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محيط يادگيرِی انعطاف پذير 
جهان کودِک تجربه پذير، سيستم آموزشِی تغيير پذير 
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چکيده :
ــال های اخير با توجه به رشد روزافزون و وسعت تغييرات روش های آموزشی، سازگار نمودن بستر يادگيری با  در س
ــبب  ــت.چرا که محيط فيزيکی به س تمامی جوانب نيازهای يادگيرنده، در کانون توجه متخصصين آموزش قرار گرفته اس
ساختار خود می تواند تعامالت و در پی آن فرآيند يادگيری را تقويت و يا تضعيف نمايد.از آنجا که ”تعامالت مداوم انسانها 
ــکل  ــی جهان امروز و فردا را ش ــر و با منابع محيطی“ و الگوی ”يادگيرنده- محوری“، جوهره نظام های آموزش ــا يکديگ ب
ــت.از اين  ــود دارد که رويکردهای جديد، نيازمند حرکت، کار گروهی و پويايی دانش آموزان اس ــد، اين اعتقاد وج می بخش
ــته باشد، از اهميت  ــتری که چنين نحوه ی يادگيری، در آن قابليت ظهور داش ــازماندهِی بس رو تعريف نيازها و چگونگِی س
ــخگويی به  ــتجوگر و تجربه پذير جهان کودک و به منظور پاس ــتار حاضر با تکيه بر ذات جس ويژه ای برخوردار است.نوش
ــترده روش های آموزشی، ضرورت بهره گيری از عامل انعطاف پذيری در محيط های يادگيری را مورد تاکيد  تحوالت گس
قرار داده و در اين رابطه برخی از راهکارهای انعطاف پذير نمودن يک محيط يادگيری، قابليت ها و مزيت های اين عامل ارائه 
می گردد.در اين راستا برای تبيين دقيق اين ايده، برخی از مطالعات در زمينه فرآيند رشد کودکان و سير طراحی محيط های 
يادگيری به سمت محيط های انعطاف پذير، مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه ضمن بررسی نيازهای يک کالس ايده آل، 
الگوی کالسی انعطاف پذير به عنوان "ساختاری پاسخگو" ارائه می گردد. در نهايت چنين استنتاج می شود که خلق يک محيط 
يادگيرِی انعطاف پذير، که هميشه در حال طراحی توسط کاربران آن است، به نوعی، سازگاری با تجربه پذيرِی جهاِن کودک 

و همسويی با تغيير پذيری روش های آموزشِی نو به نو  را سبب می گردد. 
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نشريه علمی – پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ايران  شماره ۱  پاييز ۱۱۰۱۳۸۹

۱- مقدمه
اگر با توجه به دستاوردهای مفيد علم ارتباطات، آموزش و پرورش 
ــم و تربيت دانش  ــن نگرش تعلي ــانی بدانيم، در اي ــالع رس ــی اط را نوع
ــه عناصر ديگری چون  ــت بلک ــوزان، تنها تحت تاثير کالم معلم نيس آم
ــاير عوامل، در  ــای غير کالمی و رفتار غير بيانی  بيش از س آموزش ه
ــری تنها در کالس  ــش دارند.بنابراين يادگي ــام به فراگيران نق انتقال پي
ــاطريان، ۱۳۸۷: ۷۳). اين موضوع که فضاهای  ــاق نمی افتد(ش درس اتف
ــی بر ميزان يادگيری و ديگر دستاوردهای دانش آموزان موثر  آموزش
است، چندين دهه مطالعات بسياری را در حوزه های مختلف از جمله در 
حوزه های روانشناسی محيط در فضاهای آموزشی به خود اختصاص 
ــت و اين اعتقاد وجود دارد که محيط های يادگيری امروز، بايد  داده اس
ــاکن را  از محرک های الزم برخوردار بوده تا امکان فعاليت های غير س
ــهيل نمايد، چرا که اساسی ترين نياز های نظام های آموزشی نوين،  تس
"تحرک فيزيکی و ذهنی" و "رشد روحيه اجتماعی" است. به سخن ديگر، 
ــت:« تعامـالت پی در پی و  ــاله اس روش يادگيری جديد در گير اين مس

.(۹ :۱۹۹۸ ,Greeno)  «مداوم انسانها با يکديگرو با منابع محيطی
ــتی و قوانين حاكم بر  ــذرا به عالم هس ــر، با نگاهی گ ــويی ديگ   از س
ــد تنگاتنگ عالم طبيعت با  ــش از هرچيز جلوه می كند، پيون ــه بي آن، آنچ
َسَيالن و تغييراست و هماهنگی با اين تغييرات به يک عامل تعيين کننده 
ــده است. شيوه معقول در مواجهه  ــان ها تبديل ش برای ادامه حيات انس
ــتيابی به چارچوبی حساب شده در جهت  ــترده، دس با اين تغييرات گس
ــتی است.از اين  بهره گيری کامل از قوانين تغيير و تحول در جهان هس
ــد دانش آموزان را در جهت "  ــط يادگيری دنيای امروز نيز باي رو، محي
ــف قلمروهای جديِد جهاِن در حال شدِن  پيرامون خود" سوق دهد  کش
ــی" همگام  ــرفت دنيای تکنولوژی آموزش ــرعت تغييرات و پيش و با "س
ــتقبال از تغييرات به عنوان بخش ضروری عامل  نمايد.از آنجايی که اس
ــده است، هدف نوشتار حاضر تبيين اين عامل  انعطاف پذيری آورده ش
به عنوان عامل اساسی در طراحی محيط های يادگيری است، به گونه ای 
ــه ی خالق درون  ــرای برانگيخته نمودن تکان ــو زمينه را ب ــه از يک س ک
کودک و  حمايت از فرايند اکتشاف  فراهم دارد، و از سوی ديگر شرايط 
را برای هماهنگی با تغييرات مداوم سيستم های آموزشی و نيازهای در 
حال تغيير آن مهيا نمايد.اين تحقيق از نوع کاربردی و روش تحقيق آن 
به صورت کيفی است.جمع آوری اطالعات مبتنی بر مطالعات اسنادي، 
مرور متون، منابع و تجارب وتحليل آنها بوده و برای تبيين موضوع از 

روش استدالل منطقی بهره گيري شده است. 

۲- تعريف  انعطاف پذيری 
انعطاف پذيری در لغت به معنای شايستگِی هماهنگی با هر وضع و هر 
محيط (معين، ۱۳۷۱) و به مفهوم سادگی تغييرپذيری به منظور سازگاری 
و مناسب بودن برای محيط و تغييرات آن در موقعيت های متفاوت می باشد 
ــي به راهبردهاي غلبه اي  ــت از دسترس و طبق تعاريف جديد عبارت اس
گوناگون براي فائق آمدن بريک عامل رواني فشارزا و تمايل به بررسي 
همه آنها(عالقبند راد، ۱۳۸۲). انعطاف پذيری يک فرايند پويا تعريف می شود 
 که مسئول ايجاد انطباق مثبت، عليرغم وجود تجارب مخالف يا تروماتيک

ــاختاری  ــت. نظريه های جديد به انعطاف پذيری به عنوان س ــرد اس  در ف
چندبعدی نگاه می کنند که شامل مهارتهای خاصی چون مهارت حل مسأله 
ــان افراد انعطاف پذير، افراد رشد يافته تری  ــد.از نظر روانشناس می باش
هستند، چرا که زندگی آن ها از لحاظ تجربه غنی است و در مورد تغييرات 

ــبتری دارند(فرهوديان، ۱۳۸۳). انعطاف پذيری در  اجباری واکنش مناس
ــتفاده  ــت.کودک با اس ــک توانايی برای غلبه بر موانع فکری اس کودک ي
ــر داده و آن را بهبود  ــود را تغيي ــرد خ ــد رويک ــی می توان ــن تواناي از اي
بخشد(فيشر،۲۰:۱۳۸۶). بايد توجه داشت که اگرچه انعطاف پذيری عاطفی 
و جسمی تا حدی يک موضوع ذاتی است، اما اين عامل با عوامل متعددی 
در ارتباط است که از ميان آنها حمايت خانواده، حمايت مدرسه وتماس 
ــته اند(عالقبند  ــطح انعطافپذيری مؤثر دانس ــتان را در تعيين س با دوس
ــرای کودکان فراهم نمود که با  ــرايطی را ب راد، ۱۳۸۲). از اين رو بايد ش
آغوش باز به استقبال تغيير بروند و از وقايع وشرايط گوناگون به عنوان 
ــش ويژگی انعطاف پذيری در خود  ــی برای جهت دهی تازه  و افزاي فرصت

بهره گيرند.

۳- محيط های يادگيری و جهان کودک
۳-۱- تعامل کودک با محيط

ــده دارد بين ابعاد  ــک» ، عقي ــی اکولوژي ــس «روانشناس بارکر موس
ــاری»  ــی- رفت فيزيک ــای  ــاری «قرارگاه ه ــاری و رفت ــی- معم  فيزيک
ــان  ــاخت بي ــوم همس ــا مفه ــه آن را ب ــود دارد ک ــی وج ــه خاص رابط
می کند(مرتضوی،۲۰:۱۳۷۶) و(Young, ۱۹۹۰). در تمام موجودات زنده 
ــازش با  ــيدن در محيط تمايل به س ــه موجب قانون تاثير و تاثر بخش ب
ــش دارد با محيطی که  محيط وجود دارد، به اين ترتيب که کودک کوش
ــازد و به  ــازش نمايد و خود را با آن منطبق س در آن زندگی می کند س
اعتقاد پياژه سازش با محيط يکی از دو صورِت هوش در انسان است.

 کودک در ابتدا سعی می کند که محيط را با سيستم درونی و هوش خود 
سازش دهد، ولی چون اين هميشه نمی تواند امکان پذير باشد و کودک 
ــب  ــود که با تجارب قبلی اش متناس ــائلی مواجه می ش ــا موارد و مس ب
ــازگار می نمايد.بنابراين  ــه جديد س ــن رو خود را با تجرب ــت، از اي نيس
ــارت ديگر  همانطورکه در نمودار  ــت. به عب کودک فعل پذير محض نيس
ــازش با محيط را تعادلی بين درونسازی ــود، می توان س  ۱ ديده می ش

 و برونسازی دانست (مقدم،۱۳۶۶: ۲۹). 
ــب  ــرد در زندگی و مهارت هايی که کس ــه ی هر ف ــت، تجرب در حقيق
می نمايد مربوط به شرايط محيطی و محصول تاثير متقابل ميان آن فرد 
ــت که در آن زندگی می کند، فعاليت به عنوان عامل اصلی  و محيطی اس
ــت که در ارتباط با فضا و محيط  ــد و يادگيری کودک فرآيندی اس رش
ــد همه جانبه او را موجب می گردد و محيط با ايجاد فرصت  کودک، رش
ــريعتمداری،  ــويق کودک در رفتار او تاثير می گذارد(ش و تحريک و تش
۱۳۸۵: ۸۰). از اين رو محيط بايد حمايت کافی برای رشد مطلوب کودک 

به عمل آورد.
۳-۲- محيط و پويايی فيزيکی-ذهنی کودک:      

 ,Breithecker) زندگی يعنی حرکت حتی وقتی که نشسته ايم" بريدچر"
(۲۰۰۲

ــت و اراده خود حرکتی ندارد، نيازی  هرموجود زنده ای که با خواس
ــتن مکانی که در  ــد، حتی نياز به دانس ــته باش به مغز هم نمی تواند داش
ــت نيز ندارد. امادرمورد انسان که دارای قدرت اراده و تصميم  آن هس
ــاط برقرار کردن او با دنيای بيرون  ــت، حرکت کردن راه ارتب گيری اس
ــود با محيط  ــطه حواس خ ــان به واس ــت.هر گونه رابطه ای که انس اس
برقرار می نمايد نوعی حرکت است. حرکت يک نياز انسانی و يک رفتار 
ــت که باعث حمايت و تقويت رشد متعادل و  ــی برای کودکان اس اساس
 همه جانبه آنها می گردد(Sylwester, ۲۰۰۳). در کودکان هوش جنبشی



۱۱۱

ــدازه هوش  ــود، به ان ــان داده می ش ــاس تماس، نش ــه از طريق احس  ک
ــودکان از طريق پردازش  ــه ذهن ک ــت چرا ک ــری دارای اهميت اس بص
ــن رو تاکيد بر  ــد می کند.از اي ــارج دارند رش ــه با جهان خ ــی ک تعامالت
ــاس تعليم و تربيت کودک- محور شده  ــتقيم «عملی»، اس تجربه ی مس
ــاکن عالوه بر ايجاد مشکالت در  ــر،۲۲۷:۱۳۸۶). نشستن س است (فيش
ــد و عملکرد ارگان ها، دارای تاثير منفِی طوالنی مدت جهت تمرکز  رش
کردن نيز می باشد. ذهن کودکان نيز مانند عضالت آنها نمی تواند تحت 
فشار مداوم قرار گيرد. مغز سالم يک کودک نياز خود را برای تغييرات 
ــراری روی صندلی های متداول در  فعال بطور ناخودآگاه از طريق بيق
ــوری ــان می دهد(Breithecker, ۲۰۰۲). ماريا مانتس ــنتی نش  روش س

ــت» فرا  ــت فقط «تابعي ــد و در نهاي ــت نمی کنن ــه حرک ــی را ک ، کودکان
ــده اند»  ــنجاق ش ــان س ــه پروانه هائی که به نيمکت هايش ــد ب می گيرن
ــان به  ــن نياز انس ــن از اي ــوی،۴:۱۳۷۶). بنابراي ــبيه می کند(مرتض تش
ــاکن انفعالی  ــتانداردهای س ــط اس ــی نبايد توس ــی فيزيکی-ذهن پوياي
ــه، پيرو  ــودمند در اين رابط ــا وس ــه راه حل پوي ــود، بلک ــری ش جلوگي
ــکان". ــت به حد ام ــرورت، حرک ــه حد ض ــکون ب ــعار است:"س ــن ش اي
ــت ــی فعال اس ــی از عملکرد يک محيط آموزش ــعار بخش مهم ــن ش  اي

        .(۲۰۰۲ ,Breithecker)
۳-۳- محيط و قوه خالقه کودک 

«تخيل از دانش مهمتر است، چرا که دانش محدود است، در حالی که 
تخيل همه ی علم را در بر می گيرد». آلبرت انيشتين

ــود داردکه آماده  ــق کردن وج ــودک انگيزه ای برای خل ــر ک درون ه
ــور حمايت  ــرايط به منظ ــود آوردن ش ــا به وج ــت، ام ــدن اس بيدار ش
ــتگی دارد. کارل راجرز ــا بس ــه م ــه ی کودکان ب ــای خالقان  از تالش ه

ــت انسان خالقانه عمل کند به  ــناس اظهار می دارد: اگر قرار اس روان ش
ــت.بايد به اين  دو ويژگی امنيت روانی و آزادی روانی نياز  خواهد داش
نکته توجه نمود که زيبايی تفکر کودک در نامقيد بودن آن است.دنيا در 
ــت،کودک  ــر کودکان قابل انعطاف و مطابق اراده آنها قابل تغيير اس نظ
ــات غلبه کرده و در  ــوه تخيل قوی خود،حتی می تواند بر محسوس با ق
ــر،۷۳:۱۳۸۶).  ــکل که بخواهد در بياورد (فيش ذهن خود دنيا را به هر ش
رفتار کودکان نياز به داشتن محدوديتهايی دارد و بايد مطابق نيازهای 
ــکل بگيرد، اما بيان نمادين آنها نبايد خيلی محدود به شرايط  جامعه ش
ــای جديد بايد به اندازه ی  ــود.کودکان برای آزمايش  چيزه محيطی بش
کافی احساس امنيت کنند و آزادی الزم با در نظر گرفتن محدوديتهايی 

در اختيار آنها قرار گيرد.
ــرای کاوش  ــتياق او ب ــودک، اش ــکاوی طبيعی ک ــه تقويت کنج ــا ب م
ــد  ــی رش ــوش فضاي ــه ه ــرا ک ــم، چ ــاز داري ــا ني ــودن پديده ه و آزم
ــاد گيلفورد ــه اعتق ــود. ب ــودک ش ــرفت ک ــع پيش ــد مان ــه می توان  نيافت

ــای مربوط به  ــِی مهارته ــای اساس ــری ويژگيه ــيالی و انعطاف پذي س
ــت  ــد. ارزش تفکر خالق به اين اس ــرا می باش ــا تفکر واگ ــر خالق ي تفک
ــرای اينکه  ــی ب ــت.از طرف ــاب اس ــری انتخ ــه اش انعطاف پذي ــه، نتيج ک
ــود را  ــاب گری خ ــد و انتخ ــود تمرکز کن ــکار خ ــودک روی اف ــک ک ي

ــالء صورت  ــرا يادگيری در خ ــت، زي ــد، نيازمند محرک اس ــان ده نش
ــن مرحله از  ــک اولي ــته و تحري ــه محرک داش ــرد، بلکه نياز ب ــی گي نم
ــت. ــد خالقيت اس ــرد فراين ــان کارک ــده در جري ــناخته ش ــای ش  گام ه

ــتری نيازمنديم که وجود کودک را از يک خود محافظه  از اين رو به بس
کار به يک خود تجربه گرا تبديل نمايد(فيشر،۸۸-۷۹:۱۳۸۶). 

۳-۴- کودک انعطاف پذير، محيط انعطاف پذير: 
ــی  ــزه عامل ــه انگي ــد ک ــه متفق ان ــن نکت ــان در اي ــام روانشناس تم
ــوق  ــرده و در جهت معين س ــک ک ــخص را تحري ــار ش ــه رفت ــت ک اس
ــی و  ــدد درون ــل متع ــان عوام ــن مي ــوری،۱۳:۱۳۵۴). در اي می دهد(م
ــت. ــردی در کودکان موثر اس ــا دلس ــزش و ي ــاد انگي ــی در ايج  بيرون

 اما بايد توجه نمود که انگيزش بيرونی از مشوقها و پيامدهای محيطی 
ــی از عوامل برانگيزنده،  ــود، بنابراين محيط به عنوان يک حاصل می ش
بايد به تفاوتهای افراد و نيازهای متفاوت آن ها پاسخگو باشد(مارشال 
ــت که در طرح ريزی فضای يادگيری بايد  ريو، ۱۳۸۷). اين بدان معناس
ــردد، نه اينکه  ــده هماهنگ گ ــود محيط با نياز های يادگيرن ــش ش کوش

يادگيرنده را به هماهنگ ساختن خود با محيط وادار نماييم.
از آنجايی که ماهيت دوران کودکی، بازی و اکتشاف است و کودک دوست 
دارد کنجکاوی و کاوش را همراه با بازی در دنيای خود انجام دهد، بنابراين 
ــال درون کودک بوده و حواس و  ــط اطرافش بايد مطابق با فعل و انفع محي
حس  کنجکاوی او را بر انگيزد.چنين قابليتی نياز مند انعطاف پذيری محيط 
است.اين انعطاف پذيری يادگيری را متنوع می سازد و اشتياق دانش آموزان 

را به يادگيری افزايش می دهد(شاطريان، ۱۳۸۷: ۲۳). 
ــد  ــمرده ش با توجه به ويژگی هايی که برای افراد انعطاف پذير بر ش
ــخگويی به نيازهای جهان  ــه تنگاتنگ محيط و کودک، برای پاس و رابط
کودک، می توان قرينه های معنايی آن را در فضای انعطاف پذير يافت.از 
اين رو يک محيط انعطاف پذير بايد به سادگی تغيير پذير بوده و به منظور 
پاسخگويی و مناسب بودن برای افراد و نياز های در حال تغيير آن ها، 
موقعيت های متفاوتی را فراهم دارد.انعطاف پذيری محيط سبب پويايی 
آن می شود و مسئول انطباق مثبت، علی رغم نياز به تجارب مختلف در 
ــت.اين بدان معناست که محيط بايد از سازگاری کافی  افراد مختلف اس
و توانايی تغيير در اجزای خود در مقابل اجتناب ناپذيری تغييرات بهره 

مند بوده به گونه ای که بتواند به حيات خود ادامه دهد.
ــه تنها يک محيط  ــی، ن ــن ديدگاه، فضای فيزيکی محيط آموزش در اي
ــوب نمی شود  ــک و بی روح و فاقد تاثير در فرايند يادگيری محس خش
ــی ايفاء نقش  ــه عنوان عاملی زنده در کيفيت فعاليت های آموزش بلکه ب
کرده(همان منبع: ۷۳) و در حقيقت بستری پاسخگو به نياز انعطاف پذيری 

در کودک است.

۴- محيط های  يادگيری و جهان تغييرات
امکانات محيط آموزشی همواره دارای نياز های در حال تغيير است.
ــود، ارتباط ميان  ــناخته می ش ــای ابتکاری نو به طور مرتب ش برنامه ه
ــت، تکنولوژی امکانات بالقوه  ــه و جوامع دائما در حال رشد اس مدرس

نمودار ۱- نحوه ارتباط کودک با محيط(مقدم،۱۳۶۶،۲۹)

محيط يادگيری انعطاف پذير
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نمودار ۲- سير تغييرات در نظام دانش آموز محور (نگارنده)

ــت. ــی نوينی را فراهم نموده اس ــيوه های آموزش و در برخی موارد ش
اين درحالی است که به اعتقاد مربيان و برنامه ريزان، امکانات مدرسه 
ــی رخ دهد تنها انتظارات زمان ساخت  بدون اينکه در آن تغييرات اساس
ــده در اين  ــه برنامه های ارائه ش ــازد، در صورتی ک ــرآورده می س را ب
ــفانه سازندگان  ــت بارها، تغيير کرده باشد.متاس بازه زمانی، ممکن اس
اين فضاها بدون آگاهی کافی نسبت به تسهيالت تجديد پذير مورد نياز 
دوره حيات بنا، تنها به نياز های آموزشی مختص زمان حال می انديشند.

برنامه ريزان آموزشی نيز توجه خود را به فعاليت ها و نياز های متداول 
ــوف می نمايند(Locker,۲۰۰۳).  از آنجا که امر آموزش و يادگيری  معط
ــريع و در روزگاری که دانش به عنوان  ــی با چنين تغييرات س در دنياي
ــد، به نظر  ــعه و حتی بقاء اجتماعی می باش ــزاری قوی در جهت توس اب
ــوزش برای اجتماع و  ــای يادگيری در تداوم آم ــد نقش محيط ه می رس
ــار غير  ــنين و تمامی اقش ــه تنها برای دانش آموزان و برای تمامی س ن
ــرای محيط های يادگيری تطبيق پذيری  ــت و نياز حياتی ب قابل انکار اس
ــاس تغييرات و نياز ها می باشد(کامل نيا،۷۱:۱۳۸۸-۷۲). بنابراين  بر اس
ــرو هستيم و بزرگترين چالش، پيش بينی نمودن  ما نيازمند تفکری پيش
نياز های مدام در حال تغيير برنامه های آينده است.اما از آن جا که نمی 
ــی  توان به طور قطعی به صدق کردن تمايالت کنونی فضاهای آموزش
ــت که مجبور به پذيرش آن  ــت، دو حقيقت اس در آينده نيز اطمينان داش
ــبيه آنچه که امروز است،  ــتيم: اول، آينده دراز مدت ممکن است ش هس
ــام اين دو امر  ــود ادامه می دهد.ادغ ــد خ ــد و دوم، آموزش به رش نباش
ــی در رابطه با انعطاف پذيری حقيقی را طلب می نمايد.چرا که  يک بررس
محيط های آموزشی بايد بيشترين قابليت انعطاف را داشته تا از بيشترين 
تطبيق پذيری با خواسته های داخل و خارج مجموعه و برنامه های آماده 

تغيير برخوردار باشند.
۴-۱- حرکت به سوی محيط های انعطاف پذير:

 در اواخر دهه۵۰ قرن بيستم، در حالی که اثرات جنگ جهانی دوم هنوز 
احساس می شد و مردم به دنبال مدارسی با هزينه های کمتر بودند، عکس 
العمل های شديد در برابر نظام های آموزشی سنتی که پيامد عدم توجه به 
موضوع يادگيری، نيازها و شخصيت حقيقی دانش آموزان بود، بسياری 
از نگاه ها را به خود معطوف ساخت تا زمينه ای برای توجه به امر تغيير در 
 سيستم های آموزشی موجود را پديد آورد.تعدادی از متخصصين آموزشی

 به همراه چند تن از معماران شروع به تمرکز در فراهم ساختن مدارسی که 
نيازهای فردی، استعداد ها و توانايی های شخصی کودکان را مورد توجه 
ــه بدون ديوار" ــتم، نگرش "مدرس  قرار دهند، نمودند.در دهه ۶۰ قرن بيس

ــای آموزش و  ــدارس با توجه به آرمان ه ــا نگاه جديد به امر طراحی م  ب
ــداول با رديفی  ــه  مدارس مت ــيده بود ک ــن، به اين باور رس ــرورش نوي پ
ــم عرض، دانش  ــمت راهروهای ک ــر هم در دو س ــت س از کالس های پش
ــی آورد(Ehrenkrantz, Eckstut, ۱۹۹۹).  با اين  ــار م آموزان را ضعيف ب

ــه های باز در بسياری از قسمت ها به  وجود در طول زمان، مفهوم مدرس
سبب شناخته نشدن کاراکترهای مورد نياز برای کارکرد آن چون کمبود 
ــته  ــات کافی و زمينه های علمی- تحقيقاتی، عدم تربيت معلم شايس امکان
واستفاده از روش های آموزشی قديمی در فضای جديد  طرد شد. اما در 
ــد که ايده مدرسه بدون  ــط دهه ۹۰ مطالعات به اين سمت متمايل ش اواس
ــمت فضای کالبدی و محيطی  ــين به س ديوار، با توجه به تجربه های پيش
ــرود(Locker,۲۰۰۳). علت وجودی  ــده ب ــته های اين اي ــب با خواس متناس
ــی» ــه مدارس «توجه و تاکيد بر توانائيهای فردی»، يادگيری «بينش  اينگون
ــی» حفظ ــای  جای«يادگيری ه ــه  ب ــئله»  مس ــل  مهارت«ح ــب  کس  و 

توجيه شده است(مرتضوی،۱۳:۱۳۷۶). اما آنچه از سير طراحی محيط های 
يادگيری، چه در ”مدارس باز“ دهه ۶۰ و چه در نظام های يادگيری محيطی 
پس از آن می توان آموخت اين است که ما با طراحی و برنامه ريزی خاصی 
برای حال و آينده محيط های يادگيری روبرو هستيم که بازگوکننده طبيعت 

و سرعت تغييرات در حال اتفاق است.

۴-۲- محيط های انعطاف پذير، پاسخگو به نياز های آموزشی 
حال و آينده

ــفه آموزش و پرورش نوين  ــی ترين تغيير در نوع تفکر و فلس اساس
ــت که در پی آن  انتقال از نظام معلم محوری به دانش آموز محوری اس

(۲۰۰۲ ,Lippman) :تغييرات زير شکل گرفته است
ــن در نظام نوين مابه تمام طول روز و به تمام بخش های يک  بنابراي
مرکز آموزشی برای يادگيری نيازمنديم.اين درحالی است که با وجود 
ــرفت های عظيم تکنولوژی اطالعات و انقالب در روش های دريافت  پيش
و توليد اطالعات، ما از روش های محدودی در سازمان دهی محيط های 
يادگيری بهره می گيريم که پاسخگو به اين تغييرات عظيم نيست. برنامه 
ريزی طوالنی مدت با توجه به آينده نسبتا نامعلوم نياز به اصالح پذيری 

و تعديل پذيری در نحوه تفکر دارد.
ــت، دادن امکان  ــد مدت تعليم و تربي ــه يکی از اهداف بلن ــر به اينک نظ
ــد و شکوفائی استعداد ها و مسئوليت به کودکان با ضرايب هوشی  رش
ــت فقط فضاهای باز و انعطاف پذير و نظامی پويا می تواند،  متفاوت اس
امکانات آموزشی الزم را در اختيار تک تک يادگيرندگان قرار دهد و با 
ــئوليت و آزادی به کودکان، کوشش می شود که دانش آموزان  دادن مس
اعتماد بنفس و جسارت الزم را برای نو آوری و خالقيت که از مهمترين 
ــب نمايند(مرتضوی،۱۳:۱۳۷۶). در  شرايط توسعه ناميده می شود، کس
ــت و می توان فضا ها  اينگونه محيط های يادگيری نظام آموزش پويا اس
ــيله و  ــيم بندی کرد و هيچ وس ــب با اهداف تقس ــور گذرا، متناس را بط
ابزاری مختص درس خاص نيست(Ehrenkrantz, Eckstut, ۱۹۹۹). اين 
نياز های جديد نشان می دهد که تداوم نياز به فضاهايی برای يادگيری، 
ــت، اما مهم اين  ــث، کار گروهی و... در آينده نيز امری ضروری اس بح
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ــوزش و اجتناب  ــد به پويا بودن فضای آم ــت که دريابيم برای تعه اس
ــفافيت و باز بودن  ــرات، انعطاف پذيری، تغيير پذيری، ش ــری تغيي ناپذي

نياز های اساسی ساختمان های مورد استفاده در آينده نيز هست. 

۵- روش ها و انعطاف پذيری محيط يادگيری:
ــوان گفت که  ــاری ازرا اهرنکرانتز،می ت ــه معم ــر طبق گفته موسس ب

انعطاف پذيری در محيط يادگيری به سه طريق اتفاق می افتد:
ــوم،   اجـزای انعطاف پذيـر، فضـای انعطاف پذير: يک راه حل مرس
ــای مختلف  ــا به روش ه ــوان از آن ه ــت که بت ــی اس ــتفاده از اجزاي اس
ــتفاده نمود. ــروری، اس ــا تغييرات ض ــازگاری برنامه ها ب ــا هدف س  ب

 شرکت کردن در فعاليت هايی که پس از چيدمان مجدد مبلمان صورت 
ــرفت و تشويق يادگيری، بهبود بخشی  می گيرد، مزيت هايی چون پيش
ــتقالل  ــی، افزايش اعتماد به نفس و اس ــا و مهارت های فيزيک توانايی ه
ــط در کودکان را به  ــت کنترل درآوردن محي ــخگويی به نياز تح و پاس
ــت که  ــت(Dittoe, Porter,۲۰۰۷). اما بايد توجه داش همراه خواهد داش
ــرو نيست و شايد بتواند به نيازهای  اين روش، به تنهايی يک تفکر پيش
ــد اما به طور کامل پاسخگو به تغييرات سيستم های  حال پاسخگو باش

آموزشی آينده نيست.
 اختصـاص دادن فضای زياد به کالس ها برای رخ دادن فعاليت های 
ــه هرچند ما به فضای کافی به  ــت ک چندگانه و متفاوت: بايد توجه داش
گونه ای که کاربر کنترل کننده آن باشد، نياز داريم اما اين راهکار، روشی 
ــت که يک فضا به سبب بسيار بزرگ بودن از انعطاف پذيری  قديمی اس
بااليی نيز برخوردار می گردد.در اين حالت در واقع ما تنها به يک مسئله 
ــی ناپذيری محيط يادگيری  ــخ گفته ايم و نمی توان از کهنگ خاص پاس

برای  آينده با نياز های در حال رشد آن مطمئن بود.
 يکپارچگـی محيط يادگيری: در اين راهکار تنها محيط های مختص 
ــتند، بلکه به کل  ــان نيس ــری کالس های در ابعاد يکس ــری، يک س يادگي
ــتری برای يادگيری  ــری می توان به عنوان بس ــای يک مرکز يادگي فض

. (۱۹۹۹ ,Ehrenkrantz, Eckstut) (۱ شکل) نگريست

۶- انعطاف پذيری در محيط يادگيری يکپارچه:
ــين»، ايده های سازماندهی  مدارس  در پی ديدگاه «جهان به مثابه ماش
ــته شده به نظريه های فيزيک نيوتن گشت و  نيز مانند ديگر نظام ها آغش
ــتور زبانی که اغلب برای توصيف ساختار مدارس بکار برده شد از  دس
 .(۲۰۰۰ ,Watkins, Lodge, Best)تصورات ساختار ماشين نشات گرفت
اما در اوايل قرن بيستم، به واسطه انقالب» تئوری کوآنتوم»، عالم متشکل 
ــته ای از روابط محتمل ديده شد و مطابق بيان روبرت گرامسون  از رش
ــتقل از نظام  "در جهان کوآنتوم هيچ کس و هيچ چيزی به طور کامل مس
 ,Garmston, Wellman)"ــت ــت، نيس ــه آن را  فراگرفته اس ــری ک بزرگت
۱۹۹۵).از اين رو محيط های يادگيری جهان امروز عالوه بر نياز به بهره 
ــين در جهت مورد توجه قرار دادن اجزاء سازنده،  ــبيه ماش گيری از تش
ــوم برای ارتباط  ــا،  نيازمند توجه به جهان کوآنت ــاختارها و فرايند ه س
ــط يادگيری  ــه ديدن کل يک محي ــزاء و يکپارچ ــرار نمودن ميان اج برق
ــند(Watkins, Lodge, Best, ۲۰۰۰)  و همانطور که بروس ولمن  می باش
ــا در جهان ــکار می نمايند که م ــن برای ما آش ــای نوي  می گويد:"دانش ه
ــردو/ و) ــپيده دم جهان (ه ــم بلکه در س ــی نمی کني ــا) زندگ ــی از/ ي   (يک

. (۱۹۹۵ ,Garmston, Wellman )"به سر می بريم 
ــی  ــای آموزش ــزان محيط ه ــه ري ــی از برنام ــز يک ــر ني ــک الک فران
ــتی ــتکش ۵ انگش ــک دس ــب ي ــه اغل ــت که:"اگرچ ــاد اس ــن اعتق ــر اي  ب

و  ــا  برنامه ه ــاط  ارتب ــرای  ب ــی  طراح ــوی  الگ ــک  ي ــوان  عن ــه  ب  
ــده به  ــرای آين ــری ب ــود، انعطاف پذي ــه می ش ــر گرفت ــات در نظ امکان
ــت ــرای ۴ انگش ــا ب ــتکش دارای يکج ــک دس ــه ي ــری ب ــورت بهت  ص

 .(۲۰۰۳,Locker) (۲ شکل)"قابل تشبيه است 

 از آنجائيکه فعاليتهای متفاوت فرآيند های متفاوتی را نيز طلب می کند و 
ــارکتی به فضاهای  ــوزان برای کارکردن مش ــای مختلف دانش آم گروه ه
متنوعی نيازمندند، يک مرکز يادگيری انعطاف پذير بايد دارای فضاهايی متنوع 
ــد بدون اينکه ساختار کامال ثابتی برای آن ها در نظر  با ابعاد گوناگون باش
گرفته شود و امکان تلنگر زدن به تمامی اين محيط ها، در همه زمان و برای 
همه وجود داشته باشد(Ehrenkrantz, Eckstut, ۱۹۹۹). بخش ها و نقش ها 
ــازماندهی بايد به طور انعطاف پذير عمل نمايند.وجود مرزبندی  در يک س
ــازماندهی بخش ها، يکی از موانع اصلی در توسعه و رشد نظام های  در س
يادگيری است.يکپارچه ديدن محيط يادگيری سبب می شود که تمامی افراد 
حاضر در آن، به عنوان يادگيرنده مورد توجه قرارگيرند.فقدان تبعيت سفت 
و سخت از نقش ها و وظايف مرسوم، سبب سهيم شدن همه افراد در نقش 

  . (۲۰۰۰ ,Watkins, Lodge, Best) ياددهنده و يا يادگيرنده  می شود

محيط يادگيری انعطاف پذير

شکل ۱- اجتماع يادگيری انعطاف پذير

(۲۰۰۳,Locker) شکل۲- الگوی فرانک الکر برای ارتباط برنامه ها و امکانات
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۶-۱- اصول حاکم بر انعطاف پذيری محيط يادگيری يکپارچه:
ــوال  ــازوار بودن يک نظام بايد دو س ولمن بيان می دارد که برای س
ــود:"ما چه کسانی هستيم؟" و "هدف  ــی به طور مداوم پرسيده ش اساس
ــاس می توان اصول زير را برای انطباق پذيری  ــت؟"، بر اين اس ما چيس

محيط های يادگيری ضروری دانست:
ــور و پااليش  ــوال مذک ــم گيری ها بر پايه دو س ــرار دادن تصمي - ق
ــون احترام  ــا ارزش ها ی اصيلی چ ــق مطابقت دادن ب ــخ ها از طري پاس

گذاشتن به تفاوت ها ی انسانی و ارزش قائل شدن برای ديگران.
ــران محيط، به صورتی که  ــذار کردن تصميم گيری ها به کارب - واگ

محيط بيشترين تاثير خود را از انتخاب های افراد بگيرد.
ــتانداردها و معيار هايی که تجلی ظاهری هيجانات  - تنظيم کردن اس
درونی افراد يادگيرنده را در پی داشته باشد و توجه به کيفيت هايی که 

بر پايه نيازهای حقيقی انسان بنا شده است.
ــراد در زمينه های کارگروهی و  ــردن نيرو های بالقوه  اف ــت ک - تقوي

(۱۹۹۵ ,Garmston, Wellman ) تعريف اهداف توسط خود افراد
۶-۲- راهکارها و انعطاف پذيری محيط يادگيری يکپارچه:

ــايی نيازهای عملکردهای  در تفکر قديمی برنامه ريزان پس از شناس
مجزا به دنبال بهينه سازی امکانات بودند، اين رويکرد بيش از شباهت ها 
به تفاوت های ميان فعاليت ها تمايل دارد، در حالی که رويکرد آينده نگر 
ــخيص  ــرايط محيطی و... را تش ــابهات در ابعاد، موقعيت مکانی، ش تش
می دهد و برای تبديل فضاها به عناصری با قابليت تفسير پذيری مجدد 
جستجو می کند(Locker,۲۰۰۳). در اين ديدگاه  می توان از راهکار های 

زير برای انعطاف پذير نمودن يک مرکز يادگيری يکپارچه بهره گرفت:
ــتفاده از فضاهای چند عملکردی،   چنـد عملکردی کردن فضاها: اس
ــر وچندگانه  ــه عملکردهای متغي ــادی تر و موثر تر ب ــه صورت اقتص ب

گروه های استفاده کننده پاسخگوست. 
 زنده کـردن مسـيرهای ارتباطـی و فضاهای انتقالـی: تبديل کردن 
ــه محدوده هايی برای  ــيرهای ارتباطی ب نقش راهروهای باريک از مس

يادگيری 
ــاد  ايج مجموعـه:  کل  در  غيرفعـال  و  فعـال  فضاهـای  ايجـاد   
ــتفاده های چند منظوره  ــل تغيير برای اس ــای جمعی(فعال) قاب محدوده ه
ــخصی(غيرفعال) ــز فضاهايی ش ــی،...) وني ــتراحت، يادگيری گروه  (اس

 در بخش های مختلف 
ــای در حال اتفاق در  ــور در تمامی فعاليت ه  شـفافيت: امکان حض
ــطه مجزا و مجرد نديدن  مجموعه -هرچند به صورت بصری- به واس

محدوده های فعاليتی 
ــداد دادن محدوده های يادگيری از   ارتبـاط بين درون و بيرون: امت
ــمت فضاهای نيمه باز مانند تراس ها و کامال باز  ــته به س فضاهای بس

مانند حياط ها و انتقال روح زنده طبيعت به فضاهای داخلی
ــهولت حرکت کودک   سـياليت فضا: نفوذپذيری فضاها و امکان س
ــف زوايای ناپيداي محيط ضمن قابليت  ــاس گم شدن و کش بدون احس

کنترل توسط مربيان. 
ــزی بر پايه روانی ارتباطات و   راهکار هـای موقعيت يابی: برنامه ري

سهولت کارکرد عملکردها.
ــتفاده مجدد از فضاها و   امـکان تخصيـص مجدد فضاها: امکان اس
ــدون تغييرات  ــا در آينده ب ــای جديد به آنه ــاص دادن فعاليت ه اختص

فيزيکی ساختمان.
ــا فضای مرکز  ــودن اعضاء جامعه ب  ارتبـاط بـا جامعه: درگير نم

يادگيری و امر آموزش مداوم چرا که ارتباط با جامعه، قلب و روح را به 
محيط يادگيری می بخشد.

به طور کلی طراحی فضای يادگيری براساس چهارچوب هاي خشک 
و ثابت ممکن است خالقيت محيطی کودکان را کور کند چرا که خالقيت 
ــخصی نيست و کودکان نيازمند تداوم، تمرکز و  تابع زمان و مکان مش
عدم عجله در حضور و عبور و درك فضاها هستند تا بهترين توان خود 
ــی، باقری،۱۳۸۵).  و به گفته بروس جيلک  را به کار گيرند(مظفر، عظمت
ــبب ذات و طبيعت خود، يک محصول بسته بندی شده   " يادگيری به س
نيست بلکه فرايندی درون زاست که به صورت کشف کردن مداوم قابل 

.(۲۰۰۲,Jilk)"بيان است

۷- کالس ايده آل، کالس انعطاف پذير:
ــت ها در کالس درس  ــياری از فعاليت ها و خواس ــی که بس از آنجاي
ــای کارکردی آن  ــه کالس درس و ويژگيه ــت ب ــاق می افتد، الزم اس اتف
توجه ويژه داشت.با وجود پيشرفتهای جديد در نورپردازی، آکوستيک 
ــده  از  ــتند پر ش ــاختمان هنوز اغلب مدارس ما جعبه هايی هس و فن س
مکعب هايی به نام کالس که عموما از اوايل قرن نوزدهم به صورت يک 
اتاق مستطيل شکل با نيمکت های رديفی رو به تخته سياه با پنجره های 
ــريع و آسانی نظارت  بزرگ به قصد فراهم آوردن تهويه، نور، تخليه س
 ,Cuningham group architecture) ــت و ديگر نيازها موجود بوده  اس
ــی تاثير محيط فيزيکی بر  ــات جديد در زمينه چگونگ ــا تحقيق ۲۰۰۶). ام
تسهيل فعاليت های يادگيری، نشان می دهد که امروزه معلمان به بيش از 
يک اتاق مستطيل برای آموزش کودکان نياز دارند براين اساس می توان 

معيارهای زير را برای کالس های امروزی بسط داد: 
ــکوت يا مطالعه  ــک کالس درس عمدتا فعاليت هايی نظير(س  ۱- در ي
فردی، آزمون و امتحان، آموزش رسمی کامل، کارگروهی، فعاليت های 
ــمعی- بصری و نظارت خصوصی معلم يا آموزش گروهی کوچک)  س

بيشتر از ديگر فعاليت ها به چشم می خورند.
ــت هايی نظيرانطباق با تغييرات مورد  ــک کالس بايد دارای قابلي ۲- ي
ــارکت دانش  ــته ای کردن فضا، باال بردن ميزان خالقيت و مش نياز، دس

آموزان و دسترسی به بيرون باشد(کامل نيا،۱۳۸۸: ۱۰۲). 
۳- يک کالس بايد به اندازه کافی انطباق پذير باشد تا امکان سازماندهی 
ــای گوناگون برای  ــرای کل کالس، در اندازه ه ــور مداوم ب ــدد به ط مج

  .(۲۰۰۰,dudek)گروه های متعدد يادگيری وجود داشته باشد
در چنين کالس هايی، اصل بر مشاهده عينی-تجربياتی است به گونه ای 
 ,Watkins, Lodge, Best)که به هدايت غير مستقيم معلم نيز پاسخگو باشد
۲۰۰۰).  چنانچه دانش آموزان در حين کار با مشکالتی روبرو شوند، محيط 
به آن ها اختياراتی در جهت هماهنگی ايجاد کردن با موانع، فراهم می دارد 
ــمت تمرين هايی سرشار از فعاليتهای در تعامل با يکديگر  وآنها را به س
سوق می دهد به گونه ای که آنها بتوانند خود اطالعات را برای خودشان 
کسب نمايند. اين معيارها نشان می دهد که محيط کالس ها بايد به صورت 
ــمار  ــد که بيش ــاختار هايی مرکب از اجزا باش ــدوده هايی پويا و س مح
ــق بيان مارک دودک ــت. مطاب ــت در هر لحظه در آن قابل وقوع اس  فعالي

ــدن با خود ارزيابی دائمی، ره آورد   "بکارگيری روح کودکی و درگيرش
.(۲۰۰۰,dudek)اساسی يک کالس امروزی است

۷-۱- محدوده بندی در يک کالس انعطاف پذير:
ــای فيزيکی اش تعريف  ــطه حوزه ها و محدوده ه ــک کالس به واس ي
ــالت، فعاليت های چند  ــا تمامی مذاکرات، تعام ــردد.در اين حوزه ه می گ



۱۱۵
ــارکتِی دانش اموزان- با مهارت ها و آگاهی های  فاعلی، فعاليت های مش
 مختلف- شکل می گيرد. اين محدوده های فعاليتی اغلب در ترکيبات کنجی

ــج مانند  ــی کن ــوار با آرايش ــول يک دي ــان در ط ــه مبلم ــی ک ــا جاي و ي
ــازمان می يابند. ــد، س ــکل می بخش  محدوده های نيمه خصوصی را ش

می توان گفت که حوزه بندی با فراهم نمودن شرايط زير، انعطاف پذيری 
را در يک کالس فراهم می دارد:

ــش آزادی در نوع  ــتقيم و افزاي ــش ميزان نظارت و هدايت مس  کاه
فعاليت و چگونگی انجام آن 

  فرصت هايی برای باز نظام بخشی فضا به واسطه تعدد محدوده ها
 همزمانی فعاليت به صورت يک گروه بزرگ و فعاليت های انفرادی 

يا گروه های کوچک در حوزه های تعريف شده مختلف
ــطه محدوده های خصوصی يا   ــتم اليه مند به واس  ايجاد يک سيس
نيمه خصوصی در بخش های محيطی و محدوده های باز عمومی برای 

حرکت در بخش های داخلی 
 امکان بازتعريف حس فضايی فردی

ــدن يادگيرنده با پروژه های ديگر گروه ها به طور جنبی،   درگير ش
(۲۰۰۲ ,Lippman) بدون ترک کردن محل کار تايين شده خود

ــای فعاليتی عالوه بر ترقی  ــد گفت که اين محدوده ه ــه طور کلی باي ب
اهداف معين شده و تعامالت قراردادی، می توانند به عنوان محدوده های 
ــمی نيز مورد توجه قرار گيرند.اين  نيمه عمومی برای تعامالت غير رس
ــترش  حوزه های انعطاف پذير، محدوده هايی يکپارچه اند که امکان گس
ــر از يک محدوده خاص فراهم نموده و فرصتی در  ــری را به فرات يادگي

انتخاب ميزان راحتی در کسب دانش و مهارت را مهيا می نمايد. 
۷-۲- شکل يک کالس انعطاف پذير: 

       مطابق بيان مارک دودک در گذشته هدف از آموزش کودکان، آماده 
کردن آن ها برای زندگی در يک کارخانه بوده است (dudek,۲۰۰۰). يک 
کالس درس به عنوان يک قرارگاه رفتاری در بستر يک مرکز يادگيری، 
ــت که می تواند مطابق مرسوم به شکل مربع يا مستطيل  موجوديتی اس

طراحی شود، اما اين فرم ها دارای معايب زير می باشند: 
 ضعيف عمل نمودن در امر تفکيک عملکردها علی رغم پاسخگويی 

مناسب به نياز يکپارچگی کالس
 احساس يکنواختی و احاطه شدن افراطی 

 محدوديت در نظام بخشی و بازنظام بخشی فضايی
ــکل گيری حوزه های تعريف شده فعاليتی به صورت   محدوديت ش

گروه های کوچک 
ــا در اين  ــودن تمام بخش های فض ــه دليل هم ارزش ب ــوع ب در مجم
فرم ها، بسته به اينکه آرايش کالس چگونه باشد، تنها می توان به يکی از 
ــخگو بود، اين درحالی است که در رويکردهای  حالت های فعاليتی پاس
ــت. ــای چندگانه امری ضروری اس ــکان فعاليت ه ــی، ام ــن آموزش نوي

ــطه  ــکلی برای کالس درس انتخاب نمود که بواس ــاس بايد ش براين اس
ــرايط زير، محيطی انعطاف پذير در جهت تبديل کردن  پاسخگويی به ش
ــدن از حالت يک سخنرانی  آموزش به يک فعاليت پويا، زنده و خارج ش

با مرکزيت يک معلم را فراهم دارد:  
 حوزه بندی برای گروه های متعدد يادگيری در ابعاد متفاوت

ــای يادگيری در عين  ــرم و عملکرد گرو ه ــاس تفکيک ميان ف   احس
هماهنگی ميان آنها

ــترش ميدان ديد،  ــاس يکپارچگی و باز بودن فضا، جهت گس  احس
سهولت حرکت و امکان نظارت بر کل کالس 

ــودن به صورت يک  ــات تودرتويی و عمل نم ــورداری از کيفي  برخ
سيستم اليه مند.

 قابليت سازماندهی مجدد برای ايجاد محدوده های فعاليتی اجتماعی 
مرکزگرا و مرکز گريز

 قابليت گروه بندی به صورت های دسته ای، اليه اليه و شاخه ای 
 ايجاد يک کالس چند بعدی جهت رشد مهارت های استقرايی دانش 

(۱۹۹۹ ,Ehrenkrantz, Eckstut) آموزان
ــوان الگويی معرفی  ــز ديک فرم L عريض را به عن ــن ميان جيم در اي
ــت و  ــه معيار های يک کالس امروزی انعطاف پذير را داراس می نمايد ک
ــان  ــازماندهی کالسهايش ــای متفاوتی در س ــان حق انتخاب ه به معلم
ــد دانش آموزان، در فعاليت های متفاوت يادگيری را  ــهيل رش جهت تس

.(۴۵-۴۱ :۱۹۹۴ ,Dyck )و (۲۰۰۲ ,Lippman) (۳ شکل)می دهد

ــکل يک کالس بايد از درک  به طور کلی بايد گفت که تفکر طراحی ش
ــی و ذات تعيين کننده  ــر در محيط فيزيکی- اجتماع ــالت امکان پذي تعام
ــاص را به تمامی  ــکل خ ــمه بگيرد و نمی توان يک ش يادگيری، سرچش
ــود، اما با توجه به  ــتر های متفاوت اجتماعی تحميل نم ــا در بس کالس ه
ــرايط مذکور، می توان گفت که تاثير شکل يک کالس درس در ميزان  ش
ــتر ويژگی های يک  ــريح بيش ــری آن امری حتمی است.تش انعطاف پذي
کالس انعطاف پذير موضوع نوشتار مستقلی است که در مقاله هاي آتی 

عرضه خواهد شد. 

۸- نتيجه گيری:
ــتار، چنين استنتاج می شود  ــی های انجام شده در اين نوش از بررس
ــای آن قابليت تبديل  ــر که همه بخش ه ــط يادگيری انعطاف پذي که محي
ــدن به محدوده ای برای يادگيری دارد، حس جستجوگری کودک را  ش
ــل کليدی در طراحی اين محيط فيزيکی،  ــب خود قرار می دهد، عام در قل

محيط يادگيری انعطاف پذير

شکل۳- الگوی کالس L شکل
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ــان می باشد، نه  قادر بودن کودکان به خلق محيط های يادگيری خودش
اينکه در فضايی قرار بگيرند که همه چيز برای آنها از پيش تعيين شده 
باشد.در چنين ساختاری ارتباطی دو سويه ميان کودک و محيط شکل 
ــازد و از  ــو کودک محيط خود را می س می گيرد، بصورتی که از يک س
ــوی ديگر محيط به جهان يادگيری کودک شکل می بخشد.اين محيط  س
ــه در حال طراحی توسط کابران آن است، در تمامی  يادگيری که هميش
ــخگويی به تجربه پذيری جهان کودک و تغيير پذيری  زمان ها امکان پاس
ــرايطی که  ــت. بنابر اين با توجه به ش نظام ياددهی-يادگيری را داراس
ــی دارد، می توان  ــران خود فراهم م ــط انعطاف پذير برای کارب يک محي

قابليت های زير را  برای اين عامل برشمرد:
کودک محوری: يک محيط انعطاف پذير هيچگاه به خودی خود شايان 
ــان مورد توجه قرار نمی  ــتقل و بدون انس ــت و به طور مس توجه نيس
گيرد، به معنای ديگر اساس و نقطه تمرکز اين نوع طراحی، رشد کودک 

و نيازهای اوست. 
ــد، حس کنترل  کنترل پذيـری: وقتی کودک قادر به درک محيطش باش
ــطه ايجاد  ــری محيط به واس ــت می گردد.انعطاف پذي ــر محيط تقوي او ب
ــی، به نياز "تحت  ــرايط پيرامون ــارکت در خلق ش فرصت هايی برای مش
کنترل در آوردن محيط" در کودک پاسخگوست، و عالوه بر امکان قوت 
بخشی به روابط اجتماعی در بخش هايی از محيط، فرصتی برای ايجاد 
منطقه ای تحت قلمروی خود را نيز دارد.چرا که در يک محيط انعطاف پذير 

طيفی از فضاهای خصوصی  تا عمومی  قابليت شکل گيری دارند.
ــاس امنيت به  ــی توجه به احس امنيـت محوری: در يک محيط آموزش
اندازه توجه به خطرات فيزيکی دارای اهميت است، کودکان در شرايطی 

ــد، در محيط حضور فعال  ــه کليه حواس آنها در وضعيت متعادل باش ک
پيدا می کنند.فضاهای کوچک و محصور سبب افزايش احساس نزديکی، 
ــود و از آنجا که محيط انعطاف پذير امکان خلق  صميميت و امنيت می ش
ويژگيهای متفاوت محيطی را فراهم می دارد، امکان خلق مکانی خصوصی 

و خلوت در دل فضاهای بزرگتر نيز برای کودک وجود دارد. 
ــی- فيزيکی  ــايش روان ــث آس ــط باع ــه در محي اجتماع پذيـری: آنچ
ــخگويی به نيازهای روانی و فيزيکی  ــود، پاس ــتفاده کنندگان می ش اس
ــفتگی ذهنی کودک را در پی دارد،  ــت.محدوديت های محيطی آش آنهاس
ــری ضروری  ــتی با محيط ام ــاد رابطه  دوس ــويق ايج ــن رو تش از اي
ــط در تناقض با  ــطه انعطاف پذيری، محي ــت(Vogel,۲۰۰۸). به واس اس
فعاليت مورد نظر نيست و کودک بجای قرارگيری در برابر بار سنگيِن 
ــود. در واقع بواسطه  متناقِض فضايی،  بر يادگيری خود متمرکز می ش
اين عامل، امکان نزديک کردن شرايط بستر يادگيری به شرايط محيطی 

آرامش بخش و آشنا با ذهن کودک وجود دارد.
ــبيه  در نهايت می توان گفت که محيط يادگيری انعطاف پذير قابل تش
ــم و دانش آموزان، بازيگردان  ــت، به گونه ای که معل به صحنه تئاتر اس
ــتفاده از فضا  ــتند و آنها تعريف کننده چگونگی اس و بازيگران آن هس
ــاق می افتد در  ــری که در اين بازی اتف ــن رو نوع يادگي ــند، از اي می باش
تناسب با نيازهای يادگيرنده، موضوع در حال يادگيری و ابزار در حال 
استفاده می باشد.ما بايد به اين بيانديشيم که چگونه می توان يک محيط 
يادگيری انعطاف پذير خلق نمود به گونه ای که آزمايشگاهی برای سير 

تکامل تدريجی خود باشد.

پی نوشت:
  1- Flexibility
  2- traumatic
  3- Barker
  4- Ecoological Psychology
ــده در زمينه ارتباط متقابل رفتار و محيط شامل روانشناسی عمقی، روانشناسی رفتار گرايی، روانشناسی گشتالت و  ــی مهمترين نظريات ارائه ش در حوزه روانشناس
ــت(Young, ۱۹۹۰)  .روانشناسی اکولوژيکی به بررسی الگوهای رفتاری فوق فردی يا رفتارهايی که به طور جمعی در محيط بروز  ــی اکولوژيکی اس نظريه روانشناس
می کند، می پردازد(مرتضوی،۱۳۷۶: ۱۹) مورد اخير به دليل اصالت بخشيدن به محيط عينی و فاصله گرفتن از شيوه های سنتی و آزمايشگاهی و مشاهده رفتار در 

محيط روزمره، با اهداف اين مقاله سازگارتر است.برای اطالعات بيشتر رجوع کنيد به:
Barker ,R ,G, Ecological Psychology, Stanford, Stanford University Press ,1968

 Bihaioral –Physical Setti -۵ منظور از قرارگاه رفتاری، فضای فيزيکی با هدف های کاربردی و سازمانی تعريف شده است.
رفتار افراد در قرارگاه رفتاری عالوه بر، ويژگيهای فردی تابعی از ابعاد فيزيکی محيطی و رفتار جمعی است. (مرتضوی،۱۳۷۶: ۱۱)

 ۶- دو صورت هوش به اعتقاد پياژه: سازمان و سازش با محيط(مقدم،۱۳۶۶: ۲۹)
Assimilation -۷    درونسازی: اعمال نفوذ و تاثير کودک بر محيط و اشياء و امور اطراف،

۸-  برونسازی: در نظر نگرفتن تفاوت ها و اعمال نفوذ محيط بر کودک،  
  9- D.Breithecker

۱۰- صورت های هوش: (منطقی-رياضی)، (بصری-تجسم فضايی)، (موسيقيايی)، (بدنی-جنبشی)، (ميان فردی)، (زبانی) (فيشر،۱۳۸۶: ۱۱۳)
   11- Maria Montessori
  12- Carl Rogers
  13- Robert Gilford

Fluency  -۱۴
۱۵-  ويژگی های تفکر خالق به اعتقاد گيلفورد: سيالی، انعطاف پذيری، اصالت، شرح و بسط (فيشر،۱۳۸۶: ۸۵)

۱۶- پنج مرحله کارکرد فرايند خالقيت: تحريک،اکتشاف، برنامه ريزی، فعاليت، بازنگری. (همان منبع: ۷۹)



۱۱۷ محيط يادگيری انعطاف پذير

ــرايط متفاوتی که کودکان در آن ها قرار می گيرند، نمی توان يک الگوی ثابت برای ايجاد انگيزش در آن ها ارائه داد.  ۱۷- نظر به تفاوتهای خاص بين افراد و ش
(مقدم،۱۳۶۶: ۹۰)

 (Howard Gores)و هووارد جورس ( James McConnell)جيمز مک کونيل ،(J.Lloyd Trump)۱۸- متخصصين آموزش چون جی.لويد ترامپ
(John Lyon Reed)و جان ليون ريد (Rowlett Scott)۱۹- معمارانی چون  رووليت اسکات

  20- Open- school
  21- Cognitive Learning
  22- Problem Solving
  23- Rote Learning

Ezra Ehrenkrantz -۲۴ از پيشگامان سيستم های ساختمانی سازگار  با تغييرات سازمانی و تکنولوژيکی، 
۲۵- از جمله اجزای انعطاف پذير: جداکننده های متحرک برای ايجاد فضاهايی کوچکتر در دل فضاهای بزرگتر، سکوهای متحرک، مبلمان سبک وقابل جابجايی، 

قفسه های متحرک برای ايجاد فضاهای موقتی و انبار کردن لوازم غير ضروری و همچنين روشنايی های متفاوت در محدوده های مختلف و... 
ــينی بزرگ که به صورت  ــم، رن دکارت(Rene Descartes) و ايزاک نيوتن(Isaac Newton)، جهان را به مانند ماش ــالب علمی قرن هفده ــان انق ۲۶- طراح
ــين اين اجازه را به ما می دهد که به کليت هرچيز بواسطه مورد توجه قرار دادن اجزاء  سازنده آن  ــبيه ماش ــيدند. تش ــت، به تصوير کش مجموعه ای از اجزاء و مواد اس

هويت ببخشيم.
۲۷- در تئوری کوآنتوم، هستی مجموعه ای از انرژی است که همه چيز به واسطه موج های در حرکت دارای ارتباطات مداوم و در پی هم هستند. 

  28- Robert Garmston
  29- Bruce Wellman
  30- Either/Or
  31- Both/And
 32- Frank M.Locker
  33- Glove
  34- Mitten
  35- Wellman
۳۶- کودکان عالوه بر فضاهای جمعی(فعال) به فضاهايی خلوت برای توقف، استراحتی کوتاه و تجديد قوا نيازمندند.از جمله اين فضا ها می توان به فضاهای گوشه 

و تورفتگی ها در داخل و خارج کالس، در مسيرها و محدوده های فعاليتی اشاره کرد. 
۳۷- در اين راهکار می توان آموزش های رسمی با هدف معين را در کودکان با بهره گيری از شرايط رفتار های غير رسمی ترقی بخشيد. 

۳۸- مدارس از جمله سازمان هايی هستند که در تعرض بيشترين تاثيرات در جريان تغييرات سريع اجتماع هستند و نيازمندند تا کودکان را در باالترين سطوح مورد 
نياز آموزشی خود قرار دهند و از طرف ديگر اين نقش خود را  برای ديگر افراد جامعه نيز حفظ نمايند (کامل نيا، ۱۳۸۸: ۷۳)

 39- Bruce A.Jilk 
   40- mark dudek
۴۱- کنج ها مشخصه دائمی يک فضای باز است که به خوبی حس يک فضای احاطه کننده را ايجاد می کند، اين محدوده ی مشخص که دو ديوار عمودی در آن 

به هم می رسند، به دانش آموزان امکان داشتن ديد به ديگران و نيز حريم را به طور همزمان می دهد. 
۴۲- هر دو اين شرايط، حس درگير شدن يادگيرنده با فعاليت يادگيری را فراهم می دارد.

۴۳- در چنين محيط يادگيری، دانش آموزان بعد از سهيم شدن يافته هايشان در محدوده های فيزيکی به صورت دو نفره يا گروه های کوچک می توانند انتخاب 
کنند که در کار ديگری غير از آنچه مشغول آن بوده اند، فعاليت نمايند.

۴۴- يک کالس درس دارای نياز های در تقابل هم است، از يک سو نياز به جداسازی فعاليت ها و از سويی ديگر نياز به يکپارچگی. 
۴۵- يعنی عالوه بر مناسب بودن برای شکل گيری يک گروه يکپارچه، شامل حوزه هايی نيز - بويژه در کنج ها که دارای حس حريم هستند- باشد تا بتوان به طور 

همزمان و يکسان مانند شرايط پروژه های متفاوت فعاليت نمود.
۴۶- کارکردن گروه ها بدون حس تفکيک می تواند سبب حواس پرتی و تعامالت بی بهره گردد. 

۴۷- اين بدان معناست که فضا بايد تا جايی که موانع ثابت وجود ندارد، آزاد باشد. 
  48- cluster
  49- pods
  50- wings
  51- James Dyck
ــت.  ــو را ارائه کرده اس ــکل»اين الگ ــوان « کالس های L ش ــی، در مقاله ای با عن ــای آموزش ــان محيط ه ــی از طراح ــک، يک ــز دي ــال ۱۹۹۴جيم ــر س  ۵۲- در نوامب
(Dyck, ۱۹۹۴) در مجموع اين الگوی طراحی به واسطه دارا بودن ۵کنج، يک اندازه مورب بلند و يک کنج داخلی «احساسی از تفکيک و جداسازی، سبک کردن ازدحام و به 

عالوه تا جايی که هيچ مانع ثابتی وجود نداشته باشد، قابليت تجديد سازماندهی برای تنوع وسيعی از گروه بندی های دانش آموزان و فعاليت های متعدد را داراست». 
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