن 10انســانها هــم تحــت تأثیــر
محیــط هســتند و هــم خــود بــه محیــط شــکل میدهنــد
(کدیــور ،)1394 ،بنابرایــن حیــاط مدرســه همچنیــن میتوانــد
در افزایــش کارایــی و عملکــرد روزانــۀ دانشآمــوزان مؤثــر باشــد
(.)Bagot, Allen & Toukhsati, 2015

تحقیقــات جدیــد ثابــت میکنــد کــه شــکل کنونــی زمینهــای
بــازی در مــدارس کــه بــه منظــور کنتــرل بیشــتر بچههــا و
بازیهــای گروهــی طراحــی شــدهاند ،بــرای هیچیــک از
دانشآمــوزان دختــر و پســر مناســب نیســت و موجــب رفتارهــای
نادرســت انضباطــی میشــوند .ایــن فضاهــا موجــب رفتارهــای
تهاجمــی در پســران و برعکــس موجــب افســردگی در دختــران
میشــود ( .)Cheskey, 2001در ایــن بیــن حیــاط مدرســه

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

اصول توسعۀ پایدار
طراحی پایدار و مدیریت
 بهکارگیری اصول محیط زیستتمهیدات الزم برای اصول توسعۀ پایدار

 انجــام گزارشهــای تحقیقاتــی در زمینــۀ  -انعــکاس تنــوع فرهنگــی و  -خلــق فضاهــای آمــوزشبیرونــی
هویــت مدرســه
حیــات وحــش

 بازیافــت و اســتفادۀ مجــدد ازمصالح
 -برنامهریزی برای مدیریت زیستبوم

 احتــرام بــه مشــخصههای  -تدویــن سیاســت و برنامــۀمدرســه در ارتبــاط بــا منظــر
محلــی و ســاخت آنهــا
 کاربــرد مــواد و مصالــح مطابــق بــا  -بررســی پیدایــش و ارتقــای مســکنو حیــاط مدرســه
اصول اخالقی
طبیعــی (زیس ـتبوم) شــامل حیــات وحــش  -برنامهریــزی جهــت
مشارکت جامعه
 کار در جهت ویژگیهای محیطی ایجــاد ارتبــاط میــان زیســتبومهایمختلــف
 اســتفاده از گروههــای ویــژه ماننــدهدایتکننــدگان حیــاط مدرســه  -پرهیــز از تمهیــدات ســختگیرانه ماننــد
و یا گروه مدیریت
چیــدن ســبزه و گیاهــان
 اجرای سیستم مدیریت پروژه ایجــاد پناهگاههــای متعــدد بــرایگونههــای مختلــف جانــوری
 تخصیص بودجه -بررسی کیفیت مصالح
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حفاظت از محیط و ارتقای طبیعت

کار گروهی و مشارکت
اجتماعی

هماهنگی با برنامۀ درسی
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فضاهای جمعی و حیاط مدرسه | خسرو دانشجو و همکاران
میتوانــد از طریــق ســه راه کلیــدی در آمــوزش و یادگیــری
دانشآمــوزان مؤثــر واقــع شــود ایــن ســه راه عبارتنــد از :حیــاط
بــه مثابــه گزینـهای جایگزیــن بــرای آمــوزش در فضــای داخلــی،
تســهیالتی را کــه فراهــمآوردن آنهــا در فضــای داخلــی میســر
نیســت تأمیــن میکنــد و نیــز محیطــی بــرای یادگیــری تجربــی
فراهــم م ـیآورد ( .)ibidطراحــی منظــر مدرســه بــرای آمــوزش
و یادگیــری را میتــوان از ســه منظــر فضــای آموزشــی عملــی،
فضــای بــازی و نیــز بســتری مرتبــط بــا برنامههــای درســی
بررســی کــرد (جــدول  .)2در ادامــه ســه نمونــه مدرســه موفــق
در راســتای تحقــق ابعــاد زیســتمحیطی بررســی میشــود.

• مدرسه ابتدایی رزا پارك

مدرســۀ رزا پــارک در ایالــت ارگــون آمریــکا بیــن ســالهای
 2006تــا  2007ســاخته شــده اســت .طراحــی ایــن مدرســه بــه
گونـهای اســت کــه بــه کاربــران ســاختمان بیامــوزد کــه چگونــه
مدیــر مناســبی بــرای محیــط زیســت خــود باشــند .انــرژی
مصرفــی مدرســه  29درصــد بــازده بیشــتری نســبت بــه ســطح
انــرژی تعیینشــده توســط اســتاندارد ایالــت آرگــون داراســت.
تمهیــدات زیســتمحیطی در طراحــی مدرســه عبارتنــد از:
اســتفاده از حســگرهای خــودکار ،پنجــره و بازشــوهای ســقفی
کارآمــد بــه لحــاظ انــرژی و وجــود پنجرههایــی بــه منظــور
ایجــاد تهویــۀ طبیعــی .ایــن مدرســه همچنیــن موفقتریــن
پــروژه در باززندهســازی بافــت تاریخــی پورتلنــد اســت و نقــش
فرهنگــی مهمــی در احیــا و مرمــت بافــت تاریخــی داشــته اســت
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(تصاویــر  2و .)3

• مدرسه ابتدایی ایگل راك

ایــن مدرســه در ســال  2003در ارگــون جنوبــی کــه تنهــا
 5000نفرســکنه دارد واقــع شــده اســت .ایــن مدرســه تمامــی
ویژگیهــای طراحــی پایــدار را در خــود گنجانــده اســت.
معمــاران ،مدرسـهای طراحــی کردنــد کــه بــه طــور تخمینــی 38
درصــد بیشــتر از اســتاندارد انــرژی ســاختمان در شــهر ارگــون
انــرژی ذخیــره میکنــد .ایــن مدرســه تــا حــد زیــادی از نــور
روز بهــره میبــرد ،ســایبانها در خــارج ســاختمان در جبهــۀ
جنوبــی بــه منظــور کاهــش گرمــای فزاینــده نصــب شــدهاند .از
ویژگیهــای پایــداری در ایــن مدرســه میتــوان بــه ایــن مــوارد
اشــاره کــرد :ســایبان در جبهــۀ جنوبــی ،پنجرههــای قابــل
تنظیــم بــه منظــور تهویــۀ طبیعــی در کالس ،بازیافــت اغلــب
ضایعــات ،حفــظ پوشــش گیاهــی تــا حــد ممکــن ،اســتفاده از
گیاهــان مقــاوم در برابــر خشکســالی .آب در ســه تانــک زیــر زمین
ذخیــره شــده و تــا قبــل از رســیدن بــه چیلرهــا خنــک میشــود.
کاهــش اســتفاده از چیلرهــا ،ایجــاد پارکینگهــای دوچرخــه و
سیســتم دسترســی بــه راههــای گــذر پیــاده بــه مناطــق مســکونی
اطــراف ،طراحــی بخشــی از ســاختمان در داخــل دامنــۀ تپــه بــه
منظــور تبــادل انــرژی انــدک بــا خــاک ،تجهیــزات لولهکشــی بــا
جریــان کــم ،اســتفاده از شــیرهای آب زمــاندار و حفــظ درختــان
موجــود (( )Ford, 2007تصاویــر  4و .)5
• مدرسۀ ابتدایی نورمبین
مدرســۀ نورمبیــن واقــع در شــهر بســطام در زمینــی بــه مســاحت

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

ویژگیهای مرتبط با برنامۀ درسی
 -تونلهای چندگانه

فضای بازی
 -خلق فضاهای چندمنظوره و انعطافپذیر

فضای آموزش عملی
 خلــق کالسهــای بیرونــی تعریفشــده بــا انــدازهو مقیــاس مناســب

 باغچههــای مرتفعتــر از ســطح زمیــن  -بررسی معیار برای خلق محیط بازی غنیبــرای کاشــت گیــاه
 ساخت فضاهای بیرونی /درونی یکی شده آغل حیوانات خلــق فضاهایــی بــا قابلیــت برانگیختــن تجربــه - ،بررســی دسترسـیها ،مــکان قرارگیــری نســبت بــهتصــور و چالــش
 هزارتوی ریاضیکالس درس و تــدارکات الزم بــرای اســتفاده از فضــا
 مسیر جنگلیآنایجــاد تعــادل میــان چالــش محیــط و ایمنــی  -فضایی برای انبار و تجهیزات الزم توربین بادی بهرهگیــری از شــاخصهای موجــود ســایت ماننــدآموزشی
نیازهای
گرفتن
نظر
در
درختــان و شــیب زمیــن
 سکوی کنار دریاچه فضاهایــی بــا ظرفیــت تمــام کالس (حــدود 30نفــر) و گروههــای کوچکتــر

راهکارهای طراحی منظر مدرسه

 فضای اجرای نمایش -حلقۀ قصهگویی

 طراحــی نقــاط عطــف و مشــخصههای خــاص درســایت

 تور بازی هدف پرتاب دارت -ایجاد عالئم یادگیری روی زمین
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تصویر  :2پالن مدرسۀ رزا پارک .مأخذ.Ford, 2007 :

تصویر  :3نمایی از حیاط مدرســه رزا پارک .مأخذ.Ford, 2007 :

 28هکتــار بــه پشــتیبانی مؤسســۀ خیریــۀ نورمبیــن طراحــی
شــده اســت .در ایــن مدرســه دیدهــای مختلــف بــه فضاهــای
آموزشــی کــه بــر مبنــای تــوده و فضاهــای خالــی تعریــف
میشــود شــکل گرفتــه اســت (The Noor-e-Mobin's G2
 .)Primary School, n.dایــن پــروژه بــه مثابــه همســایگی شــهری
در راســتای تقویــت حــس شــهروندی کــودکان قــدم برداشــته
و ســعی دارد تــا مشــارکت و احســاس مســئولیتپذیری را در
بیــن آنهــا گســترش دهــد .حیــاط ایــن مدرســه در بخشهــای
مختلــف و بــا ارتفاعهــای متفــاوت بــا اهــداف متعــدد ورزشــی،
آموزشــی و زیســتمحیطی شــکل گرفتــه اســت .در مدرســۀ
نورمبیــن آموزشهــای زیســتمحیطی نــه فقــط از طریــق
کالبــد مدرســه و ارتبــاط بــا طبیعــت ،بلکــه در آموزشهــای
عملــی نیــز مصــداق مییابــد (تصاویــر  6و .)7

لــذا فراهــمآورن «فضــای» مناســب بــرای بــازی کــودکان کــه
بتوانــد بــه «مکانــی» امــن و پاســخده بــه نیازهــا تبدیــل شــود و
«امــکان» بــروز خالقیتهــای فــردی و تجربــۀ زندگــی اجتماعــی
و همچنیــن آمــوزش غیرمســتقیم مفاهیــم پایــداری اجتماعــی و
زیســتمحیطی را فراهــم کنــد ،بســیار حائــز اهمیــت بــوده و
بایــد مــورد توجــه طراحــان معمــاری و منظــر مــدارس و مدیران و
برنامهریــزان قــرار گیــرد .همچنیــن تجربــۀ موضوعــات مرتبــط بــا
پایــداری بــر مبنــای متغیرهــای روانــی -اجتماعــی در مدرســه ،بر
روی رفتارهــا و مقاصــد اکولوژیــک خــارج از مدرســۀ دانشآمــوزان
نوجــوان تأثیــر میگــذارد (Uitto, Boeve-de Pauw& Saloranta,
 .)2015راهکارهــای عملــی پرداختــن بــه ایــن اصــول در جــدول
 3قابــل مشــاهده اســت .امــروزه فضــای بــاز مــورد نیــاز از بــام
ســبز مدرســه تأمیــن میشــود ،کــه بــا طراحــی ایمنــی بــام بــه
عنــوان فضــای بــاز آموزشــی در مــدارس اســتفاده میشــود و
در کنــار فوایــد اکولوژیکــی و زیباییشــناختی ،کمبــود فضــای
بــاز در مــدارس را نیــز جبــران و بــه ایــن ترتیــب پشــتبام از
یــک «مــکان» کــم اســتفاده بــه «امــکان» منحصربهفــردی بــرای
بــازی ،آمــوزش و ارتقــای ارزشهــای اکولوژیکــی در منظر شــهری
تبدیــل خواهــد شــد .از ســویی بهکارگیــری گونههــای گیاهــی و
درختــان بومــی در فضــای بــاز مــدارس ،تأثیــرات مثبتــی چــون:

طراحــی حیــاط مدرســه و آمــوزش مفاهیــم
توســعۀ پایــدار

حیــاط ســبز مدرســه میتوانــد میــزان اســترس دانشآمــوزان را
کاهــش داده و فاکتورهــای تقویتکننــدۀ انعطافپذیــری را در
آنهــا افزایــش دهــد (.)Chawla, Keena, Pevec & Stanley, 2014
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تصویر  :4پالن مدرســۀ ابتدایی ایگل راک .مأخذ.Ford ,2007 , :

تصویر  :6پالن مدرســۀ 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 دانشآمــوزان فضــای
ســبز در مــدارس خواهــد داشــت ،کــه در مجمــوع تمامــی ایــن
عوامــل بــر ســامت جســمی و روحــی دانشآمــوزان مؤثــر اســت.
امــروزه نگــرش طراحــی پایــدار بــه عنــوان تغییــر و تعدیلــی در
طراحــی معمــاری و در پاســخ بــه نگرانیهــای عصــر حاضــر
دارای رویکردهــای مشــخصی در طراحــی اســت .میتــوان
آنهــا را در ســه اصــل اقتصــاد منابــع ،طراحــی براســاس چرخــۀ

تصویر  : 5مدرســۀ ابتدایی ایگل راک .مأخذ.Ford ,2007 :

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

حیــات و طراحــی انســانی خالصــه کــرد کــه هریــک از ایــن اصول
دارای راهبردهایــی مختــص خــود اســت (تصویــر  .)8بــر ایــن
اســاس راهحلهــای متفاوتــی بــرای طراحــی مدرســه ارائــه شــده
اســت .ماننــد بهرهگیــری از حســگرهای خــودکار بــرای تنظیــم
نــور مدرســه ،بازیافــت ضایعــات تولیــد شــده و بهرهگیــری از
گیاهــان مقــاوم در برابــر خشکســالی و نیــز بهرهمنــدی از
منابــع تجدیدپذیــر ماننــد بــاد و گرمــای زمیــن ،امــا آنچــه در
تجــارب مــدارس مختلــف در اســتفاده از اصــول طراحــی پایــدار
حائــز اهمیــت اســت ،عــاوه بــر رویکردهــای اقلیمــی و ابعــاد
زیســتمحیطی توســعۀ پایــدار ،ابعــاد اجتماعــی -فرهنگــی آن
اســت .امــروزه اغلــب مــدارس بــه عنــوان مراکــزی بــرای جامعــۀ
محلــی خــود محســوب شــده و تقســیم امکانــات باعــث بهــرهوری
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جدول  :3اصول طراحی منظر مدرســه در راســتای آموزش مفاهیم توسعۀ پایدار .مأخذ :نگارندگان.
اصول
کاهش اثرات زیستمحیطی

تعامل مفاهیم محیط زیست
با الیههای اجتماعی

ارتقای ارزشهای اکولوژیک منظر مدرسه

ارتقای بهرهوری محیطی
کاهش مصرف منابع

راهکار

 اســتفاده از انرژیهــای  -جمــعآوری آبهــای  -آمــوزش جامعــه از طریــق  -تنوع در طراحی فضاهای روبازحضور و مشارکت در مدرسه
سطحی و آب باران
طبیعــی
 ایجاد حیاطهای یادگیری جهتگیــری مناســب  -اســتفاده از مــواد  -گســترش فعالیتهــای منظرسازی بومیداوطلبانه
تجدیدپذیر
ســا ختما ن
 طراحــی فضاهــای جمعــی  -بــه کار بــردن عناصر طبیعــی مانند آب (حوضچه، کاشــت گیاهــان مقــاوم در  -مواد با دوام و مقاومجــوی  ،)...کاشــت درختچههــا و گلهــا بــه دســت
روبــاز
برابــر خشکســالی
بچهها
 جداســازی پســماندها اختصــاص فضاهــای خــاص اســتفاده از تجهیــزات برای بازیافت کاغذ ایجــاد فضایــی بــرای حضــور حیوانــات اهلــی وبــه والدیــن
کم مصــر ف
خانگی
 تبدبــل ماندههــای غــذا ارتبــاط بــا ســازمانهاییبه کود
 مرمت بناهای موجودنظیــر محیــط زیســت،
 بازیابــی فضاهــای از جنگلداری و ...دسترفته
 فعالیتهــای بعــد از ســاعاتمدرسه برای جامعه

تمامــی افــراد جامعــه از آنهــا شــده اســت و جامعــه را هرچــه
بیشــتر در راســتای نیــل بــه عدالــت اجتماعــی هدایــت میکننــد.

نتیجه گیری

امــروزه نگــرش توســعۀ پایــدار و آمــوزش آن بــه خصــوص ابعــاد
زیســتمحیطی ،از اهــداف حائــز اهمیــت در آمــوزش تحصیلــی و
خصوصـاً مقطــع ابتدایــی محســوب میشــود .آنجــا کــه دانشآموزان
نحــوۀ پیونــد ،احتــرام و حفــظ و نگهــداری طبیعــت را فــرا گرفتــه و
همــگام بــا جامعــه از ابعــاد مختلــف پایــداری آگاه میشــوند .در ایــن
بیــن طراحــی مدرســه همــگام بــا اصــول توســعۀ پایــدار میتوانــد در
ارتقــای ایــن آگاهــی اثرگــذار باشــد ،چراکــه کالبــد مدرســه در کنــار
منظــر آن بــه عنــوان یــک کتاب آموزشــی ســه بعــدی خــود میتواند
مفاهیــم را بــه طــور مســتقیم و غیرمســتقیم بــه دانشآمــوزان انتقال
داده و ابعــاد مختلــف زیسـتمحیطی اجتماعی -فرهنگــی و اقتصادی
توســعۀ پایــدار را بــه آنهــا آمــوزش دهــد .در ایــن بیــن منظــر
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مدرســه بــه عنــوان بســتری بــرای آمــوزش مفاهیــم توســعۀ
پایــدار و ابعــاد زیســتمحیطی از منظــر رویکــرد اکولوژیــک
نقــش مهمــی را بــر عهــده دارد .منظــر مدرســه میتوانــد بســتری
بــرای آموزشهــای زیســتمحیطی نظیــر حفــظ و نگهــداری
گونههــای متنــوع زیســتی ،بهرهمنــدی از انرژیهــای طبیعــی،
بازیافــت مــواد محســوب شــده و بــا طراحــی مناســب میتوانــد
زمینهســاز حضــور افــراد جامعــه ،والدیــن و دانشآمــوزان و نیــز
ســایر افــراد مرتبــط بــا مدرســه شــده و ابعــاد مختلــف پایــداری
اجتماعــی و رویکــرد انســانی را نیــز فراهــم آورد .در ایــن جســتار
بــر مبنــای ســه اصــل طراحــی پایــدار ،اقتصــاد منابــع و چرخــه
حیــات راهبردهــای آنــان ،راهکارهــای عملــی در زمینــۀ طراحــی
منظــر مدرســه بــر مبنــای رویکــرد اکولوژیــک و بــا تأکیــد بــر
آمــوزش مفاهیــم توســعۀ پایــدار ارائــه شــده اســت (تصویــر .)8
نتیجــه آنکــه منظــر مدرســه میتوانــد بــه عنــوان یــک مــکان-
رفتــار امــکان آمــوزش مفاهیــم ذکــر شــده را در قالــب یــک کتــاب
ســه بعــدی بــه دانشآمــوزان و ســایر افــراد جامعــه ارائــه دهــد.
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