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 چکیده 

حلیلی بر مبنای مطالعات ت-لحاظ ماهیت و روش، توصیفی بهاز باب هدف، کاربردی و  پژوهش حاضر

ها الگویی است که بر اساس قواعد و ها و بوستان. در تحقیق حاضر، همنشینی دبستانای استانهکتابخ

های متنوع در سه قسم وقعیتمشترک برای ماولویت متصل، مرتبط و دارای فصل های همنشینی بامدل

دبستان و بوستان، مجموعه  توأمانیابی ها کاربرد دارد: مکانها و بوستاندبستان یابیمکانریزی برنامه

های موجود. از جاورت دبستانها در مبوستان یابیمکانهای موجود و در مجاورت بوستان هادبستان یابیمکان

هاست. ها و عدم مختل نمودن فعالیت بوستانهای تقرب به همنشینی مناسب، حفظ حریم دبستانقاعده

ی نیز در همنشینی نامناسب نهفته است که در متن هایی همنشینی وجود دارد و آفتموانعی برای تحقق الگو

کاربری برخی از فضاهای مجاور ریزی، مطالعه برای تغییرایج تحقیق حاضر، در مقیاس برنامهاز نتآمده است. 

یاس ها برای دبستان است. در مقها در مجاورت بوستانبرخی زمین یابیمکانها و ها به سمت بوستاندبستان

نزد معماران و طراحان منظر بر مبنای حفظ اصالت طبیعت و ایجاد قابلیت در  یکرد مناسبطراحی، اتخاذ رو

 خصوصبهمردم محله  مؤثرو از سوی دیگر امکان حضور  سوکیآموزان از فضای باز برای توسعه فهم دانش

 های محلی است.المند در بوستانافراد س
 

افزایی ، هم، بسط فضای باز، توسعه کالس درسهمنشینی یابی، الگویبوستان، مکان دبستان، :کلید واژگان

 مدرسه و محله 

 

 

 

 

                                                           
 ،تهران،ایران.دانشگاه شهید بهشتیده معماری و شهرسازی، ، دانشکگروه معماریاستادیار 1

  A_Khakighasr@sbu.ac.irنویسنده مسئول:
 

 188-133حات: صف

mailto:A_Khakighasr@sbu.ac.ir


2 الگوی همنشینی دبستانها و بوستانها 
  

 مقدمه

 (.است شدهاثباتارتباط با طبیعت  مؤثر آموزان نقشدر رشد مغزی و مهارتی دانش

(Dadvand, 2015  سال  1۱تا  ۷وجود فضای سبز در مدارس، به تبلور حافظه کودکان بین

از سوی دیگر  (Worland, 2015) همسازی مثبت دارد. ،یتمرکز یبکند و با کاهش کمک می

ند نقش مهمی در رشد و تعالی شومی یابیمکانهای بازی امن و باز مدارسی که در زمین

 امروزه به دالیل(Bukhari et al., 2010) آموزان و انجام وظایف آنان در آینده دارند.دانش

بیش از طوریکه رسیده است به به حداقلباز و طبیعت ، میزان حضور کودکان در فضای متعدد

 اند.رومو از استفاده از طبیعت محای مشغول های رایانهسال به بازی 1۱-۵کان درصد از کود ۰۱

(Ebrahimi et al., 2011) که  است یعواملکمبود و گرانی زمین، یکی از  ؛در شهرهای بزرگ

های فعلی، در دبستان» که است آن نموده است. از دالیل دیگر ترکوچکرا  هادبستانحیاط 

درس تدارک دیده نشده  یهاباکالسای حیاط مدارس در ارتباط برنامه آموزشی مستقلی بر

اختصاص دارد ها به فضای سبز دبستان ازیموردنبخشی از فضای باز  (Akrami, 2004).« است

 مترمربع ۵/۱ور حداقل های آموزشی، سرانه فضای سبز مدارس کشطبق ضوابط ساختمانکه 

  (ODRESIR, 2016) .است شدهاعالم

سال تحصیلی  ای در روزهای کاریِهای محلهشدن بوستان، کمتر استفادهمسئلهسوی دیگر 

ری جهت تصویب استاندارد فضای سبز شه» ها رو به رشد است:ی توسعه بوستاناست. تالش برا

مترمربع سرانه  1۱ا ت ۷بین  شهرسازی از سوی وزارت مسکن و جامع شهری یهاطرح

شهر  سبز یفضاتواند در افزایش سرانه در مدارس می سبز یفضاه و افزایش بنابراین توسع .است

 یابیمکان، هدف آن است که در مسئلهاساس دو سوی  بر (Mansouri, 2016).« مؤثر باشدنیز 

وچکی حیاط مناسبی ایجاد شود، تا بتوان تا حدودی، ک ینینشهمها، ها و بوستاندبستان

محلی را نیز افزایش داد. راهکار ایجاد  یهابوستانرا جبران نمود و ظرفیت استفاده از  هادبستان

در شهر  هاکاربری یابیمکانر مورد د یان گِل های مختلف، به ایدهترکیبی مناسب از کاربری

ویت بناهای آموزشی تقها در استفاده از پارکدر مثال  طوربهکه  گرددیبازمسرزندگی  منظوربه

الگوی  پیشینه موضوع؛ پس از، حاضر یارشتهانیم تحقیق در (Gehl, 2010).آمده است

بندی و جمعو راهکارها شود. سپس، موانع و مطرح میها و بوستانها تانهمنشینی دبس

 صورتبهکلیدی  واژگاندر ابتدای نوشتار الزم است برخی گیری تبیین خواهد شد. نتیجه

 تبیین شوند: خالصه
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 وپرورشآموزشوزارت است که بر مبنای معیارهای  مدرسه یا واحد آموزشی دبستان :-

نیازهای فردی، اجتماعی و محیط اخالقی، علمی، امن، سالم،  کنندهنیتأمشود و می سیتأس

در  وپرورشآموزشهای مصوب دار برنامهو عهده یجمع تیهو، مهرورز، برخوردار از بانشاط

دبستانی و دوره اول ابتدایی، پیش سمدار (ODRESIR, 2016) صیلی معین است.سطح تح

ی بندشود و هفت ردهچهارم تا ششم( را شامل می)بستان ( و دوره دوم دتا سومدبستان )اول 

 د.ندهسال را پوشش می 1۱تا  ۵سنی از 

ای، منطقهیا باغ در مقیاس  سبز یفضا بوستان یا بُستان به معنای پارک،بوستان : - 

 مدنظرها، ای بوستانی و واحدهای همسایگی است. در نوشتار حاضر مقیاس محله، محلشهری

 است. 

ها در اراضی شهری استفاده ری برای یافتن جای کاربریریزی شهدر برنامه :1یابیمکان-

 شود.و به کمک تحلیل اطالعات انجام میهای کمی و کیفی که بر اساس ارزیابی شودمی

شود که ز تربیتی اطراف ساختمان اتالق میبه فضاهای با :هاباز دبستانضای باز و نیمهف-

های ، فضای سبز، فعالیتجمعصفورزش،  جهت تعامل، استراحت، تحرک و بازی و تفریح،

 یآموزشکمکی فضاها عنوانبهنمایشگاهی، فضاهای توقف وسایل نقلیه و همچنین 

 (ODRESIR, 2016) باشد. مورداستفاده

در فرهنگ  است. شدن آمدهنای مجالست و دوستبه معدر فرهنگ دهخدا  همنشینی:-

  است. آمده داشتن مراوده بودن واهی، مصاحبت، قرینبه معنای همرعمید نیز 

 مدل ذهنی، سرمشق، چارچوب فکری و فرهنگی برای یک گروه یا جامعه است. :  3الگو-
 

 پیشینه موضوع  -3

 ها ها و بوستاندبستان یابیمکان -1-3

 عنوانبهگانه تلقی نمود، مدرسه ملکرد چندهایی با ععرصه عنوانبهفضاهای آموزشی را  اگر

بودن برای  استفادهقابلهای دیگر مانند و فعالیت آموزش کودکان خصوصییک عرصه نیمه

به  یعموم مهینعرصه عمومی یا  عنوانبهرا  خاص، ممکن است آن یازمانهدر  ساکنین محالت

که در ضوابط طراحی فضاهای  است شدهسبب  مد یابیمکاننگری در جامعتوجه به . دشمار آور

من بینی شوند تا ضله پیشمح یآموزش یفرهنگز آموزشی با عنوان پایگاه آموزشی برخی از مراک
                                                           
1  Land Allocation  ، Land Use Zoning ، Location-Allocation 
2 Paradigm 
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پایگاه  عنوانبههای مختلف تحصیلی در مواقع لزوم آموزان در دورهبه دانش ازیموردنارائه خدمت 

مدیریت  نسازما (ODRESIR, 2016) فرهنگی، آموزشی و ورزشی در خدمت محله قرار گیرند.

شناخت  درگروریزی کشور، تشخیص و تعیین مکان مناسب استقرار مراکز آموزشی را و برنامه

که کاربری آموزشی با دیگر داند می ییهاواکنش، نیازمندی و کنش و نوع فعالیت، عملکرد

انتخاب مکان مناسب  رد (Taghvaee and Rakhshani, 2010)آورد. ها پدید میربریکا

در مکان  موردنظرالیت سازگاری نوع فع »شود: شهر باید به سه نکته توجه  در هاتیفعالاستقرار 

مناسب بودن مکان و ، موردنظرمطلوبیت مکان برای استقرار فعالیت ، جوارهمهای با فعالیت

 (Pourmohammadi and Asakereh, 2012)« با نیازهای منطقه )ظرفیت( نظرموردفعالیت 

ها بررسی یکاربر یابیمکانچهار ماتریس سازگاری، مطلوبیت، ظرفیت و وابستگی،  واسطهبه

در بحث  1قابل تدقیق است.بناهای آموزشی  یابیمکانهای مذکور در توضیح ماتریس شود.می

سازگار تا نیمه سازگار و ناسازگار در  کامالً آموزشی، طیفی از اربریها با کسازگاری کاربری

سازگار موارد زیر نامبرده  کامالًهای کاربری یهامثالاند که از با مدارس تبیین شده یجوارهم

، مراکز فرهنگی های فرهنگی کودکانها، کانونفرهنگی شامل کتابخانه یهایکاربر» اند:شده

های ورزشی، کاربری مسکونی و کاربری فضای ها، کاربریشگاهایها نمتربیتی هنری موزه

اورت مدارس و فضای سبز از مج تمامی تحقیقات؛ رد (Salemi et al., 2009)«سبز

االمکان رخ دهد صیه بر این است که این اتفاق حتیشوند و توهای سازگار محسوب میمجاورت

از دالیل مناسبت  .است (1998) و مولر (1996مطالعه یونسکو ) هاآن نیترمهمکه یکی از 

سبز در فضای  »است: شدهانیبفضاهای آموزشی چنین  یابیمکاننزدیکی به فضای سبز در 

انداز زیبا و واحدهای آموزشی و ایجاد چشم سازی هوا و جلوگیری از انتقال آلودگی بهسالم

 ,.Amanpour et al)« ست.ا مؤثرآموزان در بهبود شرایط فراگیری بسیار آرامش برای دانش

بهینه فضای سبز شهری، نزدیکی به مراکز آموزشی از محسنات اختصاص  یابیمکاندر  (2015

ها سبب بوستان ازجملهی نادرست فضاهای شهر یابیمکان. است شدهانیبیک زمین 

 (mousavi, 2012)شود. شده میاز فضای ایجاد ستفاده کما ازجملههایی ناهنجاری

                                                           
: توجه به ماتریس مطلوبیت. فرم و عملکرد درکاربری مجاور با واحدهای آموزشی هماهنگی : ماتریس سازگاری 1 

: ماتریس ظرفیتشهری. ها، تاسیسات و تجهیزات رسیدست ،های شهریطرح شرایط محیطی، شعاع دسترسی، انطباق با

های مجاور آموزش منجر به رگرفتن فعالیت: در کنار هم قراماتریس وابستگیفعالیت. پذیرش  توجه به ظرفیت محل

 نشود.های یکدیگر تحمل زیان



  5 7931 پاییز و زمستان دوم، شماره، ششمدوره                               دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه              

یقی که به مدت دو سال درباره غور در تدریس بهتر علوم زمین در مدارس ابتدایی بر در تحق 

 1«شهری مدارس یهااطیح»، اصطالح شدای انجام های محلهاستفاده از زیرساخت پارکمبنای 

ای نزدیک یا مجاور های محلهبرای معلمان مدارس در پارک محققان .قرار گرفت موردتوجهرا 

بیاموزند که چگونه در سال  ایشانآموزشی تابستانی برپا کردند تا به  هایمدارس، کالس

تحقیق،  جهیدرنتزمین استفاده کنند.  محلی برای تدریس علومهای تحصیلی از وجود پارک

و بازدهی تدریس در  اندگرفته بهرهدرصد معلمان از این روش  ۷۱ دریافتند که بیش از هاآن

در ضوابط طراحی (Endreny et al. 2009) ه باال رفته بود.دروس علوم زمین نسبت به گذشت

های محیطی، ، ویژگییجوارهمفضاهای آموزشی به  یابیمکانضوابط  دربندبناهای آموزشی 

ادامه ضوابطی  رد (ODRESIR, 2016) .است شدهاشاره شعاع دسترسی، اقلیم و ظرفیت

که باعث م در مقابل فضاهای آموزشی تراکایجاد فضای سبز م » :از اندعبارتکه  اندشدههیتوص

در ، مدارس در جذب صوت مزاحماستفاده از گیاهان چسبنده در جداره افت صوتی خواهد شد، 

ی مناسب با های بصرموزشی به لحاظ دید و منظر و جلوهموقعیت مطلوب مکان آ گرفتن نظر

 (ODRESIR, 2016) «طبیعت اطراف

 

 هافضای باز و حیاط دبستان -3-3

 دیمورد تأکبه دالیل متعددی  یآموزش یدر فضاها باز یوجود فضاها  اهمیت حیاط دبستان: 

در آموزش کودکان،  یعیطب یهاطیمحو  عتیطب یباال یهاتیآن، قابل لیدال نیترمهم »است: 

 عتیکودکان و استفاده از طب یهاارتپرورش مه یدر مدارس برا یعیطب یاستفاده از فضاها

 (Mozaffar et al., 2009) «باشد.یشناسانه کودکان مییبایو ز یاحساس ،ینورشد مع یبرا

بایست به لحاظ وجه تربیتی مکان باز مدارس، می نیترمهمین و ترعمده عنوانبهحیاط مدرسه 

توان فقط ساختمان مدرسه تلقی فضای آموزشی را نمی» درسه نباشد:آموزان جدا از مدانش

که از طریق پنج حس خود دریافت مام موضوعات، اتفاقات و مشاهدات نمود بلکه کودکان از ت

 مؤثر هاآنو در رفتار و آینده پذیرفته  ریتأثمنابع آموزشی و اطالعاتی  عنوانبهدارند می

 هادبستانهایی از های نمونهاز وضع موجود حیاط شناسیآسیب (AUSBU, 2008) .« باشدمی

آموزان، نظارت برای کنترل دانش یرامکانمدرسه  ، حیاطموزشیاکثر مدیران آ »دهد: مینشان 

اصلی جلوگیری از هدف  کهنیادانند و با توجه به گروهی می یهاورزشو  هاآنر رفتار راحت ب

 یهایبازها در قالب برخی هاست، تنها فعالیت بدنی بچهتوسط بچه یانضباط ریغکارهای 

                                                           
1 Urban Schoolyards 
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سایه و سرپناه و دونحیاط مدرسه را به فضایی بازِ ب، این امربر  دیتأکگروهی ممکن است. 

 (Jahad Daneshgahi, 2005).« است کردهنشاط تبدیل روح و بیبی

ها و برنامه سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور به فعالیت :ها سرانه فضای باز در دبستان-

 (1چنین اشاره نموده است.)جدول  ها فیزیکی سطوح فضای باز دبستان

 
 : مأخذ: سطوح فضای محوطه باز مدارس ابتدایی شهری، 1جدول

 3۱ص131۱سازمان نوسازی و تجهیز مدارس 

 

هر کالس حدود  ها برایظرفیت دانش آموزان بر اساس ضوابط و معیارهای طراحی دبستان

اما در عمل  است شدهینیبشیپنفر هم  ۰۱فزایش تا و امکان ا است شدهنفر سنجیده  ۱۲

گردد. لذا جدول باال که ایران تشکیل می یهادبستانهم در  نفرِ ۰۵درس بیش از  یهاکالس

مترمربع برای فضای سبز که  ۵/۱به همراه  جمعصفمترمربع  برای محوطه  ۱/1سرانه حدود 

 عنوانبهعدد کمتری را  ؛عمل کند درآموزان طلب میاست را برای دانش مترمربع ۷/1حاصل 

مساحت فضای بازی باز  دهد و این مطلوب نیست.آموزان اختصاص میانشای باز به دسرانه فض

 (۱آمده است.)جدول  ۱ها در خارج از کشور مطابق جدول در برخی راهنمای طراحی دبستان
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 ، هاکالسها نسبت به تعداد ضوابط مساحت فضای بازی باز در دبستان -3جدول 

 (Department of E&S,2000, 38): مأخذ

 

آموز منظور شده است. برای دبستان دانش 1۱، حدود فوق، ظرفیت هر کالس درس ضابطه در

که  است شدهینیبشیپ مترمربع ۰آموز حدود ر دانشکالسه، سرانه فضای بازی باز برای ه ۰

وزان در یک آمتعداد دانش نُرم یشتر است. البته بشده در ایران اعالم از سرانه مترمربع ۶حدود 

 گری است که در تفاوت بسیار این دو عدد دخیل است. س عامل مداخلهکالس در

بهره از طبیعت، : » است شدهاشارهستان، به سه رکن ها در انگلدر راهنمای طراحی دبستان

بهره از  عنوانبهبا این اهمیت  (barret & zhang, 2009)« سازی، انگیزشی بودن. فردمنحصربه

شود که اشاره به ها توصیه میهای بازی دبستانبرای زمین1تصویر هایی مشابه طبیعت، دیاگرام

 (1آموزان دارد. )تصویر دانش ازیموردنبرای فضای باز  توجهقابلسرانه 

 
 های بازی در انگلستان، ها و زمیندر ضوابط طراحی دبستان شدههیتوصدیاگرام  -1تصویر 

 barret & zhang, 2009, 8: مأخذ

 
اعات زیادی را در آموزان سژاپن بر این اساس که دانش هایناحی دبستادر راهنمای طر

ی های زندگمان بودن در طبیعت و تجربه مهارتهای خاصی به زکنند ساعتمدرسه زندگی می

 ( Numano, 2017). هستند آنمتولی  بازنیمه اختصاص دارد که فضاهای باز و

های سنی، نیاز کودکان به حیاط در هر یک گروه:  های سنیحیاط دبستان و گروه 

 حالنیدرعحیاط مدرسه، در  ساله ۵ان کودک»شود: های مخصوصی تعریف میسه با فعالیتمدر

 ۹تا  ۶ د .کودکانندهد و دید خود را توسعه مید، حوزه عملکرنکنکه دنیای خارج را تجربه می
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ردن در کنار دوستان همسال کزندگی هایهای گروهی و فردی آزاد و مهارتبازی بهسال تمایل 

 هایی از قوانینل تمایل دارند که در گروهسا 1۱سال تا  ۹.کودکان  دارندرا در حیاط مدرسه 

  (Jahad Daneshgahi, 2005) «های ورزشی پیروی کنند.فعالیتها و بازی
حیاط دبستان باید متناسب با اقلیم در نظر  حیاط دبستان، اقلیم و عوارض زمین : 

کاشتن  (AUSBU, 2008)اهم شود.آموزان فرتا حداقل شرایط آسایش برای دانش شودگرفته 

کند، مانع خوبی برای تر میآموزان را شادابمدرسه عالوه بر آنکه روحیه دانش درخت در حیاط

پستی، بلندی و یا  (Jahad daneshgahi, 2005) است.اقلیمی بادشکن  ازنظردید مزاحم و 

به وجود  هاییلیمی ممکن است بتواند خُرد اقلیماق ازنظراط دبستان، زمین در حی بودن تخت

فراهم شود. در مورد عوارض زمین همچون شیب  ن آسایش بیشتری برای کودکانآورد که امکا

  (ODRESIR, 2016) .است شدهانیبیز ضوابطی ن

  هادبستانانتظارات از فضای باز  گذری بر -3-3

تباطی و پارکینگ ار یاراههو  جمعصفزنگ تفریح و  وع محل تجم مثابهبهفضای باز -

 (1۰۹۲و همکاران مایس طاهر)مدرسه  ازیموردن

 های ورزشیی و زمینهای بازمحوطه مثابهبهفضای باز -

 های اجتماعیبرای فراگیری مهارت یانهیزم مثابهبهفضای باز -

 یاگونهبهحیاط مدرسه بایستی  آموزان:ظرفی برای تبلور خالقیت دانش مثابهبهفضای باز -

 ریتأثاند قان توانستهمحق (Lotfata, 2008) .به خالقیت و نوآوری کودکان گرددباشد که منجر 

بین  »کنند: گیری ان اندازهآموزاز حیاط مدرسه را بر خالقیت دانشوجهی  عنوانبهفضای سبز 

کان، رابطه ورش خالقیت در کودمیزان فضای سبز و نوع طراحی آن از یکسو و میزان رشد و پر

. همچنین کودکانی که در طول دوره آموزش ارتباط بیشتری با فضای سبز معناداری وجود دارد

 ,.Nikkhoo et al)«دهند.ه کشف مسائل جدید از خود بروز میو طبیعی دارند عالقه بیشتری ب

که به رشد و ند های رفتاری هست، منزلکردن خلق، ساختن و مسئلهل کشف کردن، ح (2016

سیالیت فضای مدرسه به کمک ترکیب  ازآنجاکهرسانند. آموزان یاری میشکوفایی خالقیت دانش

که دانش آموزان همواره در فضاهایی قرار بگیرند که  دهدیمشدن با فضای باز امکان آن را 

بودن  یبرکار تکاز حالت  امکان یادگیری، کشف و خالقیت به وقوع بپیوندد لذا فضاهای مدرسه

راهرو این قابلیت را دارد که بخشی از کالس درس باشد، به همان اندازه که » شوند:خارج می

ای ی برای ورود نور نیست بلکه روزنهکالس قابلیت دارد بخشی از حیاط شود. پنجره تنها امکان
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های پایه آموزانمتنوعی از دانش یهاتیفعالبیعت و توان تابلویی از طیاست که از درون آن م

  (Mottaki, 2017).«ا به نظاره نشستدیگر ر

فضای باز مدارس : بخشی از فرایند یک نظام آموزشی و یک مدل آموزشی مثابهبهفضای باز -

الگوی معماری :» شده استن در نظام تربیتی ایران محسوب میمدلی برای آموخت عنوانبه

در فضای باز و نوعی کارکرد فعال آموزشی  مدارس سنتی ایران حاکی از استمرار تعلیم و تربیت

بخشی از ظرف تربیت  مثابهبهاگر فضای باز  (sami azar, 2000).«برای حیاط مرکزی است

امتداد  مثابهبهکودکان تلقی گردد، هدف، جدا کردن مرز درون و بیرون نیست و فضای باز 

 گردد.کالس درس تلقی می
 هاستاندبنشانه فرهنگی  مثابهبه فضای باز-

 آموزانامتداد مکان زندگی دانش مثابهبهفضای باز -

ضای وجود ف مدرسه(:-فضای سبز و امکان کاشت و نگهداری گیاهان )باغ مثابهبهفضای باز -

امکان مرتبط با طبیعت،  یهادرسشود که معلم برای بیان کالس درس، سبب می جوارهمسبز 

مدرسه به » دند که:محققان در این زمینه معتق .داشته باشدکالس را در فضای سبز تشکیل 

آموزان و معلمان را از کالس بیرون بکشد و برای نام فضای سبز نیاز دارد که دانش به ایهمسایه

فرصت تعامل با یکدیگر، دیدن و فهمیدن را به ارمغان آورد. چنین تعامالتی سبب خواهد  هاآن

سالمتِ صورت بگیرد و همچنین اجتماعی  مناسبات نیزشد در موقعیت همسایگان مدرسه 

 Sullivan et) «دهد.ها را ارتقا سالمت همسایگی تیدرنهاو  ارتقا یابدتفاده از فضاهای سبز اس

al., 2016)اصطالحی با عنوان هاکالسد فضای سبز در مجاورت به دلیل اهمیت موضوع وجو ، «

های آموزش مدارس تبدیل در شیوه این رویکرد به یک جنبش است. گرفتهشکل 1«مدرسه -باغ

مدارس ایجاد  یهاباغت اصلی مسئولی(Flanagan, 2010) و (Bennett, 2010)گشته است. 

 همچونهایی برنامه دبستان مبتنی بر ترکِ ای طبیعی برای تقرب به اهداف یادگیری بدونِزمینه

کالس در فضای باز، ذخیره آب، باغبانی، رشد گیاهان طبیعی، ساختن کود طبیعی، همچنین 

در  (Figueroa 2016) هستند. دورهمزدن حلقه یهامکتینهای سبز، درختان سیب و خانه

آموزان مدرسه، دانش-باغ باتجربه: » شودبیان می است شدهانجامقیقی که در این زمینه تح

عهد و تکنند و انگیزه بیشتری برای یاقت و مهارت بیشتری را ادراک میاستقالل بیشتر، حس ل

ها از دستاوردها و محصوالت یادگیری در باغ کیفیت ندهند. ایتقبل کارها از خود بروز می

                                                           
1 School Garden 
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ارتباط کودکان با طبیعت؛  دادن قراربا مبنا  (Skinner et al., 2012)« ها هستند.درسهم

 )C&N network (2016 به وجود آمده است.1«سبز مدارس یهااطیح»عنوان
 

 هاها و بوستاننی دبستانتبیین الگوی همنشی -3

 ها ها و بوستانسنجی در همنشینی دبستانخواست -1-3

 گردند:مختصر چنین تبیین می طوربهها انها و بوستدر همنشینی دبستان هااهم خواسته

های ه بیشتر از ظرفیت بوستاناستفاد ها وی جبران کمبود فضای باز دبستانتالش برا -

 ایمحله

 هابوستانها و بستانافزایی دهم -

 آموزانمکمل فهم خاصه فهم تجربی برای دانش عنوانبهباز در فضای  شرح صدر کالس -

  محله و همسایگان زان،آموپایداری اجتماعی میان دانش یسوبهحرکت  -

 مدرسه  ترمناسبت مکانی تقرب به موقعیو  تقویت اتصال میان بازی و یادگیری-

 در الگوی همنشینی دبستانها و بوستانهارویکردهای طراحی  -3-3

  :اندشدهانیبهای شهری با پنج رویکرد پارک-های حیاط مدارسمدل

مفاهیم  دهنده وحدت عنوانبههای تولید غذا : استفاده از سیستم ۱غذا نیتأم یهااطیح -» 

 شوند.آشنا میشت محصول داشت و بردا کاشت، باآموزان دانشهای فضای باز. در فعالیت

بایست آموزان میدروسی است که دانش یهاسرفصل: وابسته به ۰های در قالب باغحیاط -   

 در مورد گیاهان و طبیعت پابه پای علم یاد بگیرند.

مهیا و مستعد آموزان آفریند که در آن دانش: محیطی می۲فضاهای بازی امن و در آرامش -   

 ی باشند.های بدنی و بازی و سرزندگبرای فعالیت

آموزان به کمک شود که دانشمحیط بیرون فراهم میدر  یانهیزم:  ۵آموزش در بیرون -   

 نمایند.  ادراکتر ، المسه و بویایی، عمیقهای مختلف همچون شنوایی، بینایی، چشاییحس

از سوی معلمین و دانش  یحلراه مثابهبه: این مدل 1زیستگاه جانوران بومی یهااطیح -   

قرار  درخطررا  وحشاتیحوزان برای مبارزه با تهدیدهایی است که در دنیای واقعی، زندگی آم

 (Yamashita, 2017)«داده است.

                                                           
1 Green Schoolyards 

2 Edible Schoolyards 

3 School Gardens 

4 Peaceful Playgrounds 

5 Outdoor Education 
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های فرهنگی زمینه یهاارزشتوجه به ها دبستان نینشهمهای بوستانیکی از رویکردهای 

ای ها را زمینهبستانوان محوطه باز دتمثال در بوم شهر یزد می طوربهمختلف در ایران است. 

های بومی در طراحی در نظر ریشه عنوانبه گریزدن یا سفالبرای فهم خاک در قالب خشت

رویکرد استفاده از منابع  :از اندعبارتتوانند مطرح شوند که دیگری نیز میرویکردهای گرفت. 

مناسبت با جثه ویکرد ها، ر، رویکرد طراحی اقلیمی در طراحی فضای باز دبستانریپذ دیتجد

های است که در طراحی بوستان از دیگر رویکردها، فراهم آوردن پهنه امن خانگی کودکان.

 است.در محله  و مسیر رسیدن به مدرسه روادهیپهای آن با ای و فصل مشترکمحله

(Ebrahimi et al., 2011) ان نظارت اجتماعی در رویکرد پهنه امن، بایستی برای فضای باز امک

توان از طریق تمهیداتی به آن نزدیک شد. از دیگر رویکردهای طراحی، ر شود که میمیس

نوعی همدلی محله است که  اعتمادقابلاستفاده از ظرفیت همراهی افراد مسن، باتجربه و 

افراد مسن محله  ؛بیترتنیابه آموزان فراهم شود.مستقیم بر دانشدر جهت نظارت غیراجتماعی 

  نمایند.میاستفاده  هاآنحضور  از کودکان نیزآموزان را ببینند و توانند دانشمی

 

 ها ها و بوستانهای همنشینی دبستانبرخی قاعده -3-3 

 هاست.ریم دبستانشرط سالمتی همنشینی حفظ ح ها:حفظ حریم دبستان -

  هاعدم مختل شدن فعالیت بوستان -

 هادبستانبرای بوستانهای همنشین  یامحلهتبیین مقیاس -

 عام طوربه ها بر اساس رویکرد طراحی:های همنشین دبستانبرای بوستان هاتیفعالتعریف -
ظره، مسیرهای آب روان، تنوع من: » اندشدهانیبها چنین عناصری برای فضای باز دبستان

ی و و فضاهای دنج، فضاهای باز طبیع هاگاهیمخفهای تعاملی، ها و فعالیتدار، بازی وخمچیپ

 یآورجمعبه جستجو و  هاآنها بتوانند در ، ایجاد فضاهایی که بچهآورنشاط و بخشفرح

باال بروند  هاآنها بتوانند از رض و عناصر طبیعی مثل تپه که بچهچیزهای مختلف بپردازند، عوا

و  هاگاهیمخفبینی یشپ (Jahad Daneshgahi, 2005)« بنشینند یا حرکت کنند. هاآنو روی 

، محل هاستآنفضاها بیشتر از سودمندی  گونهنیافضاهای دنج، به این دلیل که آفت وجود 

عمومی مطرح  صورتبهها های همنشین دبستانها برای بوستانتردید است.  برخی فعالیت

 شوند :می

                                                                                                                                               
1 Schoolyard Habitat 
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منظوره بازی : در مورد چنین فضاهایی در برخی راهنمای طراحی های چندوجود زمین -

که آن را ترکیبی از منظر سخت و نرم  است آمدهها در خارج از کشور ضوابطی نبستافضای باز د

  (Department of Education &Skills, 2010).داندیم)دارای چمن( 

 آموزان و افراد مسن محله د قصه برای جمع شدن دانشاستقرار فضاهایی مانند گو -

  افراد مسن محلهآموزان و هایی برای باغبانی دانشوجود باغچه -

 و آب هایماهشده برای دیدن های کنترلوجود حوضچه-

 ها پشتبرخی پرندگان و گودهایی برای نگهداری الکهایی برای نگهداری از النهوجود -

 های درختیها برای چادر زدن، وجود خانهوجود برخی صفه-

 امکان شبکه دوچرخه -

 کردن نظارهدن، امکان ایستادن و امکان دوی ،ازیامکان گِل بآموزان: امکان جوالن دانش -

 لگوهای چوبی یا قطعات کوچک با مصالح مناسب کودکاناامکان ساختن چیزهایی از طریق -

فرادست در مورد مسئولیت و وظایف  یهایگذاراستیساساس رویکردی که در  اما بایستی بر

است، برخی از  فیتعرقابل مختلف یهااستانخاص در  طوربهها در ایران و فضای باز دبستان

 زوده گردد. اف هاآنیا برخی حذف شوند یا مواردی به  ترها پررنگفعالیت

هایی باید از گونه :هاهمنشین دبستان یهابوستانپوشش گیاهی مناسب در  ینیبشیپ  -

ی در ز آبد و با توجه به نیاناستفاده کرد که عالوه بر زیبایی دارای رشد متناسب و خوبی باش

های گیاهی مناسب جهت کاشت در مدارس برخی از گونه. دنشو انتخابهای مختلف اقلیم

و انواع  صنوبر، چنار، ارغوان، افرا، یاسمن، ، اقاقیاگنجشکزبانسرو، ، بید، کاج:»  از اندعبارت

برخی درختان و گیاهان، محبوب سوی دیگر  زا (Mansouri, 2016)« .زینتی و چمن ایگله

که قوه  است درختانز مثال، درخت توت ا طوربه هستند.و حتی افراد مسن در محله  ودکانک

رنگارنگی های درختان میوه، در فصل بهار شکوفه دهد.کودکان را مخاطب خود قرار می بازی

رای محیط ب هابچهدهد و رنگ تعلق خاصی در ذهن به بوستان می یهابهاراندارند که حالوت 

که  یعباساللههایی چون گل محمدی و یا گلهای فصلی همچون کند. بوتهمی ایجادمدرسه 

مانند سرو که  سبزشهیهمدرختان ردیفی و  .است راداردارند جذابیت خاصی امکان تکثیر آسان 

ایه، نظم و ترتیب و دربردارنده مفهوم آزادگی در فرهنگ ایران است نیز به لحاظ فهم نور و س

 درختانتک. هستندبه لحاظ تمهیدات اقلیمی و کنترل صوتی نیز مناسب کند و توالی کمک می

 درس به وجود آورد. در حد کالسهای رد اقلیمتواند خُنیز، می در چمن دارهیساچتری 
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مشترک میان  صورتبهها انبوست گونهنیامدیریت  گیری در نوع مدیریت :تصمیم -

 در مدیریت:» نیروی انتظامی خواهد بودنظارت  مناطق و وپرورشآموزشها و شهرداری

تواند در تعامل با متولیان امر در ایجاد فضای سبز یعنی می وپرورشآموزش، یسازمانبرون

و با توسعه فرهنگ ایجاد  ردمهمی را در افزایش فضای سبز مدارس بردا یهاگام ،هاشهرداری

کاری ایستی در ساعتب (Mansouri, 2016)« .فضای سبز به کمک مدیریت شهری بیاید

ها ها و بوستانی میان دبستان. اگر همنشینآموزان باشنددانش، مراقب مدرسه، یک یا چند معلم

آشنای  های محله کهها و پدربزرگگاز میان مادربزر مرورزمانبهتوان تر پیش برود میعمیق

 گرفت. آموزان هستند نیز یاری دانش

با در نظر گرفتن این  ها:ها و بوستانشانی میان دبستانباز در همپوتعریف فضاهای نیمه -

های خاص خود را برای دوری از اختالط با نیاز به تعریف حریم هاها و بوستانقاعده که دبستان

تواند باز میفضای نیمه بسزایی داشته باشد. ریتأثتواند باز مییکدیگر دارند، تعریف فضاهای نیمه

و  هاوانیامارانه تدارک دیده شود. در مدارس سنتی ایران نقش توسط عناصر طبیعی یا مع

 (Tahersima et al., 2015)بوده است. مؤثربسیار باز در آموزش فضای نیمه عنوانبه هارواق

های همنشین نوع و میزان محصوریت در بوستان تبیین نوع محصوریت و تعریف مرزها : -

پدافند  صورتبهو ... و هم  هانردههای کوتاه، ها، توسط محیط مصنوع شامل دیوارهدبستان

تواند تعریف شود. در برخی عمق میکم ها و گودهایهای کوتاه یا خندقامل همچون تپهعغیر

ای بازی باز خارج از مدرسه همرزهای زمین حتماًاست که بایستی  راهنمای طراحی آمده

  (Department E&S, 2000)خط مشخص داشته باشند. گذاری شوند وعالمت

 ایمنی و کنترل ترافیک سواره و بهداشت فضای باز نیتأم-

با  ییهاراهنیاز به  آموزانکردن توسط دانشدویدن، راه رفتن و کشف کفسازی مناسب: نیتأم-

خواهان  و برخییا صیقلی زبر  یهایسازکف، خواهان هاراهاز  مناسب دارد. بخشی یسازکف

بسیار نیز ها به کاربران دیگر این نوع بوستان . از طرفی بایستی در این امرسطوح نرم هستند

 توجه گردد. 
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برقرار ساخت که  هابوستانو  هادبستانحالت نسبت فیزیکی بین  ۵توان با نگاه سیستمی می

تالش  نوشتار(Rush1986) 1« ، متصل ، مرتبط، دارای فصل مشترک، متحددور» از:  اندعبارت

 .(۰مختلف را بیان کند.)جدول  یهاحالتریزی مزایا و معایب برنامه ۰ب جدول کند در قالمی

 
 :نگارندهمأخذها، ها و بوستانهمنشینی دبستان یهامدل، مزایا و معایب هاحالت :3جدول

 
دارای  «متحد»و « دور»تبیین شد، دو حالت  ۰عایبی که در جدولبر اساس شناخت مزایا و م

صل و مرتبط مزایای توانند در دایره انتخاب قرار بگیرند. دو حالت متنمیمعایب جدی هستند و 

حالت دارای فصل  شدن است.رطرفقابل ب ییهاحلراهبا اتخاذ  هاآنو معایب  دارندخوبی 

ظرفیت مناسبی برای تنظیم  آورد کهرا به وجود می بازهمینمشترک نیز امکان ایجاد فضاهای 

 یاریبسگر عوامل مداخله ریتأثمختلف تحت  یهاحالت ینیبشیپ. است عرصه دبستان و محله

های ییر کاربری در محلهتغخالی یا مخروبه یا قابل یانهیزم اندازهبهتوان که از آن جمله می است

ها و قیمت زمین، کاربری دیگر همسایگی ن عواملی همچونهمچنی نوساز اشاره کرد. قدیمی و

مقدور نبود . اگر هیچیک از آن سه مدل مناسب همنشینی مؤثرندعوارض زمین و ... نیز  ،اقلیم

 (۲. )جدول نمود برطرفمدل همنشینی دور را تا حدودی  مخاطراتِ ؛بایستی با تدابیری

 

 

                                                           
حالتی که آنها به طور فیزیکی با هم مرتبط نیستند، متصل : اتصال بدون یک ارتباط دایمی ، مرتبط: وقتی که  دور:» 1 

دو سیستم در هم نفوذ کرده و یک فضا دو سیستم به صورت دایمی با هم در ارتباط می باشند، در هم جا افتاده : وقتی 

 (Mozaffar and Mirmoradi, 2015)« را تصرف می کنند، متحد: زمانی که دو سیستم قابل تشخیص نباشند.
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 :نگارندهمأخذ، یمختصر به اولویت مدل همنشین یااشاره :۴جدول

 
 

ریزی مجموعه دبستان و بوستان ل و دارای فصل مشترک برای برنامهمدل همنشینی متص

 شدهحیتصرها در خارج از کشور دبستان محلی بسیار مهم است و در برخی راهنماهای طراحی

اط های اجتماعی عالوه بر حیقائل بودن به حیاط خارجی و جنبی برای مدرسه با فعالیت» است:

بودن به حیاط بیرونی جلوی ورودی مدرسه برای تعریف بهتر و خوانایی  قائلداخلی دبستان، 

به نفع  رییتغقابلهایی که ورودی اصلی مدرسه، انتخاب موقعیت زمین مدرسه در میان کاربری

 (Department of E&S, 2000)« گسترش مدرسه در فضاهای باز و بسته هستند

 

 ها ها و دبستاندر همنشینی بوستان یریگمیتصمموانع -۱-3

از سوی والدین و دلواپسی برای مخاطرات خروج از سیستم بسته مدرسه : موانع فرهنگی-

در هاست که سوی دیگر مانع فرهنگی، ناظر به جو فرهنگی بوستاناولیای مدرسه وجود دارد. 

 . هاستآنآموزان، تهدیدی برای صورت عدم مناسبت با حضور دانش

اظ کالبدی مناسب به لحها هستند که هایی مجاور دبستانگاهی بوستان انع کالبدی:مو-

 است. مستلزم صرف وقت و هزینه هاآنسازی مناسب که ستندینآموزان حضور دانش
در باشد یا آنکه همسایگی  بدون ها وورت خیابانممکن است دبستان در مجا موانع محیطی:-

 های همسایه مدرسهدر زمینباشند. یا آنکه  شدهساختهساز نو های مجاور مدرسه بناهاییزمین

 وجود نداشته باشد که بایستی به حالت دور همنشینی اندیشید. یکاربر رییتغامکان 
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اطراف مدرسه بسیار کوچک  یهانیزماز دیگر مشکالت آن است که قواره  موانع مالکیتی:-

 روروبههای متعددی گیری با مالکیتمبرای چنین تصمی وپرورشآموزشباشند و شهرداری و 

 احداث بوستان کند.  منظوربهرا راضی به واگذاری زمین  هاآنباشند و نتواند تمامی 

مجاور مدرسه بسیار زیاد باشد. همچنین  یهانیزمممکن است قیمت  موانع اقتصادی:-

 است. برنهیهززمین برای احداث بوستان همنشین مدرسه،  یسازآماده

ها در ممکن است کاربری های باالدست:در طرح موردنظردم تخصیص کاربری نع عموا-

 نشدهمیتنظتحقیق حاضر است  مدنظرآنچه  صورتبهدبستان یا بوستان  جوارهم یهانیزم

است چنین بیان  شدهنیتدوباشد. در این صورت ضوابطی که برای طراحی فضاهای آموزشی 

های توسعه طرح شدهمشخصتدایی در محل اراضی اب چنانچه در احداث مدارس:» کندیم

تفصیلی( مغایرتی با ضوابط مندرج مشاهده گردد کمیته تخصصی -هادی-شهری)جامع

ارائه نموده و با  ۵را برای تغییر کاربری به کمیسیون ماده  موردنظرزمین  وپرورشآموزش

به تملک زمین جدید اقدام  نسبتقانون شوراها  ۵با استفاده از ماده  موردنظرشناسایی زمین 

 (ODRESIR, 2016, 73)« نمایند.می

 

 ها ها و دبستانهای همنشینی نامناسب بوستانراهکارهای دوری از آفت-6-3

در حالت اول که مجموعه دبستان و بوستان  :نگرجامعتالش برای تقرب به طراحی  

تا ای رشتهگروه مطالعاتی بین ودباوجتواند نگر میشوند، طراحی جامعریزی  میبرنامه توأمان

ها طراحی در جوار دبستان بعداً هایی کهدر مورد بوستان مسئلهزیادی حاصل شود.  حد

حاصل گردد و الزم است دخل و تواند به شکل محدودتری از حالت اول شوند، میمی

حالت سوم که  هایی در کالبد مدرسه موجود برای تعامل بیشتر با بوستان اتفاق بیفتد. درتصرف

سازی بوستان محلی موجود اتفاق الزم است تغییراتی در جهت مناسب بوستانی وجود دارد،

 به ایفای نقش تکمیلی و جدید خود بپردازد.   ؛در خدمت مدرسه و محله بتواند بیفتد تا بوستان

 های زودبازده، دیربازده یا میانهتوجه به تفاوت راهبرد 

میزان خصوصی یا عمومی بودن در اجتماعات  : هاارزشاطمینان از مقوله فرهنگ و  

 درجه انزواطلبی از منظر فرهنگ در هرگردد. توجه به تنظیم و تعریف می هابافرهنگسب متنا

ها، اولیای های عمیق با خانوادهمطالعات جامع مبتنی بر مصاحبهبر اساس ست بایمیای محله

 انجام بگیرد.  آموزانشو دان گیرندگانتصمیم ، اهالی محله،مدرسه

  آموزانامنیت دانش برایبر حضور معلمین  دیتأک 

  هاهای محله در بوستانها و پدربزرگمادربزرگ مؤثراستفاده از ظرفیت کمکی حضور  
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ها های محصور در بوستانموقعیت گاه:  هاهای محصور در بوستانپرهیز از موقعیت 

یکی از کودکان افزایش لیا را برای محافظت روانی و فیزدلواپسی اوخیز جرم یهامکان مثابهبه

 های محصور پرهیز کرد.بایست از ایجاد موقعیتن دلیل میدهد. به ایمی

 آموزان دانشبرای نظارت عالیه بر  هادر بوستانو نفوذپذیری بصری ایجاد خوانایی  
 ریغی رهگذران عبور وآمدرفتش توسط کاه هاغریبهآموزان و پرهیز از اختالط دانش 

 های عمومی مانند ادارات و ...از طریق حذف کاربری یمحل

 ,Jahad Daneshgahi):های پسرانه و دخترانهفاوت دبستانهای متتوجه به عرصه  

سرانه نیز های دخترانه و پتاندر برخی تحقیقات به دلیل حساسیت موضوع میان دبس  (2005

 مهین عرصه عنوانبهتوان نگی مدارس پسرانه را میعرصه فره»اند: تا حدودی فرق قائل شده

 عنوانبهمدارس پسرانه عرصه خصوصی تلقی نمود. در  عنوانبهعمومی و مدارس دخترانه را 

در  کهیدرحالتوان مجاز تلقی نمود. مشرفیت و دید از بیرون را می مسئله یعموم مهینعرصه 

های معمارانه حلدرست و با راه صورتبه بایستمشرفیت از بیرون می مسئلهخترانه مدارس د

 دختر چهه چ ؛ها برای کودکانبا توجه به بحث تنظیم عرصه (AUSBU, 2008)«طراحی شود.

 ها، حریم از دست نرود. مجاورت با بوستان براثربایست دقت کرد که ها میپسر، در دبستان

معلمین :  کالس فضای رسمی یجابهبا احترام  توأمجایگزین کردن جو صمیمانه  

با احترام متقابل  توأمکننده جوی صمیمی در فضای باز همنشین مدارس، فراهمبایست می

 باشند. و صمیمیت  رجدر عین تف طالب حفظ احترامآموزان نیز، باشند و دانش

 بخشی از منابع مالی الزم نیتأمو واقفان برای  سازمدرسهخیرین  ظرفیتاستفاده از  

ها )تالش برای جلوگیری از آلودگی حاصل از فعالیت در بوستان یسروصداتوجه به  

مدارس ابتدایی، دوری از آلودگی صوتی  یابیمکانسازگار در  یجوارهماز معیارهای :  صوتی(

ها اتفاق بیفتد، در مجاورت بوستان هادبستان یابیمکاناگر  لحا (ODRESIR, 2016)است. 

در فصول  ازآنجاکهگردد. اما صوتی برای مدرسه ایجاد می آلودگیاز روز  ییهاساعتالجرم در 

ها حضور اند و کودکان در مدرسهبسته هاکالسای هپنجره پاییز و زمستان نیمروز صبح تا ظهر،

در آموزان دانشی وقتگردد. اما درس ایجاد می یهاکالسصوتی برای  دارند، کمتر آلودگی

کن است باعث تولید آلودگی صوتی شوند. برای حل این گیرند ممبوستان مجاور مدرسه قرار می

پوشش گیاهی مناسب )حائل صوتی( و برخی سطوح شکننده  ازجملهراهکارهای متنوعی  مسئله

آموزان های الزم را به دانشرد. همچنین بایستی معلمین، آموزشصدا وجود دا دهندهکاهشو 

 بیان کنند.  تر سروصدابرای حضور کم 
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 یریگجهینتو  یبندجمع-۴

امتداد کالس درس است توجه به  مثابهبهها در نوشتار حاضر با این نگاه که فضای باز دبستان

های از ضروریات مطرح شد. از سوی دیگر بیان شد بوستان هادبستانمناسب آن برای  نیتأم

کنند. با می یبرداربهرهاز تمام ظرفیتشان محلی در روزهای کاری هفته در سال تحصیلی، کمتر 

های محلی ها و بوستاندر نظر داشتن این دو، نوشتار حاضر، پیشنهاد الگوی همنشینی دبستان

و به صورت  هاآنهر یک از  ییافزاهم قصدبهها ها و بوستاندبستان یابیمکانرا در حوزه 

 رد برای دو سوی همنشینی مطرح شد. بُ-ردموقعیت بُ

 هاآنهای همنشینی است که برخی از ها دارای قاعدهانها و بوستالگوی همنشینی دبستان

تبیین مقیاس  ها،های بوستانحفظ حریم دانش آموزان، مختل نشدن فعالیت»  از: اندعبارت

اتخاذ رویکرد مناسب در زمینه طراحی ، هاهمنشین دبستان یهابوستانبرای  یامحله

های پیشنهادی برای و فعالیت برخی عناصر گنجاندن، هادبستانهای همنشین بوستان

، هاهای همنشین دبستانها، پوشش گیاهی مناسب در بوستانهای همنشین دبستانبوستان

 ساختن روشن، های مناسب، تعریف نوع محصوریت و تعریف مرزهابینی کفسازی و جدارهپیش

همپوشانی میان باز در ایمنی، تعریف فضاهای نیمه نیتأم امنیت اجتماعی، نیتأم نوع مدیریت،

بر  های همنشینی پنجگانه است کهالگوی مذکور قائل بر مدل ...«ها و ها و بوستاندبستان

های همنشینی دور، متصل، صورت گرفت از میان پنج حالت مدل هایی که در متناساس تحلیل

مرتبط، دارای فصل مشترک و متحد، سه حالت متصل و مرتبط و دارای فصل مشترک در 

های مدل وجود دارند که در انتخاب اولویت گر متعددیعوامل مداخلههستند .  اولویت

ی کاربر رییتغقابلای خالی یا مخروبه یا هاز: اندازه زمین اندعبارتهمنشینی دخیل هستند که 

ها، اقلیم، عوارض زمین، قیمت زمین، کاربری دیگر همسایگی مدارس، یجوارهمها در در محله

ی در تحقیقات چندوجههای االدست و ... که بایستی در تحلیلهای بدر طرح هانوع کاربری

های تخصصی تحلیل و ی الزم و در قالب کارگروهافزارهانرمبا  یابیمکانریزی و دقیق برنامه

سازی الزم این ها بدون مطالعه و مناسبها و بوستاندبستان ینینشهمبررسی شوند. مبادرت به 

در  دوری جست. هاآنبایست از ی داشته باشد که میریناپذجبران اتامر ممکن است آف

، ها، موانع فرهنگی، محیطی، مدیریتیانها و بوستگیری برای همنشینی دبستانتصمیم

های مناسب رفع همدلی، صبر و از سوی دیگر تحلیل بایست بااقتصادی و ...وجود دارند که می

الی خیرین و گیرنده و به کمک منابع ممختلف تصمیم یهاسازمانادارات و  موانع در میان

 های محله در این امر به توفیقاتی نزدیک شد.های شورایاریهمفکری
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درس  یهاکالسشرح صدر  هاآن نیترمهمها برکاتی دارد که از ها و بوستانهمنشینی دبستان

های ستفاده از بوستانهاست. از سوی دیگر ظرفیت او به امتداد آن توسعه فضای باز دبستان

محلی نیز به شکلی هدفمند بیشتر خواهد شد. برخی افراد مسن انگیزه بیشتری برای حضور در 

 هایآموزان و همچنین کمکتجربه دوباره جوالن و شادی دانش برای ییهابوستانچنین 

م محله آموزان خواهند داشت. همچنین برکاتی هم برای مرداحتمالی به مدرسه در نظارت دانش

های خاص استفاده، مثل ایجاد ظرفیت مضاعف در ایام انتخابات )شعب اخذ رای در در زمان

 ، ایام محرم و صفر و اعیاد مذهبی و ملی .... خواهد داشت.هابحرانمدارس( ، 

 گردد:ریزی و طراحی ارائه مینتایج کلی تحقیق در مقیاس برنامهدر انتها 

برخی از فضاهای مجاور مدارس  یکاربر رییتغاس مطالعات بر اس ریزی:در مقیاس برنامه-

برخی زمینها در مجاورت  یابیمکانگردد. همچنین ، پیشنهاد میهابوستانایی به سمت ابتد

گردد. های باالدست پیشنهاد میروزکردن طرحبه عنوان دبستان در ویرایش و به بوستانها

ای وجود داشته باشند که بایستی از نو دههای فرسوهمچنین ممکن است در محالتی، دبستان

ساخته شوند اما در همجواری خود امکان بوستان همنشین را ندارند. اما از سوی دیگر در 

همان محدوده با تفاوت یک خیابان یا یک کوچه، بناهای فرسوده دیگری در همجواری یک 

های لذا بایستی کمیته و دبستان شوند.کاربری داده تان قرار دارند که خوب است تغییربوس

تخصصی سازمان نوسازی توسعه و تجهیز مدارس برای این امر جلساتی تشکیل دهند و 

 ها اتخاذ کنند. ها و بوستانتصمیمات الزم را بر مبنای ایده همنشینی دبستان

شود با دانستن یک دبستان به معماران پیشنهاد میطراحی  کهیهنگام در مقیاس طراحی:-

در طراحی و تلقی از مکان آموختن  هاآنها نوع نگاه ها و بوستانشینی دبستانالگوی همن

معرفی کرده است محدود  هاآنه متفاوت خواهد بود و تنها به محدوده زمینی که کارفرما ب

در جستجوی  هاآنهایی در طراحی دارند. ها با مدرسه بیانیهنظیم همسایگیشوند و برای تنمی

های مورد طراحی با بوستانهای واجد شرایط برای همنشینی با دبستان نکرد برقرارتعامل 

هستند. از سوی دیگر طراحان بوستانهای واجد شرایط برای همجواری با مدارس نیز تلقی 

گام، انتخاب  نیازاپسخواهند داشت.  خود موردنظرو برنامه فضایی پروژه  هاتیفعالمتفاوتی از 

نماید که بر باز همنشین مدارس ابتدایی رخ می ی فضایرویکردهای طراحی مناسب طراح

 ازیموردنفضای باز  نیتأممبنای اصالت طبیعت و ایجاد قابلیت برای بازی و فهمیدن مستقیم در 

 هاست.مردم محله در بوستان مؤثرآموزان و افزایش حضور دانش
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