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چکیده

مدارس به عنوان فضای آموزشی از دیرباز نقش پر رنگی را در جامعه داشته اند و ویژگی های معماری آنها، در 

کنار دیگر ویژگی های محیطی، عواملی بر ایجاد معنای مکان بوده که در این میان می توان از »فرم« به عنوان 

یکی از این عوامل نام برد. هدف این تحقیق تحلیل و بررسی نقش فرم در جهت دهی معنای مکان آموزشی 

منظر  از  و  کاربردی  تحقیقات  از  پژوهش  این  می باشد.  تبریز  مدارس  روی  بر  زمان  گذر  در  آن  مقایسه  و 

ماهیت، در مجموعه پژوهش های کیفی قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و شیوه 

جمع آوری اطالعات به صورت کتابخانه ای و پیمایش های میدانی می باشد. ابتدا با کمک مبانی نظری– بر اساس 

نظریه وندرکلیس و کارستون- جایگاه فرم را به عنوان یکی از مولفه های تأثیرگذار در معنای مکان مشخص 

نموده و با تکنیک تحلیلی-مقایسه ای به بررسی نمونه های موردی می پردازد. نتایج حاکی از آن است که با 

گذشت زمان؛ مدارس معاصر نسبت به مدارس سنتی و تاریخی بخاطر تغییر فرم معنای محیطی خود را از 

دست داده اند و بیشتر به صنعتی سازی براساس فرم های ثابت پیش مهندسی گرایش پیدا کرده اند؛ نتایج 

نشان داد فرم در ایجاد معنای محیطی و مکانی  نقش و تأثیر مهمی دارد.

واژه های کلیدی
فرم معماری، معنای مکان، مدارس تبریز، وندرکلیس و کارستون.
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مقد مه
در  فراوانی  تأثيرات  آموزشی  فضای  عنوان  به  دیرباز  از  مدارس 
از  این باعث شده است که مدارس به عنوان یکی  جامعه داشته و 

عناصر اصلی فضایی جامعه شناخته شود.
در دهه های اخير مطالعات بسياری، پيرامون مکان و نحوه تجربه 
تبيين،  پيرامون  در  تحقيقاتی  مطالعات  این  که  گرفته  آن، صورت 
چگونگی تأثير متقابل محيط بر انسان ها و کيفيت زندگی شان بوده 
است. برای اولين بار، کرت لوین1 در سال1936 نحوه ارتباط مکان 
را در قالب، مبانی روان شناختی مطرح کرد و به نقش کليدی مکان 
کالبدی در رفتار اشاره نموده است )حيدری و همکاران،1392(. طی 
مکان  تأثيرگذاری  در  گذشته  دوره های  در  صورت گرفته  مطالعات 
افراد مفاهيم های متعددی در این خصوص تبيين نمودند  بر رفتار 
که در این رابطه، مفاهيمی چون حس مکان، همبستگی اجتماعی، 
دلبستگی و وابستگی به مکان، هویت مکان و تعلق به مکان وجود 
تأثيرگذار  مولفه های  ادراک  با  راستا طراحان،  این  در  است.  داشته 
بر  رفتار افراد و نيز نحوه فهم استفاده کنندگان از فضا می توانند در 
طراحی محيطی، با کيفيت باالتر به نتایجی قابل قبولی دست یابند.

به  انسان ها در طی دوران زندگی شان  از جمله محيط هایی که 
می باشد  آموزشی  محيط های  دارند.  حضور  آن  در  متداول  صورت 
به  چه  و  مستقيم  صورت  به  -  چه  جامعه  در  زیادی  افراد  چنانکه 
صورت غير مستقيم- با آن مرتبط هستند وليکن توجه کم تری به 
معنای حاکم بر آن دارند،که این باعث تضعيف روابط ميان کاربران 
و محيط می انجامد و آن دسته از افرادی که معنا را به خوبی درک 
کنند؛ می توانند با آن محيط ارتباط مناسب تری برقرار نمایند. اگر 
چه این مسأله در نگاه اول چندان مهم ممکن است به نظر نرسد ولی 

باعث برداشت سود بهتر، استفاده کنندگان از محيط و رضایت آن ها 
و در آخر همبستگی و تعلق آن ها با محيط و استمرار حضور در آن 
می شود. از طرفی طراحان نيز با ادراک درست، عوامل تأثيرگذار در 
شکل دهی به معنای مکان، می توانند به طرحی مطلوب، برای رفع 
نيازهای مادی و معنوی انسان ها دست یابند. الزم به توضيح است 
که با توجه به ماهيت این پژوهش، تمرکز اصلی بر معنای حاکم در 
در  که  تحقيق  این  اصلی  دغدغه  و  اهدف  می باشد.  مدارس  فضای 
مطالعات پيشين خيلی کم به آن پرداخته شده است به شرح ذیل 

می باشد:
- مشخص نمودن مولفه های تأثيرگذار در معنای مکان در فضای 

آموزشی؛
- مشخص نمودن جایگاه فرم در جهت دهی معنای مکان آموزشی؛

- بررسی نقش فرم و معنای مکان در فضای آموزشی و تأثير آن 
در مدارس تبریز

درباره اهميت این پژوهش دالیل زیادی وجود دارد که با توجه 
به تمدن وفرهنگ ایرانی-اسالمی، مدارس یکی از شاخص ترین مکان 
مکانی  که  اجتماعی  منظر  از  چه  و  کالبدی  نظر  از  چه  فرهنگی- 
جهت رشد جایگاه وشخصيت اجتماعی و... بوده که در طول تاریخ 
با مدرنيته شدن جامعه  تغييرات زیادی را در خود دیده که امروزه 
توجه کم تری به ویژگی ها کالبدی و تأثيرگذاری آن بر رفتار افراد 
شناخت  با  آینده  طراحی های  در  می کند  ایجاب  ضرورت  و  داشته 
دقيق آنها به طرحی کامل تر و موشکافانه تری نسبت به این مسأله 

پرداخته شود.

سواالت تحقیق
در راستای رسيدن به اهداف ذکرشده نياز به پاسخ دهی به سوال 

اصلی خواهد بود که می توان آنها را به صورت ذیل مطرح کرد:
- تأثيرگذاری فرم در جهت دهی معنای مکان در مدارس تبریز 

چيست؟

روش تحقیق 
برای جمع  و  است  بوده  تحليلی-توصيفی  حاضر،  تحقيق  روش 
آوری اطالعات از روش کتابخانه ای و مطالعه اسناد و مدارک مکتوب 
به - همراه مطالعات ميدانی- استفاده شده است. بدین منظور در 
بخش مبانی نظری با استفاده از اطالعات کتابخانه ای و  در ضمن 
مراجعه به منابع موجود و در دسترس و مطرح نمودن نظریه های 
معماری  فرم  تأثير  ممکن،  وجوه  تمام  با  است  مختلف، سعی شده 
بر معنا و مفهوم مکان آموزشی در دوره های مختلف مورد توجه واقع 
گردیده و در بخش مطالعه نمونه های موردی نيز، براساس متغير های 
به دست آمده در مبانی نظری، این شاخص ها، مورد بررسی و ارزیابی 
جهت  زیرشاخه ها  یافتن  دنبال  به  پژوهش  این  است.  گرفته  قرار 
کليس  ندر  و  نظریه  لحاظ  از  آموزشی  محيط های  معنی دارکردن 

اجتماعی مطرح  و  کالبدی  پارامتر عملکردی،  و کارستون که  سه 
تکنيک  با  و  منطقی  بررسی  براساس  پژوهش  این  در  کرده اند. 
به  نسبت  توصيف،  و  تحليل  انجام  همچنين  و  مقایسه ای -تحليلی 
دستيابی به اهداف تحقيق، اقدام شده است. برای تحليل دقيق تر و 
مقایسه تطبيقی بهتر مدارس در گذر زمان؛ جامعه آماری، مدارس 
شهر تبریز بر اساس دوره های قاجار، پهلوی و معاصر انتخاب شده اند.

پیشینه تحقیق

تحقيقاتی که پيش از این انجام یافته است می تواند در خصوص 
دسته بندی  ایران  گذشته  معماری  فرم  و  مکان  مدارس،  مطالعات 
گردد که اشاراتی کلی بر تأثير فرم و هندسه در مدارس داشته اند 
ولی به صورت جزء به جزء ،این تأثيرات را در مدارس تبریز، بررسی 

نشده است.
حيدری و همکاران )1392( عوامل شکل دهنده معنای مکان، در 
یک محيط را برای انسان های مختلف به فراخور شيوه فهم و درک، 
فعاليت های مورد نياز و همچنين چگونگی تجربه و نوع نگاه آن ها 
به قابليت های محيطی ،متفاوت بيان می کنند. کاظمی و آیت اللهی 
)1392( در مقاله خود با رویکرد مطالعه تاریخی-توصيفی، به مقایسه 
کالس های مدارس سنتی و جدید از نظر ارتفاعی و تأثيرات آن بر 
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یافتند که کالس های  نتایج دست  این  به  و  دانش آموزان داشته اند 
مدارس سنتی به دليل شکل طاقی سقف نسبت به مدارس جدید 
ارتفاع بيشتری دارد. اغلب نور مالیم و طبيعی از سقف برای کالس 
فراهم  کالس  در  حضور  برای  را  الزم  آرامش  که  می شود  تامين 
می کند اما در مدارس جدید با ارتفاع کم تر، فضای کالس دلگيرتر 

می شود و نورگيری به دالیل مختلف اغلب مصنوعی است.
دیواندری و همکاران )1397( در پژوهش خود که با رویکردی 
قاجار  دوره های  مدارس  تطبيقی  مقایسه  به  گرفت  انجام  تطبيقی 
و پهلوی و تأثير گذاری نظام آموزشی حاکم در هر دوره بر کالبد 
به  فرمی(  )شاخصه ی  گرافيکی  رویکردی  با  و  می پردازد  مدارس 
می توان  لذا  و  کرده  اشاره  آموزشی  نظام  در  واگرایی  و  همگرایی 
آموزشی  نظام  از  برگرفته  مدارس  کالبد  که  داشت  اذعان  چنين 
حاکم بر دوره ی زمانی مشخصی است؛ طاهرسيما و ایرانی بهبهانی و 
همکاران )1394( در تحقيق سعی داشته اند با مقایسه نظام آموزشی 
امروزی بپردازد  دوره های گذشته به نقد روش تدریس در مدارس 
عمومي  روش  امروزه  که  است  آن  از  حاکی  بررسی ها  این  نتایج  و 
آموزش  وسيله  به  فقط  درس«،  شرح  و  »بيان  صورت  به  تدریس 
دهنده می باشد که در آن دانش آموزان در مقابل او نشسته و خيلی 

بندرت براي درک موضوع، به مشارکت فعال دعوت مي شوند. 
شيوه  جایگزین  جواب دادن«  »درس  شيوه  موضوع  همين  برای 
با آن مواجه هستيم؛  امروزه  آنچه  و  و »بحث گروهی« شده  حلقه 
برمبنای »حفظيات« است؛ لطف عطا )1387( سقف را به صورتی 
با  و  می باشد  ابرهایش  با  آسمان  از  نمادی  که  است  کرده  مطرح 
حال  در  که  کتاب هایی  به  روشنایی  و  نورپردازی  ملزومات  تشبيه 
بال زدن هستند؛ حسی از کوشش و فعاليت را در فضا القا کرده اند. 
ار نظر  ارتفاع زیاد و تهویه مناسب، کارکردهای بدني  با  سقف های 
ذهنی را ارتقاء می دهند؛ ترکمان و همکاران )1395( در مطالعاتی 
که در راستای تأثيرات کالبدی بر یادگيری کودکان داشته اند به این 
یادگيري  فضاهاي  داخلي،  طراحي های  در  که  یافتند  دست  نتایج 
،توجه به سقف به عنوان یکي از اجزاي شکل دهنده فضا؛ مي تواند 
بر کيفيت هاي مختلف فضاهاي موجود مؤثر واقع شود. به کارگيری 
مضامين  دارای  فضایی؛  تنوع  ایجاد  بر  عالوه  شيب دار،  سقف هاي 
استرنبرگ2 است؛  کلبه(  )خاطره  کودکان  براي  نشانه  شناسي 

»مدل  براساس  داد،  انجام   1991 سال  در  که  پژوهشی  در   
افراد خالق  این نتيجه دست یافت که  سرمایه گذاری خالقيت« به 

تمایل به خرید کم و توان فروش زیاد ایده ها دارند. 
در  و  متمایز  منبع  شش  مستلزم  خالقيت  تئوری  این  برطبق 
تفکر،  شيوه های  دانش،  فکری،  است:  توانایی های  هم  با  ارتباط 
طبق  واگرا،  تفکر  و  همگرا  تفکر  محيط.  و  شخصيت،  انگيزش 
آزمون های انجام شده تغييرات بصری در محيط آموزشی، خالقيت 
.)1392 همکاران،  و  )مهدوی نژاد  می دهد  افزایش  را  دانش آموزان 

فيضی و همکاران )1396( در ارزیابی مؤلفه های مؤثر برارتقاء کيفيت 
با  هندسی  طراحی  که  یافتند  دست  نتایج  این  به  معماری  فضایی 
آرامش،  و  سکون  حس  بر  تأکيد  با  فرم،  خالصيت  از  بهره گيری 
با  قرائت خانه  بخش  در  مربعی،  فرم  بر  مبتنی  پالن های  با  اغلب 
دعوت کنندگی به مرکز و دورکردن از جوانب، جهت برقراری تمرکز 

حداکثری، در تأمين آرامش و سکوت مؤثر واقع می شود و همچنين 
طراحی غيرهندسی به شکل هدفمند، در برخی مکان ها، منجر به 
پویایی در فضاهای اجتماعی، مانند راهروها و فضای انتظار )البی( 
می شود؛ منصوریار و جالليان )1396( اثرگذاري عوامل محيطي بر 
اجتماع پذیري دانش آموزان را در ابعاد کالبدي، معنایي، فعاليتي و 
امنيتي مورد توجه قرار داده اند. چنان که دراین زمينه به خصوصياتی 
همچون وحدت، یکپارچگي فضا، خوانایي، محصوریت، هندسه، فرم، 
ابعاد و تناسبات، مصالح وجزئيات طراحي بدنه و همچنين پيوستگي 
کالبدي اشاره شده است؛ نصيرسالمی و سوهانگير )1392( اشکال 
خود  زیبایی شناختی  نظام  دار  معنی  و  گویا  خصوصيات  دارای  را 
بيان می کنند. چنانچه وزن حجم رنگ قرمز با فرم سنگين و ساکن 
و  مالیم  احساسات  به  مربع،  بر عکس  دایره  است.  تطابق  در  مربع 
معتدل داللت و حس آرامش و حرکت آرام را، القاء می کند شکل 
مثلث با زوایای حاد و تند، پرخاشگری و احساسات ستيزه جویی، را 
ایجاد می کند. و همچنين فرم مناسب باعث باال رفتن بازدهی کاری، 
ادراک بصری دقيق و تأثير مطلوب بر فعاليت انسان ها دارد؛ شرقی و 
عظيمی )1395( در پژوهش خود؛ چندین نوع سقف را با تيپ های 
مختلف و همچنين با زوایای متفاوت که اغلب در یک منطقه مورد 
قرار  رایانه ای  و مشابه سازی  تحليل  مورد  را  قرار گرفته اند  استفاده 

داد.
 نتایج حاصل این تحقيق را می توان اینگونه بيان کرد که سقف 
توجه  با  کارکرد،را  بهترین  معين  باحجمی  شده  استفاده  طرفه  دو 
برای  به سایر سقف ها،  انرژی در فصول زمستان نسبت  به دریافت 
 )2013( همکاران  پينتر3   و  می باشد.  دار  انسان ها  حرارتی  آسایش 
در مقاله ای در مورد طراحی فضای آموزشی تحقيق داشتند. در این 
مقاله بيشتر به طراحی کلی محيطی مراکز آموزشی پرداخته است 
که البته اشاره جزئی هم به شکل و اندازه و همچنين فرم و ارتفاع 
سقف پرداخته شده است. نکته جالب توجه در این مقاله اشاره به 
انعطاف پذیری کالس ها دارد که زمان تغيير آموزش مقاله محوری 
به آموزش گروهی در کالس را30 ثانيه نوشته شده است؛ بایرز4 و 
بر  یادگيری  فضاهای  تأثير  در  که  پژوهشی  در   )2014( همکاران 
آموزش و یادگيری داشته اند. به چند مرکزیت در محيط آموزشی 
و  کلی  به صورت  باز  ولی  داشته  اشاره  آموزش  کيفی  ارتقاء  جهت 
البائيومی5  و  است؛  نداشته  آموزشی  محيط  جزئيات  به  اشاره ای 
همکارانش )2018( به صورت آزمایشی به بررسی تأثيرات فرم های 
هندسی و جنس مصالح بر روی امواج مغزی و احساسات افراد پرداخته 
براحساسات  مصالح  جنس  و  فرم  تأثيرگذاری  به  مطالعات  نتایج  و 
به عنوان  را  افراد منجر شد. گيسالسون6  )2007( مکان  و عواطف 
معلم می داند ولی در صورت ناکافی بودن مانعی هم در همين جهت 
می تواند باشد. همانطور که مشاهده شد مطالعات متعددی در مورد 
مدارس و نظام آموزشی در دهه های گذشته صورت گرفته که به طور 
مختصر به آن اشاره شده است وليکن با نگاهی متفاوت و تحليلی و 
با استفاده از مطالعه تطبيقی مدارس تبریز در دوره های مختلف به 

بررسی تأثيرات فرم آن بر معنای مکان بپردازد.

مبانی نظری: معنای مکان و مؤلفه های تأثیرگذار آن در 
فضای آموزشی
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فضا به خودی خود نمی تواند گویای معنای خود باشد برای همين 
این  بود.  خواهد  خود  به  هویت بخشيدن  جهت  مولفه هایی  به  نياز 
می کنند  ایجاد  مکان  معنای  در  محسوسی  تأثيرگذاری  مولفه ها 
قبل  به  نسبت  مکان  معنای  آنها  یکی  یا حذف  و  تغيير  با  چنانچه 
خاص  مولفه های  مکان  هر  داشت.  خواهد  مالحظه ای  قابل  تفاوت 
خود را داشته و هر کاربر نسبت به فهم خود، درک متنوعی از آن ها 
خواهد داشت و با توجه به اینکه تمرکز اصلی این پژوهش بر مکان 
آموزشی است، نياز به یافتن مولفه های خاص آن می باشد. بررسی 
دقيق مطالعات پيشين در مورد فضاهای آموزشی، منجر به رسيدن 
از آنها به عنوان مولفه ای  به کليد واژه هایی شده است که هر یک 
تأثيرگذاری آن دارد  از معنای مکان آموزشی نقش پر رنگی را در 
این  بهتر  برای درک  به آن پرداخته شده است.  که در جدول )1( 
موضوع بهتر است به چند نمونه از این مولفه ها اشاره شود: یکی از 
این مؤلفه ها »فرم هندسی« می باشد. فرم هم به صورت کالبدی و هم 
به صورت غير کالبدی در معنای مکان آموزشی تأثيرگذار خواهد بود 
چنانچه برای هویت بخشی به آن فضا، نياز به طراحی فرم مناسب 
فضا خواهد شد  در  نشانه  ایجاد  باعث  معماری  فرم  تغييرات  است. 
فرم شيب دار بنا به تحقيقات ترکمان و همکارانش حاوی مضامين 
دست  به  مولفه های  به  توجه  با  حال  است.  کودکان  برای  فضایی 
با توجه به دیدگاه وندرکليس و کارستون در  آمده این مؤلفه ها را 
زیرمجموعه ای از عوامل فيزیکی، عملکردی و اجتماعی قرار خواهند 
گرفت که یافته ها حاکی از آن است که برخی از مؤلفه ها نه تنها به 

یکی از عوامل بلکه به چند عوامل به طور همزمان داللت می کنند.

مکان و معنا
ارتباط تنگاتنگی ميان مکان و معنای آن وجود دارد به عبارت 
دیگر مکان بدون داشتن معنا به تنهایی نمی تواند نيازهای کاربران 
را تأمين کند. معنا برای مکان الهام بخش هویت، دلبستگی، هدف 
است؛ همانگونه  آن  به  بخشی  کيفيت  برای  عاملی  و  ... می باشد  و 
که شولتز در کتاب خود اینگونه اشاره می کند »در طول دوره های 
گسترش  و  آلودگی  نظر  از  تنها  نه  زیست  محيط  فضای  گذشته، 
بی رویه شهری دستخوش تغييرات بوده، بلکه این تغييرات باعث از 

دست رفتن، ویژگی هایی شده است که به انسان ها حس وابستگی 
احساس می کنند  مردم  اکثریت   که  است  دليل  به همين  می داد. 
که زندگی شان »بی معنا« است و از “خود بيگانه” شده اند«   )شولتز، 

 .)85 ،2004
پدیدارشاسانه،  بر تعاریف  تکيه  با  موضوع  روشن تر شدن  برای 
عام تر  مفهوم  برابر  در  ماهيت "مکان"  خاص بودن  مدعی  می توان 
"فضا" شد. که این را می توان برگرفته از انتساب معنا، در هم تنيدگی 
با خاطرات، بروز تعامالت اجتماعی، و در یک کالم، تخصيص هویت 

به مکان است.
نوربرگ شولتز7 در پژوهش های خود که در حد قابل مالحظه ای 
از فلسفه هایدگر8   تأثير گرفته است، به تفاوت های بنيادین مکان  و 
راه یافتن آن حتی در زبان روزمره اشاره می کند. ماهيت فضا از دید 
توآن )Tuan( نيز با حرکت، و ماهيت مکان با توقف و مکث همراه 
است. او هر مکث را سبب امکان پذیری و احتمال تبدیل یک فضا به 
مکان می داند و فضا را به عنوان مجال جابه جایی بين مکان ها معرفی 
تعریف  و  عام  فضای  از  تعریف شده  جزئی  مکان،  واقع  در  می کند. 
و  عاطفه  و  و درک  انسان  با  ارتباطات شخصی  در  که  است  ناشده 
تجربه او شکل می گيرد. مکان به عنوان یک مرکز معنا و یک حوزه 
اجتماعی،  روابط  انسانی،  تجربيات  بر  که  است  شده  معرفی  توجه 
عواطف و شناخت مستقر است )توآن،1977(.9 از جمله افرادی که 
وی  است.  گوستافسون  پرداخته،  مکان  معنای  پيرامون  مطالعه  به 
در پژوهش خود مدلی سه وجهی متشکل از »شخص« »دیگران« 
و »محيط« ارائه داده است و معتقد است، که معنای مکان حاصل 

تعامل، این سه وجه است.
مطالعات  از  دیگر  بخشی  در  همچنين  گوستافسون10  )2001( 
خود چهار عامل زیربنایی را که در شکل گيری معنی نقش بسزایی 
»پيوستگی«  »ارزشمندی«،  که شامل»تمایز«،  کرده  معرفی  دارند 
و  انسان  ميان  عاطفی  رابطه  به   )2005(11 مانزو  است؛  »تغيير«  و 
بنا  است.  پرداخته  افراد  توسط  مکان  تجربه  مختلف  ابعاد  و  مکان 
مثبت  معانی  از جنس  مختلفی  معانی  دارای  اعتقاد وی محيط  به 
و منفی است که این معانی بسته به نوع تجربه یک محيط توسط 
دارای  فردی  برای  است  ممکن  محيط  یک  می آید.  به دست  افراد 

 

 قیتحق نهیشیپ از برگرفته مکان یمعنا جادیا بر موثر عوامل یها مولفه

 .(2018همکاران، و یومیالبائ )شکل یطاق و گنبد یها فرم مانند دهند یم مکان به یومعان مفهوم جادیا باعث که گذارند یم انسان ذهن در یراتیتاث زین یهندس فرم یهندس فرم

 .(2018همکاران، و یومیالبائ )شکل یطاق و گنبد یها فرم در شهیش و آهن مصالح بخصوص گذارند یم انسان ذهن در یراتیتاث زین ها سقف فرم در شده استفاده مصالح مصالح

 .باشد داشته تواندیم یآموزش یفضا دمانیچ شیآرا در ینامحسوس نقش یکالبد فرم  دمانیچ شیآرا

 ینورپرداز
 .( 1392و همکاران، ی) کاظمکند یحضور در کالس فراهم م یآرامش الزم را برا شودیم نیکالس تام یکه از سقف برا یعیو طب میمال نور

 .(1395 همکاران، و یشرق) داراست افراد یحرارت شیآسا یبرا سقفها، ریسا به نسبت زمستان در یانرژ افتیدر به توجه با را کارکرد نیبهتر بداریش طرفه دو سقف شیآسا

 .(1387 ، عطا لطف) دهد یم شیافزا را بدنی هوش های فعالیت مناسب، هیتهو و بلند سقف ارتفاع

 یریپذ انعطاف
 .(1392 ،سال همکاران و یرسالمینص) گردد یم یکار یبازده رفتن باال و انسان تیفعال بر مطلوب ریتاث و فضا از یبهتر یبصر ادراک باعث مناسب فرم

 نشانه
. باشد موثر داخلی فضاهای مختلف های کیفیت تعریف بر تواند می فضا دهنده شکل اجزای از یکی عنوان به سقف به توجه یادگیری های محیط داخلی طراحی در

 .(95 همکاران، و ترکمان)است( کلبه)خاطره  کودکان برای فضایی شناسی نشانه مضامین حاوی فضا در تنوع ایجاد بر عالوه شیبدار های سقف از استفاده

جدول 1- مولفه های عوامل مؤثر بر ایجاد معنای مکان برگرفته از پیشینه تحقیق. 
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معنای مثبت بوده و برای فردی دیگر، معنایی منفی به همراه داشته 
باشد که این امر وابسته به نوع ادراک و نحوه تجربه محيط توسط 
پيش  به  افراد  توسط  محيط  تجربه  مختلف  گونه های  است.  افراد 
زمينه های اجتماعی و فرهنگی آنها بستگی دارد؛ به طور کلی معنای 
مکان است که آن را از فضا جدا ساخته و به آن هویت می بخشد 
و این توسط عوامل متعددی تحت تأثير قرار می گيرد. عواملی که 
برای مکان های متفاوت، متغير بوده و برای شناخت معنای مکان نياز 
به بررسی موشکافانه آنها می باشد. با توجه به ماهيت مقاله وتحقق 
به بررسی عوامل و مؤفه های آن در فضای آموزشی  یافتن اهداف، 

می پردازد.

تأثیرگذاری معنای مکان بر فضای آموزشی
وندر کليس و کارستون12 به عنوان نظریه پردازان در این زمينه، در 
پژوهش خود به دنبال دست یافتن به معنای مکان برای انسان هایی 
بوده که بنا به شرایط خاص کاری، محل کار آنها از محل زندگی شان 
فاصله دارد، بودند که برای تعریف معنای مکان سه عامل  » فيزیکی« 
این  در  )نمودار1(.  کرده اند  معرفی  را  »اجتماعی«  و  ،»عملکردی« 
مدل ابعاد فيزیکی به مسائل، فرمی و کالبدی مکان اشاره می کند، 
ابعاد عملکردی به فعاليت ها و کاربری هایی، که درآن اتفاق می افتد 
توجه دارد و در نهایت ابعاد اجتماعی شامل-روابط و ارتباطاتی  است 
که با سایر افراد در داخل و خارج از محيط به وجود می آید می پردازد 

)وندر کليس و کارستون، 2009(.
متعددی  عوامل  تأثير  تحت  آموزشی  فضای  در  مکان  معنای 
می باشد و  شامل  نظام آموزشی، کالبد فيزیکی و همچنين از همه 
مهم تر روابط اجتماعی ميان دانش آموزان و کادر آموزشی می باشد 
که نقص در هر یک از عوامل باعث خدشه دار شدن معنای آن خواهد 

شد که این در شرایط قرنطينگی به وضوح قابل فهم است.

عوامل اجتماعی 
یکی از عوامل معنابخشی هر مکان، مجموعه ای از برداشت ها و 
تصورات ذهنی افراد از آن مکان است. این تصورات می توانند ناشی 
از تفکرات و روحيات فردی، خاطرات ذهنی و تجارب افراد به وجود 
یا  باشد-  اطرافيان  با  ارتباط  و  اجتماعی  تعامالت  از  یا متأثر  و  آید 

همچنين متاثر از آموزه ها و مفاهيمی باشند- که از طریق فرهنگ 
غالب بر جامعه به فرد و تفکرات او تحميل می شود. فضای آموزشی 
با توجه به اینکه به عنوان فضایی برای ارتقاء فرهنگ جامعه نقش 
نقش  کاربران  ميان  اجتماعی  تعامالت  و  می کند  ایفاء  را  پر رنگی 
این  در  شده  ذکر  مفاهيم  اساس  بر  و  دارد  معنابخشی  در  اساسی 
تحقيق، عوامل اجتماعی را به دو دسته عوامل فردی و گروهی طبقه 
بندی گردیده که در زیر مجموعه عوامل فردی، ابعادی چون تصور، 
بررسی  قابل  ذهنی  تصویرهای  و  برداشت ها  درک،  سليقه،  ذهن، 
هستندو در عوامل گروهی می توان به ابعادی چون روابط اجتماعی، 

تعلق به مکان، احراز هویت وجایگاه اجتماعی اشاره کرد. 

عوامل فیزیکی 
در خيلی از موارد پژوهشی، یکی از عوامل تأثير گذار در معنای 
مکان، بستر فيزیکی و کالبدی آن  است )وندر کليس و کارستون، 
با توجه با  2009(. در ارتباط با عوامل فيزیکی در فضای آموزشی 
تأثيرگذاری کالبدی و محيطی به عوامل درونی و بيرونی تقسيم بندی 
می گردد در خصوص مشخصه های این عوامل می توان به عملکرد، 
سياليت،   چون  ابعادی  اساس  این  بر  کرد  اشاره  فرم  نيز  و  زمينه 
و  نمادپردازی،  نورپردازی  فضایی،  انتظام  بصری،  تعادل  شفافيت، 
ابعادی چون  فرم دسته بندی گردید؛  زیرمجموعه  به عنوان  مصالح 
عملکردها،  اختالط  دسترسی،  مراتب  سلسله  فضاها،  عرصه بندی 
در  و  عملکرد  ذیل  در  جمعی  و  فردی  فضاهای  فضاها،  خوانایی 
نهایت، پارامترهایی چون اقليم، توپوگرافی، کيفيت منظر، موقعيت 
جغرافيایی، سایت و محوطه، همجواری ها و تعامل با بافت در ذیل 

زمينه تقسيم بندی شد.

عوامل عملکردی 
از دیگر عوامل معنادار کردن یک محيط آموزشی، فضای آموزشی 
آن است که به عبارت دیگر به عنوان بستر آموزشی می توان بيان 
قابل  آموزشی  نظام  و  محيط  مبحث  دو  قالب  در  عوامل  این  کرد. 
سخت  تجهيزات  تمامی  شامل  آموزشی  محيط  می باشند.  تفکيک 
و...  رایانه ها  آزمایشگاه ها،  از  اعم  که  می باشند؛  آموزش  افزاری 
هستند. نظام آموزشی بيشتر با موارد مبانی وعلمی و همچنين شيوه  

آموزشی مرتبط است.

ارتباط و نقش فرم  هندسی در معنا
اجتماعی،  عوامل  از  هریک  از  آموزشی  فضای  در  مکان  معنای 
فيزیکی و عملکردی و مولفه های زیرمجموعه آن ها تأثيرپذیر بوده 
است، نکته قابل تامل در این بخش روابط تنگاتنگ ميان هر یک از 
عوامل است که در جهت دهی معنا نقش کليدی را ایفاء می کنند.

مطالعات صورت گرفته در این زمينه حاکی از آن است که اگرچه فرم 
هندسی که از عوامل محيط فيزیکی بشمار می رود؛ به عنوان یکی از 
عوامل تأثيرگذار در معنای مکان نقش اساسی داشته وليکن تغييرات 
آن منجر به معنادار شدن مکان و همچنين تغييرات تصورات ذهنی 
و ادراکی کاربران شده که از عوامل اجتماعی محسوب می شوند و 
این تغييرات نشان دهنده روابط ميان آن ها می باشند که این رابطه 
می تواند به صورت مستقيم و غيرمستقيم بر معنای مکان اثربخش 

نمودار 1- عوامل تأثیرگذار بر معنای مکان از دیدگاه وندر کلیس و کارستون. 
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می شود.

شاخص ها و زیرشاخص ها در تأثیرگذاری معنای مکان
با توجه به موارد ذکر شده، هر یک از عوامل اجتماعی، فيزیکی 
به  از مشخصه های زیرمجموعه ای تشکيل شده اند که  و عملکردی 
نقش  مکان  معنایی  در جهت دهی  غير مستقيم  و  صورت مستقيم 
واالیی را ایفاء می کنند اگر چه مولفه های به دست آمده از نظر قدرت 
تأثيرگذاری چندان مهم و قابل مالحظه نباشند وليکن با روابطی که 
با مولفه های دیگر برقرار می کنند این تأثيرگذاری چند برابر خواهد 
شد.این مولفه ها بر گرفته ار شاخص ها و زیرشاخص هایی است که 

در نمودار3 به آن پرداخته شده است.  

نمونه های مطالعاتی و تحلیل آنها 
مدارسی هستند  اولين  از  تبریز  مدارس شهر  اینکه  به  توجه  با 
بررسی  جهت  نمونه ها  بهترین  دليل  همين  به  گرفته اند  شکل  که 
و مطالعه خواهند بود. بنابراین جامعه آماری جهت مطالعه در این 
پژوهش مدارس تبریز می باشند و انتخاب مدارس براساس دوره های  
روند  خصوص  در  تطبيقی  مطالعه  تا  بوده  معاصر  و  پهلوی  قاجار، 
مورد  جداگانه  صورت  به  دوره  هر  در  شده  ایجاد  معنایی  تغييرات 

بررسی قرار گيرد.
شهر  مرکز  در  تبریز  بازار  صفرعلی:  حاج  مدرسه  و  مسجد 
تبریز واقع شده و مدرسه حاج صفر علی در شمال بازار تبریز قرار 
دارد. همجواری مدرسه و مسجد در کنار یکدیگر و قرار گرفتن آنها در 
بازار شهر مجموعه ای را به وجود آورده اند که از نظر  عملکردی حائز 
اهميت است )تصویر3(. خانه ی مسجد مورد استفاده قرار می گيرد 
قباًل به عنوان مدرسه برای طالب مورد استفاده قرار می گرفت ولی 
االن قسمت عظم آن متروکه بوده و فقط چهار تا از حجره های آن 
که در ضلع شمالی بنا قرار دارد.این مسجد و مدرسه از دوره قاجار 

.)https://eachto.ir( می.باشد

جدول 2- نقش فرم هندسی و تأثیر آن بر معنای مکان  ماخذ: )برگرفته از: البائیومی 
و همکاران،2018(

نمودار 2- فرم هندسی و تأثیر آن بر معنا. مأخذ: )برگرفته از: البائیومی و همکاران، 2018 (

باشد. در سال 2018، پژوهشی در خصوص فرم هندسی انجام گرفت 
که نتایج حاصل کمک شایانی برای درک بهتر روابط ميان عوامل 
فيزیکی و عوامل اجتماعی می گردد. در جدول )2( به تأثيرگذاری 
فرم اشاره شده است، چنانچه با تغيير فرم معنای مکان تغيير یافته 
و به سبب آن تصورات ذهنی کاربران دچار تغييرات اساسی می شود 
افزایش فعاليت ذهنی مواجه شده و دیگری  با  از کاربران  که یکی 
با کاهش آن روبرو می شوند که این باعث پررنگ تر شدن این روابط 
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نمودار 3- شاخص ها و زیر شاخص های عوامل تأثیرگذار معماری در ایجاد معنای مکان آموزشی.

تصویر 5- مدرسه نصر.                          تصویر 4- مدرسه آناتا.                         

تصویر2-مدرسه انوشیروان.
)www.eachto.ir( :مأخذ )www.eachto.ir( :تصویر 1- مدرسه فردوسی. مأخذ

مدرسه انوشیروان: مدرسه انوشيروان )شهيد بهشتی( یکی از 
آثار ملی ثبت شده ایران در تبریز است که قدمت آن مربوط به پهلوی 
اول می باشد و در تاریخ 1385/08/27 به شماره ثبت 16439 در 
مجموعه آثار تاریخی ایران ثبت شده است )تصویر2(. نشانی این اثر 
ملی ثبت شده تبریز شهر تبریز، خيابان امام خمينی، تقاطع چهارراه 

 .)https://eachto.ir(شریعتی و باغ گلستان می باشد
دبيرستان  فردوسی یا مدرسه محمدیه پيش فردوسی:  مدرسه 

خمينی، چهارراه  شریعتی مدرسه ای  خيابان  تبریز،  نشانی  ین به 

تاریخی است که در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی در تبریز ساخته 
شد و در هفتم مهرماه سال1381 با شماره ثبت 6175 جزو یکی از آثار 
از دبيرستان  البرز تهران  پس  مدرسه  این  ایران شد.)تصویر1(.  ملی 

.)https://eachto.ir( دومين مدرسه قدیمی ایران است
انقالب  ز  دوران پس  مدارس  از  آناتا:  مدرسه نصر و مدرسه 
می باشند که هردوی آنها در تبریز واقع گردیده و از نظر ساخت یکی 
بصورت سه طبقه ای و دیگری یک طبقه احداث شده اند)تصاویر 4  

و  5(.

-3- حیاط مسجد و مدرسه حاج صفرعلی.
)www.eachto.ir( :مأخذ

تأثير فرم در معنای مکان آموزشی براساس نظریه وندر کليس و کارستون 
)مطالعه موردی: مدارس شهر تبریز(
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جدول 3- تحلیل نمونه های موردی و بررسی و نتیجه گیری در هر یک از عوامل تأثیرگذار.
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مدارس از جمله محيط هایی است که افراد در طول دوران زندگی 
خود  بارها با آن سر و کار دارند. چنانچه دانش آموزان قدر و منزلت 
اگر  و  می کنند  احساس  پيش  از  بيشتر  را  محيط  این  در  حضور 
معنای حاکم بر آن را به درستی  ادراک کنند، با آن محيط ارتباط 
دوسویه ای برقرار کنند. اگر چه این مسأله در نگاه اول چندان مهم 
ممکن است به نظر نرسد ولی این عامل مهمی در هماهنگی مابين 
فرد و محيط می باشد و باعث برداشت سود بهتر، استفاده کنندگان 
از محيط، رضایت آن ها و در آخر همبستگی و تعلق آن ها با محيط و 
استمرار حضور در آن می شود. با توجه به مباحث مطرح شده عوامل  
متعددی از جمله عملکردی و فيزیکی و اجتماعی باعث تأثيرگذاری 
در معنای مکان در فضای آموزشی می شوند و روابط ميان آنها نيز - 
با توجه به تحليل ها و بررسی های انجام شده- در جهت دهی معنایی، 
نقش بسزایی داشته و فرم به عنوان یکی از مولفه های تأثيرگذار در 
معنای مکان آموزشی نقش اساسی را ایفاء می کند چنانچه این در 
تحت تأثير قرار دادن مؤلفه های دیگر هم مشاهده می.شود. فرم نه 

تنها به معنادار کردن به صورت کلی اثربخش است بلکه به جزئياتی 
که در آن وجود دارد هم تأثير می گذارد. فرم هم از منظر کالبدی و 
همچنين از نظر غير کالبدی نيز اثربخشی خود را در معنادار کردن 
محيط آموزشی نشان می دهد. همچنين با مؤلفه های به دست آمده 
و تحليل های انجام شده بر روی مدارس تبریز در دوره های مختلف، 
با توجه به مطالعات تطبيقی تغييرات فرم در مدارس؛ که از جوانب 
نتایج  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  و حجم  نما  پالن،  از  اعم  مختلفی 
حاصل حاکی از آن است که تغييرات فرم از جهات مختلف ذکرشده 
باعث جهت دهی معنایی در فضای آموزشی شده است که فرم.های 
عملکردی  عوامل  در  را  اثربخشی خود  موارد  برخی  در  ایجاد شده 
و اجتماعی گذاشته است که دانش آموزان و کادر آموزشی که هر 
یک از آن ها با توجه به موقعيتی که در آن فضا دارند با اثرات آن 
مواجه شده.اند که این تغييرات از لحاظ کاهش تعامالت اجتماعی، 
در  شده  استفاده  مصالح  به  توجه  آموزشی،کاهش  فضای  کاهش 
فضای آموزشی می باشد به عبارت دیگر  مدارس معاصر نسبت به 

نتیجه

تأثير فرم در معنای مکان آموزشی براساس نظریه وندر کليس و کارستون 
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به  و  اصلی خود خارج شده  از معنای  قاجار(  مدارس سنتی )دوره 
صنعتی شدن گرایش پيدا کرده اند؛ مانند کارخانه به صورت خطی 
عمل می کنند و این باعث ارتقاء کميت بدون در نظر گرفتن کيفيت 
شده است، نتایج حاصل از بررسی و مطالعه مدارس های تبریز اعم 
آناتا که به ترتيب از  انوشيروان، فردوسی، نصر و  از حاج صفرعلی، 
از نقش پر رنگ  دوره های قاجار، پهلوی و معاصر می باشند حاکی 
البته الزم  آموزشی می باشد.  معنای مکان  ایجاد  در  »فرم«  و مهم 
امکانات  از  با مدرنيته شدن مدارس، اگرچه خيلی  به ذکر است که 

نيست  معنا  آن  به  این  ولی  است  اضافه شده  آن ها  به  سختافزاری 
این  برای حل  است.  کيفيت شده  کاهش  بر  بازدارنده ای  عامل  که 
مشکل بهتر است به جای اندیشيدن به مسائل کمی به مسائل کيفی 
از  یکی  مدارس  معماری  فرم  درست  طراحی  و  شود  توجه  بيشتر 
این راه  ل ها می باشد که، طبق تحليل های انجام شده فرم معماری 
ادراک مفهوم و معانی  به  با شاخص های متفاوتی می تواند  مدارس 
مکان که از طرف افراد کسب می شود تأثير گذاشته و باعث ایجاد 

ارتباط قوی بين آنها شود.
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 Schools as a learning space has long played a special 
role in society and its architectural features, along with 
other environmental characteristics, can lead to the 
meaning of the educational place; meanwhile , space 
syntax plays a significant role in shaping the spatial 
meaning. The study of previous studies shows that 
many factors have a role in the meaning of educational 
space but has paid less attention to the form as one of 
those components. Therefore, the present study seeks 
to identify components in order to make the education-
al environment meaningful from the viewpoint of van 
der Klis and Karsten; the aim of this survey is to study 
the effectiveness of form in the meaning of schools of 
Tabriz from Qajar to contemporary period .Regarding 
the importance and necessity of this research , there 
are many reasons that due to the civilization of the 
Iranian - Islamic culture , schools are one of the most 
prominent cultural places , the place for the growth of 
the place and the social character and its effect on the 
physical features and its impact on its meaning and it 
is necessary for future designs to be more coherent and 
detailed in future designs with their detailed knowl-
edge of this issue. This article is considered as ap-
plied one and it is in the nature of qualitative research. 
The research method is descriptive-analytical and the 
method of data collection is library and field surveys. 
First, with the help of theoretical foundations - a de-
tailed review of previous studies based on the theory 
of Van der Klis & Karsten - the position of form as one 
of the influential components in the meaning of place 
is determined and after obtaining its indicators, with 
analytical-comparative technique, Logical case studies 
will lead to the achievement of research objectives. For 
a more accurate analysis and better comparative com-
parison of schools over time; the statistical population 
is the schools of Tabriz based on Qajar, Pahlavi and 
contemporary periods. Form as one of the influential 
components in the meaning of educational place plays 

an essential role and this is also observed in influenc-
ing other components. The form is not only effective in 
general, but also the details in which it is present. Form 
not only physically but also non-physically shows its 
effectiveness in making the educational environment 
meaningful. This relationship strengthens the factors 
and creates a different semantic orientation. Accord-
ing to comparative studies of form changes in schools; 
these changes were examined from different aspects 
including plan, facade and volume. The results of the 
research indicate that over time; Contemporary schools 
have departed from their original meaning compared to 
traditional schools )Qajar period( and have tended to 
industrialize; If its effects can be seen in the quality of 
schools; As a result, some contemporary schools have 
lost their meaning. Given the nature of this research 
and the focus on form, it is necessary to examine this 
issue in other ways in future articles.
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