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é Objective: The purpose of this study was to investigate the characteristics of the 
physical environment of schools in religious education.

é Method: The research method was the mixed exploratory-sequential method. 
The content analysis method and the survey method were respectively used in 
the qualitative research method and in the quantitative research method. The 
statistical population in the qualitative phase of study was consisted of two groups: 
the first group was the textbooks and papers on Islamic architecture, which were 
purposefully selected, and the second group was 9 school educational educators 
who were selected by purposive sampling through the desired items and based on 
the theoretical saturation rule. The statistical population in the quantitate phase 
of study included 118 school educational educators participating in the study 
through the census method. The data collection tools were the interviews and 
questionnaires that both validity and reliability were confirmed.

é Finding: The findings in the content analysis phase showed that spatial diversity, 
use of art and visual appeal, attention to the surrounding community (common 
worship base), design of prayer space (emphasis on the altar and dome), attention 
to the centrality of the yard, emphasis on natural elements and easy access to 
facilities (e.g. ablution area) are some of the things that should be considered 
in Islamic education in designing the physical environment of schools. In the 
interview phase, the educational educators pointed out the beauty of the prayer 
place, amenities, flexible and multi-functional design, the focus on the prayer 
space, being visible and inviting.

é Conclusion: Finally, the findings of confirmatory factor analysis identified five 
characteristics as a physical environment of schools in religious education: spatial 
diversity, beauty and visual appeal, attention to the surrounding community, a 
desirable prayer space, the centrality of the yard, and attention to nature.
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چکیده
é هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی ویژگی های محیط کالبدی مدارس در تربیت دینی 
بود. روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشــافی ـ  متوالی بود. در بخش کیفی از روش تحلیل 
محتوا و در بخش کمی از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی شامل دو 
گروه بود. دسته اول متون و مقاالت معماری اسالمی بود که به روش هدفمند انتخاب شدند. 
گروه دوم مربیان پرورشــی مدارس بودند که 9 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند از 
نوع موارد مطلوب و بر اساس قاعده اشباع نظری انتخاب شدند. در بخش کمی نیز 118 نفر 
از مربیان پرورشی با استفاده از روش سرشماری در پژوهش شرکت نمودند. ابزار جمع آوری 

داده ها مصاحبه و پرسش نامه بود که روایی و پایایی هر دو مورد تأیید قرار گرفت.
é يافته ها: یافته های پژوهش در بخش تحلیل محتوایی نشــان مــی داد که تنوع فضایی، 
بهره گیری از هنر و جذابیت بصری، توجه به جامعه پیرامونی )پایگاه عبادی مشــترک(، 
طراحی فضای نیایشی )تأکید بر محراب و گنبد(، توجه به مرکزیت حیاط، تأکید بر عناصر 
طبیعی و دسترسی آســان به امکانات )وضوخانه( از مواردی هستند که در طراحی محیط 
فیزیکی مدارس در تربیت اسالمی باید رعایت شوند. در بخش مصاحبه نیز مربیان پرورشی 
به زیبایی مــکان نیایش، امکانات رفاهی، طراحی انعطاف پذیر و چند عملکردی، محوریّت 

داشتن فضای نیایشی، نمایان و دعوت کننده بودن، اشاره کردند. 
é نتايج: نتایج تحلیل عامل تأییدی، پنج ویژگی تنوع فضایی، زیبایی و جذابیت بصری، توجه 
به جامعه پیرامونی، فضای نیایشــی مطلوب،مرکزیت حیاط و توجه به طبیعت را به عنوان 

ویژگی های فضای کالبدی مدارس در تربیت دینی نشان داد.
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مقدمه 
فضای کالبدی مدرســه به عنوان عاملی زنده و پویا در کیفیت فعالیت های آموزشی و 
تربیتی دانش آموزان ایفای نقش می کند. به طوری که مکان آموزشی و ویژگی های مکانی 
محیطی که برنامه درســی قرار اســت در آن اجرا شــود و در تحقیقات تربیتی به عنوان 
God-( معلم سوم ،)1395  موضوع پنهان در برنامه آموزش )عظمتی، امینی فر و پور باقر،

ard, 2006( و یکی از اجزای مهم برنامه درسی )فتحی واجارگاه، 139۶( ذکر شده است. 

در واقع یادگیری تنها در كالس درس اتفاق نمی افتد بلكه در و دیوار مدرسه نیز همانند 
معلم و کتاب برای دانش آموزان حامل پیام هستند )شاطریان، 1389(.

در کشــور ایران که برنامه های درســی بر مبنای جهان بینی اسالمی تدوین شده اند. 
طراحی فضاهای تربیتی باید بازتاب فلسفه تربیت اسالمی و متناسب با شرایط، اقتضائات 
و نیاز متربیان باشــد )نقره کار، تقدیر و معین مهر ، 1394(. به عبارتی مدرســه به عنوان 
محیط اصلی تربیت و یادگیری تجلی بخش تحقق مراتبی از حیات طیبه و به عنوان کانون 
عرضه خدمات و فرصت های تعلیم و تربیتی، محل کســب تجربه های تربیتی و زیستی 
می باشــد و معماری مدارس باید منطبق و سازگار با معماری و فرهنگ اسالمی ایرانی و 

دارای هویت شاخص تربیتی باشد ) سند تحّول بنیادین،1390(. 
معمــاری اســالمی یکی از جلوه های ظهــور یک حقیقت هنــری در کالبد مادی 
می باشد. این معماری که بر پایه حضور معنا در کالبد معماری نهاده شده است با سیر 
از ظاهر به باطن تالش می کند تا امر قدسی را به نمایش بگذارد. معمار مسلمان عالوه 
بر ســاختن مکانی برای زیستن انسان به تناسب تعریفی که از او دارد انسان را منحصر 
به ظاهر نمی داند. او برای مکان زیســت انسان نیز مراتب متعددی قائل می شود که هر 
مرتبه نیازهای یکی از مراتب وجودی انسان را برآورده می کند. در این معماری، معمار 
تالش می کند به شــکلی نمادین جایگاه حقیقی انسان را در هستی به او یادآوری کند؛ 
به همین جهت هســتی را در کلی ترین شکل خود در معماری بازسازی می کند و انسان 
را به عنوان حاکم اصلی فضا در میان کل هســتی قرار می دهد. لذا در معماری اسالمی، 
 انسان نه تنها با فضا غریبه نیست بلکه آن را بازتابی از درون خود و سراسر وجود می داند 

)نقره کار و همکاران ، 1394(.
معماری اســالمی تبلور معنویت اســالمی و کلیدی برای درک این معنویت اســت. 

http://www.isau.ir/?_action=article&au=416869&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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به برکت این معنویت فضاهایی که در این معماری آفریده می شود، فضایی است که انسان 
در آن می تواند ضمن اســتفاده از آرامش و هماهنگی طبیعت بکر، از بهشت آسمانی که 
طبیعت بکر تجلی آن است، بهره ببرد. بهشتی که انسان در عمق وجود خود دارد، جایی 
کــه حضور الهی در آن طنین انداز می شــود. به عبارتی فضای معماری اســالمی فضای 
هندســه دکارتی نیست؛ بلکه فضایی کیفی مرتبط با هندسه قدسی است که به واسطه 

حضور امر قدسی انتظام پیدا می کند )نصر 1389(.
یکی از ویژگی های آشکار معماری اسالمی پروراندن توحید درون خود است. چرا که 
در حکمت اســالمی همه هستی به یک مبداء واحد که همان حقیقت است بر می گردد 
)ابراهیمی، 1397(. در واقع معماری اســالمی منحصر در ظاهر بنا و کارکرد نمی شود و 
از عناصــر و مواد چنان بهره می گیرد که عالوه بر کارکرد زیبایی ظاهری خود حامل امر 
قدســی می شــود ) نصر، 1389(. این معماری ظاهری زیبا و با صفا دارد که حس، عقل 
و روح را تغذیه می کند )هوشــیاری، پورنادری و فرشــته نژاد، 1392، مزیدی ، ایران پور و 

خوشبخت ، 1395(.
با توجه به ویژگی های شــاخص این معماری محققان نیز در پژوهش های خود به آن 
توجه کرده  اند. نقره کار و همکاران )1394( با بررســی اصول معماری فضاهای آموزشی 
مبتنی بر تعریف انســان و معماری از منظر اســالم، هدف غایی فضاهای آموزشــی را 
بسترســازی برای تعلیم و تربیت اسالمی )رسیدن انسان به کمال و دست یابی به حیات 

طیبه( می دانند.
پارســایی خصال و گرگانی )1397( پژوهشی با عنوان دیالکتیک معماری ایـــرانی ـ 
اسالمی با موضوع آموزش و فضاهای آموزشی با نگاهی پدیدارشناسانه انجام دادند. آنان 
با بررسی مبانی نظری نشان دادند که معماری مدارس با تغییر در مفهوم آموزش تحّول 
می یابد و مفهوم آموزش در دوران اســالمی دارای نقاط عطفی بوده که معماری مدارس 

را هم متحول کرده است. 
پورباقر، عظمتی و صالح صدق پور )1398( به بررســی دیــدگاه متخصصان درباره 
معماری مدارس ایرانی اســالمی مبتنی بر کاهش ـ استرس استفاده کنندگان به مثابه 
فلســفه جاودانگی آرام پرداختند. آنها با اســتفاده از روش پژوهش کیفی نشان دادند 
که از دیدگاه متخصصان عوامل مکانیکی فضای آموزشــی، نقش سیستم مدیریتی در 

http://www.isau.ir/?_action=article&au=416869&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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ایجــاد فضای رفاهی، تأثیر ســرزندگی در تعامالت بین فــردی نقش محیط جامعه و 
هم جواری ها در احســاس امنیت و نقش فضاهای جمعی در ارتباطات کاربران فضاهای 
آموزشــی عوامل مؤثر بر کاهش استرس و فلسفه جاودانگی آرامش در معماری ایرانی 

اسالمی می باشد.
پارسایی خصال و گرگانی )1398( در پژوهشی با عنوان بازشناسی مؤلفه های معماری 
ایرانی ـ اسالمی با تأکید بر فضاهای آموزشی نشان می دهند این معماری به مواردی چون 
ســیر از کثرت به وحدت، استفاده هدفمند از نور و آب تقدم درون گرایی بر برون گرایی و 

مردم واری اشاره دارد. 
به طور کلی اگر چه نظام آموزشی و سند برنامه درسی ملی کشور ما بر اساس جهان بینی 
اسالمی می باشد اما فقدان راهبردهای مناسب جهت طراحی معماری فضاهای آموزشی 
که بتواند بســتر مناسبی جهت تحقق تعلیم و تربیت اسالمی به وجود آورد مشهود است 
)مخبر دزفولی، 1393(. در همین راســتا در این پژوهش محقق به شناسایی ویژگی های 
فضاهای آموزشــی مدارس بر اساس معماری اسالمی و دیدگاه مربیان پرورشی در قالب 

سؤاالت زیر می پردازد:
1. از نظر منابع معماری اسالمی فضای کالبدی مدارس چه ویژگی هایی دارد؟

2. از نظر مربیان پرورشی فضای کالبدی مدارس چه ویژگی هایی دارد ؟
3. آیا ویژگی های فضای کالبدی مدارس مستخرج از منابع اسالمی و دیدگاه مربیان 

پرورشی اعتبار الزم را دارد؟ 

روش پژوهش
روش پژوهش ترکیبی از نوع اکتشـافی ـ متوالی بود. بدین صورت که ابتدا با استفاده 
از تحلیل محتوای منابع و مقاالت مربوط به معماری اسالمی ویژگی های کالبدی مدارس 
استخراج شــد. سپس با مربیان پرورشی به عنوان متولیان اصلی تربیت دینی، مصاحبه و 
ویژگی های موردنظر آن ها نیز اســتخراج شد. در مرحله آخر با توجه به یافته های مراحل 

قبل پرسش نامه ای طراحی و اجرا شد.
جامعه تحقیق در بخش تحلیل محتوا شامل همه متون و تحقیقات پیشین در زمینه 
معماری اسالمی بود که به روش نمونه گیری هدفمند از نوع موارد مطلوب انتخاب شدند. 
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بدین صورت که مقاالت و منابعی که بیشترین اطالعات را در زمینة مورد بررسی در اختیار 
محقق قرار می دادند مورد تحلیل قرار گرفتند. 

در بخش مصاحبه نیز 9 نفر از مربیان پرورشی مدارس شهرستان کازرون با استفاده 
از روش نمونه گیری هدفمند )از نوع موارد مطلوب( انتخاب شــدند. با توجه به  اینکه در 
تحقیقات کیفی رسیدن به اشباع نظری مالک تعیین حجم نمونه است، بعد از مصاحبه 
با 9 نفر چون داده ها تکراری بود مصاحبه ها به اتمام رسید. در بخش کمی نیز 118 نفر 
از مربیان پرورشی مدارس شهرستان کازرون به روش سرشماری به عنوان نمونه انتخاب 

شدند.
ابــزار  اندازه گیری در بخش اول پژوهش یعنی تحلیل متون، چک  لیســت تحلیل 
محتوایــی بود. برای تحلیل داده های این بخــش از روش تحلیل محتوای کیفی نظام 
مقوله بندی استقرایی استفاده شد. بدین صورت که ابتدا تمام متن مقاالت و منابع چند 
بار خوانده شــد تا دركي كلي از آن حاصل شود. سپس تمام جمالت معنادار استخراج 
گردید و در ســتون دوم جدول نوشته شد. در گام بعد به هرکدام از داده های معنایي 
یك كد یا برچســب اختصاص داده شــد و ویژگی های مــدارس در بعد تربیت دینی 
اســتخراج شــد. در این مرحله واحد تحلیل )ثبت( مضمون و واحــد زمینه جمله و 

پاراگراف بود. 
ابــزار دیگر پژوهش مصاحبه بود. برای مصاحبه با مربیان به صورت حضوری صحبت 
شــد و اهداف تحقیق به طور واضح برای آنان توضیح داده شــد. مربیانی در این مرحله 
انتخاب شــدند که باالتر از 8 ســال ســابقه کار داشــتند و حداقل در 2 مدرسه حضور 
داشــته اند. بعد از انتخاب افراد موضوع پژوهش به آنها گفته شد و با افرادی که مشارکت 
در پژوهش را قبول کرده بودند با تعیین وقت قبلی مصاحبه انجام شد. الزم به ذکر است 
مربیان مشتاقانه در مصاحبه شرکت کردند البته از سوی محقق به آنها اطمینان داده شد 

که مصاحبه ها به صورت ناشناس ثبت و ضبط می شود. 
سؤاالت مصاحبه بر اساس یافته های بخش اول پژوهش و سؤاالت تحقیق طراحی شد. 
در جریان مصاحبه ابتدا اهداف پژوهش طی مقدمه ای کوتاه بیان می شد، سپس سؤاالت 
پژوهش پرســیده می شــد. زمان هر مصاحبه حدود 25 تا 35 دقیقه با توجه به  این که 

شرکت کنندگان مطالبشان را کامل بیان کردند متغیر بود 
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 بــرای تعییــن روایی مصاحبه ها از روش های مختلفی که پیشــنهاد شــده اســت
)Gall, Gall& Borg, 2007. ترجمه نصر و دیگران، 138۶( از روش های کاوش به وســیله 
افراد موردمطالعه استفاده  شد. بدین منظور متن پیاده شده مصاحبه ها، به آن ها بازگردانده 
شد و از مشارکت کنندگان تقاضا شد، یافته های کلی را ارزیابی کرده و در مورد صحت آن 

نظر دهند و خواسته شد تا هرگونه اصالح یا نظر جدیدی دارند اعالم کنند. 
مصاحبه هــا با اســتفاده از روش هفــت مرحله ای دیکلمن، تحلیل شــد، این روش 
 دســت یابی بــه درک عمیق تــر از تجربیات زنــده در فرایند تفســیر را فراهم می کند

)Diekelmann, Allen & Tanner,1989(. طبق این روش ابتدا محتوای مصاحبه ها بر روی 
کاغذ نوشته و به دقت مطالعه شد و مرحلة دوم، متن هر مصاحبه توسط پژوهشگر بررسی 
و تفســیر شــد. در این مرحله معانی آشــکار و نهفته در توصیف های ارائه  شده از طرف 
مشارکت کنندگان استخراج شد. در مرحلة سوم، متون کدگذاری شده تجزیه وتحلیل شد. 
مرحلة چهارم، تناقض های موجود در تفسیرهای ارائه شده از طرف گروه پژوهش، مشخص 
و رفع گردید. ســپس در مرحلة پنجم، با استفاده از روش مقایسه و مقابله متون، نسبت 
به تعیین و توصیف درون مایه ها اقدام گردید. در مرحلة ششم، یافته های مطالعه در قالب 
درون مایه های استخراج شده فوق، توسط اعضای گروه تحقیق بررسی شد. در مرحلة هفتم 

نیز، طرح نهایی یافته ها در قالب درون مایه های اصلی مشخص گردید.
ابزار ســوم پژوهش پرســش نامه بود. بر اســاس یافته های تحلیل محتوا و مصاحبه 
پرســش نامه ای 20سؤالی، بر اساس مؤلفه های اســتخراج شده در مرحله کیفی )تحلیل 
محتوای منابع اســالمی و مصاحبه ها( در 5 بعد تنوع فضایی )4(، زیبایی و جذابیت)5(، 
توجــه به جامعه پیرامونی)3(، فضای نیایش مطلــوب)5(، مرکزیت حیاط و طبیعت)3( 
تهیه شد. نمره دهی پرسش نامه بر اساس طیف لیکرت 5 درجه ای از کاماًل موافقم تا کاماًل 

مخالفم بود. 
روایی پرسش نامه ازطریق اعتبار محتوا بررسی شد. بدین منظور ابتدا پرسش نامه در 
اختیــار 5 نفر از متخصصان تعلیم و تربیت و دونفــر از متخصصان معماری قرار گرفت. 
ســپس با استفاده از روش CVR الوشه روایی محتوایی آن محاسبه شد که برابر با 0/83 
و قابل قبول بود. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ )0/89 ( تأیید 

شد.
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یافته ها
بررسی اولین سؤال تحقیق  » از نظر منابع معماری اسالمی فضای کالبدی مدارس چه 
ویژگی های دارد؟« نتایج تحلیل محتوا نشان داد ویژگی های چون در دسترس بودن مکان 
نیایشــی، زیبایی و جذابیت، ایجاد فضاهای باز، استفاده از فضای حیاط مدرسه نه برای 
استراحت که برای تربیت، گوشه های تنهایی و فضاهای امن برای تفکر، استفاده از نمای 
آب و محیــط طبیعی، توجه به طبیعت، مرکزیت داشــتن و حول محور یک مرکز بودن 

اهمیت زیادی دارد )جدول شماره1(.

جدول 1. مؤلفه های استخراج شده از تحلیل محتوای منابع معماری اسالمی

منبعمقولهمؤلفه

طراحی فضای نیایشی
در دســترس بودن وجود داشتن 

فضا داشتن گنبد و محراب 
هوشیاری و همکاران )1392(؛ پورباقر، 
صالح صدق پــور)1398(؛  و  عظمتــی 

عالقه مند، صالحی و مظفر )139۶(

مرکزیت حیاط

سرسبزی حیاط حوض ها و آب نما 
درختان

و گرگانــی)1398(؛  پارســایی خصال 
)1398(؛  حســنی پناه  و  وثــوق زاده 
عالقه منــد صالحی و مظفــر )139۶(؛ 

حیاتی و غالمی )1398(

تنوع فضایی

 مکان هایی مانند ورودی، هشــتی، 
صحــن، شبســتان، گنبدخانــه، 
حجره، ایــوان، نمازخانه، کتابخانه 

و وضوخانه

عالقه مند و همــکاران )139۶(؛ پورباقر 
عظمتــی و صالــح )1398( حیاتــی و 
غالمــی، 1398(، فعلی و ســلطان زاده 
)1395(، بمانیان، مومنی و سلطان زاده 

)1392(

زیباسازی

نــور، تزئینات، گچبری و کاشــی 
کاری خطــوط. توجه بــه هنر و 
زیبایی شناسی استفاده از آب ، رنگ 

و نور

ابراهیمی)1397(؛ ممانی، یاری و حقیر 
)1397(، پارســایی خصــال، و گرگانی 
حســنی پناه  و  وثــوق زاده  )1398(.؛ 
)1398(؛ احمد خانی ملکی و حق پرست 

)1395(. حیاتی و غالمی)1398(. 

توجه به جامعه پیرامونی
پایگاه عبادی مشــترک، آزاد بودن 
مردم در استفاده از مسجد مدرسه 

و برعکس

وثیــق و قراملکــی )1395(. حیاتی و 
غالمی)1398(

امکانات بهداشتی در 
دسترس

ســرویس  امکانــات  وضوخانــه، 
بهداشتی

وثیــق و قراملکــی )1395(، پورباقــر، 
عظمتی و صالح صدق پور )1398(
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ویژگی
فضـا

امکانات
بهداشتی

فضای
نیایش

تنوع
فضایی

جامعه
پیرامونی

زیباسازی

مرکزیت
حیاط

شکل 1. یافته های مستخرج از تحلیل متون 

 1.   تنوع فضايی )با تأکید بر فضاهای دينی(: در مدارس اســالمی  مکان های 
متنوعی مانند ورودی، هشــتی، صحن، شبســتان، گنبد خانه، مــدرس، حجره، ایوان، 
نمازخانــه، کتابخانه و وضوخانه وجود دارد که به شــکل فضاهــای باز )حیاط مرکزی(، 
نیمه باز )ایوان ها و...( و بسته )حجره ها( دیده می شود. مثاًل مدرسه چهارباغ شامل گنبد، 
مناره، گلدسته، محراب، منبر، شبستان و ایوان هست. مدرسه دو در دارای حجره، مدرس، 
ایوان، گنبد خانه، صحن و کتابخانه اســت. مدرســه آقابزرگ نیز دارای حجره، مدرس، 

شبستان، ایوان، گنبد خانه، صحن و گودال باغچه است )عالقه مند و همکاران 139۶(.
 2.   بهره گیری از هنر و زيبايی )تأکید بر میل به زيبايی(: یکی از ویژگی های 
بارز معماری اســالمی، تزئینات بوده اســت که در این مدارس مشاهده می شود و از این 
میل فطری بشــر به خوبی اســتفاده  شده است. مســجدالنبی یکی از بناهایی است که 
به وضوح بیانگر این ویژگی هست. کالم الهی، اشعار عارفانه، نقوش و بافت های هندسی در 
رنگ های متنوع و مناسب، از جمله این تزئینات هست. در واقع از ویژگی های مهم معماری 
اسالمی، تزیینات و نقوش تزئینی است که با گرفتن حالت انتزاعی به صورت رمز پردازی با 

مخاطبین صحبت می کند )ابراهیمی، 1397(. 
یکی از مواردی که در معماری اســالمی برای زیباسازی به خوبی استفاده شده است 
اســتفاده از نور می باشد. نوع نگرش به نور در معماری ایرانی تحت  تأثیر تفکر اسالمی به 
عالی ترین درجه خود می رســد و به عنوان مظهر تقدس و عالم معنوی شناخته می شود. 
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در واقع نور به عنوان غیر مادی ترین عنصر محسوس طبیعت، همواره در معماری اسالمی 
وجود داشته و نشان عالم واال و فضایی معنوی است که همیشه برای روشن کردن کامل 
فضــای معماری به کار نمــی رود بلکه گاهی جنبه عرفان و تقــدس به خود می گیرد و 

جنبه های دیگر را تحت تأثیر قرار می دهد )بمانیان و عالی نصب، 1390(.
 3.  توجه به جامعه پیرامونی )پايگاه عبادی مشترک(: در مدارس اسالمی بین 
مدرســه و جامعه اطراف فاصله ای وجود ندارد. گاهی مردم برای انجام امور عبادی خود 
به مدرسه مراجعه می کردند، و گاهی مدارس در کنار مساجد بودند و دانش آموزان برای 
انجام فرایض خود به آنجا می رفتند. مثاًل در برخی مدارس بزرگ مانند مدرســة چهارباغ 
مشاهده می شود که واقف در وقف نامة مدرسه شرایطی برای استفاده عموم اهالی محلی 
از این مکان ها به عنوان مســجد، اقامة نمازهای یومیه و خواندن روضه الشهدا در روزهای 

عاشورا و بیست و یکم ماه رمضان هرسال در نظر می گیرد )وثیق و قراملکی، 1395(.
گاهی اوقات نیز در نزدیکی مدرسه مسجدی وجود دارد تا کارهای نیایشی در آن  انجام 
شــود. مثل مدرسه های ناصری و سلیمانیه در کنار جامع عباسی که طاّلب می توانستند 
از فضاهای مســجد نیز بهره ببرند. مسجد و مدرسة قاجاری شیخ عبدالحسین در تهران 
نیز نمونة دیگری از این گونه هست که در آن، دو بنای مدرسه و مسجد در کنار یکدیگر 

قرارگرفته اند )حیاتی و غالمی، 1398(.
 4.   توجه به مرکزيت حیاط )تأکید بر عناصر طبیعی(: بهره گیری از حیاط و 
فضای مطلوب و عناصر طبیعی در تمام مدارس دیده می شــود. طبیعت عامل مشترک 
پیونددهنده فضاها است )حیاتی و غالمی، 1398(. مثاًل در مدرسة چهارباغ و آقابزرگ از 
آب و فضای ســبز به خوبی استفاده  شده است )عالقه مند و همکاران، 139۶(. در مدارس 
صفوی نیز حیاط اهمیت ویژه ای دارد. قرارگیری ایوان و حجره ها در مدرسة مادر شاه رو 
به سمت باغی پردرخت اســت و درختان چنار در چهار باغچه گوشه های حیاط مدرسه 
می باشــد به طوری که ترکیب رنگ های ســبز درختان چنار با آبی فیروزه ای کاشی ها، 
فضایی مناســب آموزش را به وجود آورده بود؛ در گوشه و کنار حیاط، روی سکوها، ایوان 
جلــوی حجره ها و روی لبة حوض محلی برای مباحثه طالب بعد از کالس درس، فراهم 
آورده است )وثیق و قراملکی، 1395(. در مدارس آقا بزرگ و چهار باغ عناصر چهارجهت 

پیرامون حیاط می باشند )عالقه مند و همکاران، 139۶(.
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یکی دیگر از موارد مورد توجه در معماری اســالمی حضور آب است. آب در معماری 
اسالمی در حوض هایی با فرم ها و قالب بندی های مختلف در حیاط ساختمان حضور دارد. 
آب عالوه بر تعبیه یک فضای دلنشین با زیبایی بصری از نقش خنک کنندگی برخوردار 
است. زیرا آب با خاصیت روان و زالل خود و با صدای مالیم، طراوتی وصف نشدنی به روح 

مخاطب می بخشد )وثوق زاده و حسنی پناه، 1398(. 
 5.   طراحی فضای نیايشــی )تأکید بر محراب و گنبد(: یکی از ویژگی های 
بارز در مدارس اســالمی وجود فضای نیایشی به شــکل مسجد )مدرسة خان در شیراز، 
پیرنیا،1384(، یا نمازخانه است. تقریبًا تمام مدرسه ها، دارای مسجد و یا حداقل قسمتی 
به عنوان فضای نیایشــی بوده اند. به عبارتی در دورة سلجوقی، مسجد از عناصر مهم هر 
مدرسه محسوب می شد و فضای نیایشی در انتهای ایوان قبله، به صورت ایوان و یا گنبد 

خانه دیده می شود )وثیق و قراملکی، 1395(.
مدارس ایلخانی دارای فضای نیایشی برجسته ای بوده اند. این فضا با گنبد خانة محراب دار، 
به گونه ای تلفیق مسجد با مدرسه را نشان می دهد. بیشتر مدارس صفوی نیز مانند مدرسه 
مالعبداهلل در اصفهان، دارای فضای نیایشــی می باشند که گاهی به صورت شبستان دیده 
می شود. در برخی از مدارس صفوی که فقط رویکرد آموزشی داشته اند، در ایوان ها محرابی 
را ایجاد می کردند و از ایوان به عنوان نمازخانه بهره می بردند )هوشیاری و همکاران ، 1392(. 
مدارس ســلجوقیان هم دارای محراب است. مدرسة مظفری مربوط به اواخر ایلخانی 
نیز در کنار مســجد جامع اصفهان با یک ایوان رفیــع و گنبد خانه ای کوچک و محراب 
کاشی کاری شــده، فضای نیایشی متمایزی دارد. مدرسه غیاثیة خرگرد، چهار گنبدخانه 
در چهار کنج بنا دارد که دو گنبد خانه دو ســوی ایوان ورودی بزرگ تر است. یکی از این 
دو گنبد خانه دارای کارکرد نیایشــی است و به گونه ای جداسازی میان فضای نیایشی و 

آموزشی در این مدرسه دیده می شود )عالقه مند و همکاران، 139۶(.
 6.   دسترســی آسان به امکانات بهداشتی)تأکید بر وضوخانه(: در مدارس 
اسالمی فضای بهداشتی و وضوخانه نزدیک نمازخانه ساخته می شد تا افرادی که از بیرون 
برای اقامه نمــاز می آیند؛ ناچار از رفتن به درون صحن و ایجاد مزاحمت در زندگی آرام 
طالب نباشند. در مدرسه چهارباغ به دلیل وجود ورودی مجزا، دسترسی آسان به نمازخانه 

برای عموم ممکن می شد )وثیق و قراملکی، 1395(
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یافته های مصاحبه
در بررســی ســؤال دوم پژوهش که ویژگی های فضای یادگیــری از دیدگاه مربیان 
پرورشی چه هست. مربیان پرورشــی به محورّیت داشتن فضای نیایشی در مدرسه، در 

معرض دید بودن و انعطاف پذیری آن اشاره داشتند )شکل 2(.
 1.   محورّيت داشـتن فضای نیايشـی: اکثر مربیان پرورشـی معتقد بودند که 
فضـای نیایشـی بایـد در مدرسـه به عنـوان بخش اصلـی مدرسـه در نظر گرفته شـود. 
آن هـا می گفتنـد، نمازخانـة مدرسـه اغلـب جـزء فضاهـای جنبی محسـوب می شـود. 
مثـاًل در مدرسـه فضاهـای اصلـی و خوب بـه کالس ها و آزمایشـگاه ها اختصـاص داده 
می شـود. شـرکت کننده شـماره 2 می گفـت »بایـد فضایی در حیـاط آموزشـگاه به نام 
حـوزة دینـی و قرآنـی بـا امکانـات مسـتقر گـردد و مسـئول مجـزا از فضای آموزشـی 

داشـته باشد.«
 2.   در معرض ديد بودن و دعوت کننده بودن: مربیان معتقد بودند که فضای 
نیایشــی باید جزء بخش های اصلی مدرســه و در معرض دید دانش آموزان باشد. آنها 
بیان می کردند این فضا باید آن قدر گیرایی و جذابیت داشــته باشــد که به محض ورود 
دانش آموز به مدرسه توجه او را جلب نماید. شرکت کننده شماره 5 می گفت »نمازخانه 
نباید پشــت کالس ها یا کتابخانه و ســاختمان اصلی مدرسه باشد بلکه باید همان طور 
که بوفه مدرســه در معرض دید همه قرار دارد در معرض دید همه باشد و حتی روزی 
دانش آموز برای ثبت نام می آید اولین مکان مدرسه که برای او خودنمایی می کند فضای 
نمازخانه باشد«. شرکت کننده شــماره 1 می گفت: »نمازخانه ها باید در مکانی در جلو 
دید دانش آموزان باشــد نه در پســتوها، از ابتدای ورودی تا وضوخانه نمازخانه با تابلو 

نمایش داده شود.«
 3.   طراحی انعطاف پذير و چند عملکردی فضا: برخی از مربیان پرورشی معتقد 
بودند؛ از فضای نمازخانه می توان برای برگزاری جشــن ها و برخی از جلســات مدرسه و 
یا کارهای گروهی بچه ها اســتفاده کرد. شــرکت کنده شــماره هفت بیان می کرد: « دِر 
نمازخانه ها نباید قفل بشــود، تا بچه ها بتوانند در هر ساعتی برای خواندن نماز و یا انجام 
تکالیف خــود به آنجا بروند و حتی بخش هایی برای خلوت کردن دانش آموزان داشــته 

باشد«.
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 4.   جذابیت و زيبايی: یکی از بیشــترین مواردی که مربیان بر آن تأکید داشتند 
زیبایی و جذابیت فضای نمازخانه بود. آن ها معتقد بودند که فضای نیایشی مدرسه باید 
وسیع، بزرگ، نورگیر باشد، از عکس و تصاویر زیبا و شاد بر روی دیوار نمازخانه استفاده 
شود، جمالت زیبا و آموزنده از بزرگان و همچنین احادیثی از امامان معصوم بر روی دیوار 
نصب گردد، ذکرهای مخصوص روزهــا و دعای فرج درمعرض دید دانش آموزان بر روی 

دیوار نمازخانه قرار داده شود.
 شرکت کننده شماره 7 می گفت: »فضا باید دل باز و بزرگ باشد، تنگ و تاریک نباشد 
نورگیر داشــته باشد استفاده از محیط نقاشی شــده با گل و گیاه و همین طور استفاده از 
نقاشی های شــاد در محیط نمازخانه می تواند کمک کند.« وی همچنین به »ریختن گل 
جلــوی قدم نمازگزاران و تهیة تل های گل و عطر در هنگام نمازخواندن« تأکید داشــت. 
شــرکت کننده شماره 5 بیان می کرد: »سردِر ورودی نمازخانه ها با هالل های نوشته شده از 
اسماء مقدس تزئین گردد و در صورت امکان جلو نمازخانه و وضوخانه باغچه ای ازگل ساخته 
شود در نمازخانه کتابخانه ای راه اندازی شود که بیشتر قصه های مذهبی در آن موجود باشد«.

شرکت کننده شماره 3 می گفت: »رنگ آمیزی نمازخانه باید آرامش بخش باشد مثل 
رنگ آبی یا ســبز مالیم استفاده شود«. وی همچنین می گفت فوم های دیواری برجسته 
عروســکی با موضوع وضو تهیه شــود و روی دیوار وضوخانه نصب گردد. شرکت کننده 
شماره 2 می گفت »وضوخانه از نظر بهداشتی تمیز و دعای وضو و چند تا شعار رو به روی 
وضوخانه نوشته شــود. نمازخانه هم با فرش های جذاب فرش شود، دیوارهای نمازخانه 

تزیین شود و دعاها و تعقیبات نمازها نصب گردند.«
 5.   امکانات رفاهی: یکی از موارد دیگری که مربیان به آن اشــاره داشتند وجود 
امکانات رفاهی در نمازخانه مدرسه بود. آن ها معتقد بودند که مدرسه باید دارای نمازخانه 
مجهز باشد. مربیان پرورشی حتی تعبیه مکانی جهت پاشویه و تعویض جوراب را پیشنهاد 
می کردند. مثاًل شرکت کننده شــماره 5 می گفت: »در صورت امکان در فضای وضوخانه 
عالوه بر لوله کشــی آب، حوضچه ای ســاخته شود«. شــرکت کننده شماره 2 می گفت: 
»چادرنمازهایی با گل های متنوع تهیه شود؛ مکانات سرمایشی و گرمایشی نمازخانه در 
مدارس زیر صفر اســت که حتمًا الزم است تجدیدنظر شود. در وضوخانه از شیر حس گر 

استفاده شود«.
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ویژگی
فضـا

امکانات
رفاهی

انعطاف پذیری نمایان بودن

زیباسازی

محوریت
داشتن

شکل 2. یافته های مستخرج از مصاحبه

اعتباریابی نتایج
به نظر بررســی سؤال سوم پژوهش »آیا ویژگی های فضای کالبدی مدارس مستخرج 
از منابع اســالمی و دیدگاه مربیان پرورشی اعتبار الزم را دارد ؟« از روش آماری تحلیل 
عامل تأییدی استفاده شد. در بررسی نتایج تحلیل عامل تأییدی در مرحله اول مشخص 
شد، برخی از شاخص های برازش کلی مدل در وضعیت قابل قبولی می باشد اما برخی از 
شاخص ها مثل RMSEA در دامنه مطلوب نبود و الزم بود اصالحاتی انجام شود. بنابراین 
با آزاد سازی مسیرها این کار انجام شد. لذا مسیر هایی که بار عاملی آنها کمتر از 0/4 بود 

حذف و مجدداً تحلیل ها انجام شد ) جدول 2(.

جدول2. شاخص های برازش قبل و بعد ازاصالح

df / Χ2PMRCFITLIGFIRMSEAشاخص

3/450/080/910/840/900/08قبل از اصالح

2/170/0۶0/990/910/910/05بعد از اصالح

0/05≤≤0/9≤0/9≤0/080/9≤3≤مقدار مطلوب
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همان طور که در جدول شــماره 2 مشاهده همه شاخص ها در وضعیت قابل قبول و 
 RMSEA برابر با 2/17در دامنه مطلوب قرار دارد همچنین Χ2 / df مود تأیید است. مقدار
 PNFI، NNFI، نیز برابر با 05/ و در دامنه مطلوب هست. همچنین شاخص های دیگر مثل
AGFI، IFI همگــی در دامنه مطلوب قرار گرفتند. CFI نیــز برابر با 0/98 و قابل قبول 

می باشد.در بررسی معناداری بارهای عاملی نیز همان طور که در شکل 3 مشاهده می شود 
بارعاملی همه باالتر از 0/4 و معنادار می باشد.

 تنوع
فضایی

 مرکزیت
حیاط و
طبیعت

 فضای
نیایشی
مطلوب

 زیبایی و
جذابیت

 توجه به
جامعه

پیرامون

وجود فضاهای باز، نیمه باز و بسته

مرکزیت حیاط و گسترش عناصر مدرسه پیرامون آن

طراحی انعطاف پذیر و چندعملکردی

گوشه های دنج و فضاهای امن برای تفکر و سکوت

داشتن درخت و سرسبزی

نمایان و دعوت کننده بودن

داشتن امکانات رفهی و بهداشتی مناسب

استفاده از عکس و تصاویر

استفاده از رنگ ونور مناسب

برگزاری برخی از مراسمات مدرسه در مسجد محله

جزءِ فضای اصلی مدرسه و آزادی حضور مردم

وجود مکان های متنوع مانند ورودی، هشتی و غیره

وجود حوض های کوجک و فواره های آب در ...

داشتن محراب و کنبد

وجود مسحد در مدرسه و آزادی حضور مردم

0/470/47

0/58
0/77

0/56

0/45

0/56

0/49

0/41

0/50

0/68

0/46

0/56

0/72
0/68

0/47

شکل 3. ویژگی های محیط کالبدی مدارس و بار عاملی آن ها
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بحث و نتیجه گیری
هــدف از این پژوهش بررســی ویژگی های فضای کالبدی مــدارس در تربیت دینی 
دانش آموزان بر اســاس معماری اســالمی و از دیدگاه مربیان پرورشی بود. نتایج تحقیق 
نشان داد که فضای کالبدی مدرسه را می توان بر اساس، شیوه های طراحی مدارس ایرانی 

و اسالمی به طریقی ساخت که در تربیت دینی دانش آموزان مؤثر باشد. 
یکــی از یافته های پژوهش بر تنوع فضایی در مدارس تأکید دارد. چرا که در مدارس 
اســالمی عالوه بر وجود کالس ها، بخش ها و قســمت های مختلفی برای بحث گروهی 
دانش آموزان، مباحثه باهم و حتی گوشه های دنجی برای تفکر و خلوت کردن با خود در 
قالب داالن ها و هشتی ها وجود دارد که در طراحی معماری مدارس فعلی دیده نمی شود. 
همســو با این یافته پورباقر و همکاران )1398( نیز وجود فضاهای چندگانه در مدارس 

اسالمی را نشان می دهند.
یافته مهم دیگر مرکزیت حیاط و استفاده از عناصر طبیعی در حیاط می باشد. درواقع 
بر اساس معماری مدارس اسالمی حیاط به عنوان نقطه کانونی می باشد و سایر بخش های 
مدرسه حول محورّیت آن سازمان می یابد. هم راستا با این پژوهش اکبری )1397( بیان 
می کند که در معماری اســالمی هندســه کیفی حاکم بر ترکیب بندی عناصر بصری و 
معماری از طریق ســازمان بندی مرکزگرایانه فضا ضمن ایجاد وحدت و هماهنگی میان 
عناصر بصری، موجب انســجام میان صورت و معنا و تناسب میان سطوح و بنا می شود. 
این فضا به طور مســتقیم و یا غیرمستقیم مرکزیت را یادآوری می کند. همان طور که در 

معماری کعبه  این مرکزیت دیده می شود. 
نقره کار و همکاران )1394( هم بیان می دارند که پیوند میان فرم و فضا در آثار معماری 
اســالمی با تأکید برجهت خاص نگاه، نور، حرکت، توجه و غیره شــکل پیدا می کند. لذا 
باید ساختمان مدارس حول مرکزیت حیاط مدرسه سامان یابد و کالس ها، آزمایشگاه ها 

و سایر بخش های مدرسه در اطراف حیاط طراحی شوند.
البته  این حیاط که به عنوان نقطه ثقل فعالیت ها در نظر گرفته می شود، نباید فضایی 
خشک و بی روح باشد. بلکه همان طور که طبق ویژگی ها نیز مشخص شد باید به شادابی، 
ســرزندگی و آرامش بخشی این فضا نیز توجه شــود و از عناصر طبیعی و گل و گیاه و 
سبزه در آن اســتفاده نمود. چراکه در فرایند تربیت و سیر سلوك به سوی حضرت حق 

http://www.isau.ir/?_action=article&au=416869&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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نیز یکی از توصیه های اولیا و مربیان الهی، آشنایی و انس با طبیعت )سیر آفاقی( و تأکید 
بر طبیعی زیستن است. درواقع تمرکز بر روی طبیعت یكی از مهم ترین نیازهای مدارس 
ایجاد شــده است. حضور آن باعث افزایش روابط عاطفی میان انسان ها می شود. تماس با 
طبیعت نقش اصلی در رشد کودک و سالمت روان او دارد )طباطبائیان، عباسعلی زاده و 
فیاض، 1395( و قرارگیری در معرض طبیعت چه آگاهانه و چه ناخودآگاه منجر به بروز 

.)Hinds &Sparks, 2011( واکنش های مثبتی از سوی فرد می شود
همسو با این یافته میر مرادی )1395( نیز استفاده از دید بصری به فضای سبز طبیعی 
از فضاهای داخلی، اســتفاده از شیوه های باغ ســازی ایرانی در طراحی محوطه ها، ایجاد 
تنوع فضایی با ایجاد فضاهای متنوع بســته، باز و نیمه باز را از راهکارهای طبیعت محور 
فضاهای آموزشــی برای تحقق اهداف برنامه درســی ملی می داند. کاتب، دیوان داری و 
دانایی )1395( هم بیان می دارند دانش آموزان ترجیح می دهند تا با محیط عجین شده و 
اجازه دخالت و درک آن را داشته باشند. به عبارتی ارتباط بصری با محیط طبیعی یكی 

از ضروری ترین موارد در طراحی مدارس محسوب می شود.
یافته دیگر زیبا ســازی مدرســه می باشــد که در طراحی فضای کالس ها و مدارس 
می تــوان از تابلوها، ابزارهای تزئینی و چشــم نواز، نقش های اســلیمی و آیینه کاری ها و 
کاشی کاری های زیبا استفاده نمود. در روایتی امام صادق می فرمایند: خداوند زیباست و 
زیبایی را دوست دارد و مؤمن باید خانه اش را سفید کند و آستانه های خانه را از خاکروبه 
بپیراید )حرعاملی، 1413 ق، ج 5: ۶(. در ســوره نمل نیز از زیبایی کاخ سلیمان و اینکه 

حیاط قصر از بلور صاف بوده است به زیباسازی فضا اشاره می کند.
همسو با این یافته تحقیق خسروی ، ترکمان و شمتوب )1394( نیز بیان می کنند در 
طراحی فضاها باید مالحظات زیبا و ساختاري در کنار خلق فضاهایی که کودکان را قادر 
به توســعه پتانسیل های فکري، خالقانه، جسمی و روحی کند، مورد اهمیت واقع گردد. 
پارســایی خصال و گرگانی )1398( نیز زیباســازی و استفاده از تزئینات را ویژگی مهم 

فضاهای معماری ایرانی اسالمی می دانند.
یکی دیگر از یافته ها در طراحی فضای مدرسه توجه به جامعه پیرامونی بود. بدین صورت 
که در باید ارتباط نزدیکی بین مدرسه و جامعه اطراف آن وجود داشته باشد. اگر مساجد 
و حســینیه ها، نزدیک مدرسه باشند اثر بهتری بر شاگردان باقی می نهند. جامعه اطراف 
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می تواند از فضای نیایشی مدرسه استفاده کنند ، مدرسه هم می تواند از فضای اطراف و یا 
از امکانات مســجد کنار خود استفاده کند. همسو با این یافته پورباقرو همکاران )1398( 
نیز در بررسی معماری مدارس ایرانی اسالمی نشان دادند که بنای مدرسه سپه ساالر نیز 

موقعیت مناسبی برای دسترسی مردم داشته است.
به طور کلی بر اســاس یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که در طراحی فضای کلی 

مدارس به موارد زیر توجه شود: 
1. حیاط مدرسه در مرکز باشد. ساختمان کالس های درس و بقیه قسمت های مدرسه 
حول محورّیت حیاط ساخته شود و از درختان، گل ها و آب نماها در حیاط مدرسه 

استفاده شود.
2. در طراحی کالس ها و راهرو ها به جذابیت و زیبا سازی فضا توجه شود. برای تزیین 
فضا از تابلوها، ابزارهای تزئینی و چشــم نواز، نقش های اسلیمی و آیینه کاری ها و 
کاشی کاری های زیبا استفاده شود. همچنین برای زیباسازی فضا می توان از نور و 
روشــنایی که نمودی از طراحی مناسب در فضای یادگیری هست، استفاده نمود. 
چراکه در معماری ایرانی اســالمی هم از شیشه های رنگی جهت پاشیدن نورهای 
رنگی به فضای مسجد و محراب جهت فرح بخشی به محیط استفاده می شده است 

)نقره کارو همکاران، 1394(.
از رنگ نیز می توان اســتفاده کرد چراکه رنگ ســبب ایجــاد رغبت و حس 
عالقه مندی به محیط آموزشــی می شــود )طبائیان، حبیــب و عابدی، 1390( 
نقاشی شاد و رنگ آمیزی با مضامین دینی نیز مناسب است چراکه در جلب توجه 
دانش آموزان به امور معنوی هرچقدر از حس های مختلف مثل بینایی، شــنوایی، 

بویایی و... کمک بگیریم قطعًا موفق تر خواهیم بود.
3. در طراحــی به و معماری نمازخانه هــای مدارس به عنوان فضاهای خاص و اصلی 
نیایشــی مدارس دقت زیادی شــود. از این فضا با توجه به گرایش فطری انسان 
به ســمت خداوند و میل باطنــی او به زیبایی به درســتی در جهت تربیت دینی 

دانش آموزان با توجه به موارد زیر استفاده شود
اول، فضای نیایشی زیبا در دسترس و مطلوب باشد. در این زمینه اولین نکته 
جا و مکان نمازخانه است. بدین صورت که  این فضا باید مثل کالس ها و آزمایشگاه ها 

http://www.isau.ir/?_action=article&au=416869&_au=%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%DB%8C%D8%AF++%D9%86%D9%82%D8%B1%D9%87+%DA%A9%D8%A7%D8%B1
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جزء فضاهای اصلی و مهم مدارس باشد و کامالًً برای همه دانش آموزان در دسترس 
باشــد. به طوری که به محض ورود و یا حضور در مدرسه این فضا همانند نگینی در 
مدرسه بدرخشد و همه بخش های مدرسه کوتاه ترین مسیر را برای رسیدن به آن 
داشته باشند. به عبارتی به جای استفاده از مکان های جنبی مدرسه برای نمازخانه 

مکان های اصلی برای این منظور در نظر گرفته شود.
دوم، فضا و معماری نمازخانه شــبیه کالس ها و یا آزمایشــگاه ها با یک فرش 
خالی نباشــد. بلکه طراحی خاصی برای آن لحاظ شود. مثاًل محراب داشته باشد. 
اگرچه طراحی محراب برای مدارس، بر اســاس نوع معماری نیازمند کاشی کاری 
خاص و پر هزینه می باشــد، اما لحاظ کردن محراب در ساختار معماری نمازخانه 
باعث الهام بخشی معنوی به دانش آموزان می شود. چراکه محراب محل قرار گرفتن 
امام جماعت جایگاه اختصاصی وی هست و به خودی خود والیت پذیری بین امام و 

مأموم را موجب می شود.
ســوم، فضای نمازخانه انعطاف پذیر و چند عملکردی باشــد. بدین معنا که از 
نمازخانه مدرســه در شــرایطی غیر از نمازخواندن هم اســتفاده شود، مثاًل برای 
دورهمی های مدیر و دانش آموزان یا مربیان و دانش آموزان. در واقع چند عملکردی 
کردن فضاهای باز مدارس از حلقه های مفقوده در فرآیند برنامه ریزی مدارس کشور 

به شمار می رود )نظرپور، 1397(. 

تشّکر و قدردانی:
از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد کازرون که در انجام این پژوهش 
مساعدت نمودند، سپاسگزاری می کنم. همچنین از خانم دکتر میمنت عابدینی بلترک، 
به خاطر بازبیني متن مقاله و ارائه نظرهای ساختاری مخصوصاً در تحلیل داده های بخش 

کیفی تشّکر و قدردانی می نمایم. 
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