
مدرسه اجتماعی



"مدارس توسعه دهنده ي خدمات آموزشی"یا "مدارس تمام وقت"مدارس اجتماعی یا  

جامعهدامنه وسیعی از فعالیتهاي مورد نیاز با یک مدرسه در هاي مرسوم حمایت از آموزش 

توسعه و ارتقاي یادگیري دانش آموزانبراي هایی ایجاد فرصت 

از امکاناتوري بهرهتعامل با محله در قابلیت 

1916در سال دیوییتاثیر اندیشه هاي 

حلی، عناصر مه ببخشیدنواسطه اي به منظور انسجام بلکه جدا و منفصل نیستند نهادهایی مدارس 
(1386، جرلوک)هستندخانوادگی، منطقه اي و یا حتی فضاهاي عمومی شهري

دانش آموز

خانواده

جامعه



ویژگی مدارس اجتماعی

آنباهمزمانیاومدرسهازبعدفعالیت هاي•

خدماتادغام•

اجتماعیمشارکتیوتعامل•

والدینمشارکتوتعامل•

اجتماعیسرمایه•



مینیاپولیس آمریکامدرسه داونتاون در 



آمریکاشمالمینیاپولیس،درداونتاونايمنطقهدرونمدرسه

خودمحلیيجامعهنیازهايویادگیرينیازهايتوجه

استشدهطراحیآموزدانش600حداکثربراي



فضاهاي مربوط به طبقه ي همکف مدرسه داونتاون





ی  اجتماعابتدایی مدرسه 
داالس بروکز





مدرسه ابتدایی اجتماعی پارک براو



براوپارکاجتماعیابتداییيمدرسه
استشدهساخته2011سالدروواقعانگلستان،لیورپول،در

مدرسهتوسطهمکهساختمانازبیروندربازيوآموزشیفضاهاي

گیردمیقراراستفادهموردخودمحلیيجامعهتوسطهمو

این مدرسه، مشارکت فعالی با شهر دارد و یک لَند مارک و 

نقطه ي کانونی در جامعه ي محلی خود به حساب می آید





اصول کالن مدرسه اجتماعی 
ایجاد مدل بومیبراي 



در این مدلها . الگوهاي سنتی مدارس برداشته می شوند و مدل آموزشی جدید جایگزین خواهد شد: ایجاد مدل آموزشی-1
.فضاهاي مشاع اهمیت پیدا می کند

آزادي دانش آموز: طراحی فضاهاي مشاع وسیع، براي ایجاد انگیزه حرکت و فضایی پویا؛ اهمیت به آموزش دانشگاهی -2



معماري را به عنوان معلم دوم طراحی کنید-3

همه کارها بصورت عکس و مدارک ارائه . معلم و دانش آموزان همگی با هم بر روي پروژه هاي طوالنی کار می کنند-4
.بنابراین به فضاهایی نیاز است که دانش آموز و معلم آزادانه کار کنند. مستند خواهد شد

تاسیسات نمایان براي آموزش

سیستم هاي جدید براي آموزش



تعریف الگوي کلی سازماندهی فضایی در  مدارس اجتماعی و توجه به مثلث مدارس اجتماعی -5

مرکزي براي . تعداد کالسها می تواند بیشتر از استانداردها باشد -6
...خانواده ها، بزرگساالن و 

آموزش رفتار سالم، حمایت از دانش )برپایی دوره هایی براي والدین 
...( آموز  و مدرسه، شناخت آسیبهاي محیطی و 

پذیرش

سالنهاي ورزشی

امکانات مدرسه

خدمات اجتماعی



دانش آموزان محصوالت خود را می کارند و به جامعه عرضه می کنند. باغچه بزرگ ایجاد کنید-7

برنامه کارمند و زمان در طول روز-8



تغییرات در جداول سازمانی-9
بخش ها و ریز بخشها)تعریف سیستم اجتماعی؛ فعالیت و دوره 

( بخش ها و ریز بخشها)تعریف سیستم مدرسه 



خدمات سالمت روحی و جسمی در مدرسهارائه -10

ابمدارسدرسالمتیخدماتتعریفاهمیت
درآموزاندانشبیماریهايآماربهتوجه

آمریکادرمانگاههاي



گام تغییر، یاددهی در انتخاب، فرصتهایی براي مهارت در انتخاب در جهان در حال تغییر-11
...برگزاري سخنرانی ها، همایشها براي دانش آموزان و محله، ارائه هاي دانش آموزي براي جامعه محلی خود و 

گام تغییر، یاددهی در انتخاب، فرصتهایی براي مهارت در انتخاب در جهان در حال تغییر-12
استفاده از فناوري اطالعات

ایجاد فرصتهاي یادگیري متنوع-13



را به کشوري با دانش آموزان بین المللی تبدیل کنیدایران-14



افزایش برخوردهاي اجتماعی-15
میبدستچهرهبهچهرهارتباططریقازشودمیخالقفکرتولیدبهمنجرکهاطالعاتیدرصد80شدهانجامتحقیقاتمطابق

بعدیکواجتماعیبعدیکارتباطهروفعالیتهر.باشدمیحصولقابلمطالعهومشاهدهطریقازفردهراطالعاتبقیهوآید
آندرکهآنچهبرارانکقابلغیرايبگونهفضااینکنند،میفعالیتمردمآندرکهاستفضاییفیزیکیبعد.داردفیزیکی

.شوندتماعیاجبرخوردهايتضعیفیاوتقویتموجبتوانندمیسازماندهیساختارهموفضاهم.گذاردمیاثرافتد،میاتفاق

:برخورد اجتماعی هدفمند
برخورد فرد با فرد،

فرد با گروه، گروه با گروه و ادامه دادن برخوردها

:برخورد اجتماعی تصادفی
برخورد فرد با فرد،

فرد با گروه، گروه با گروه و ادامه دادن برخوردها



:فراهم گرددمدارس نیاز است که انواع فضاهاي ذکر شده در ذیل براي -16

:فضا براي یادگیري گروهی-

:فضا براي یادگیري فردي-

...(البیها، راهروهاي وسیع و )منظوره فضاهاي چند -

...(آزمایشگاهها، کتابخانه هاي تخصصی و )اختصاصی فضاهاي -

فضا براي یادگیري فردي

فضا براي یادگیري گروهی

فضاهاي چندمنظوره



ین بردن سایر جایی که افراد بتوانند آنچه را که ساخته اند بدون از ب. خاصی براي نمایش کار دانش آموزان در نظر گرفته شودنواحی -17
.عناصر نمایش دهند



:سازماندهیدرموقعیت-18
کلیبطورتهیافتوسعهمدرسهامکانات.دهدپاسخجامعهوهاخانوادهآموزان،دانشنیازهايبهتادهدارائهمدرسهساعاتازبیرونراخدماتیوفعالیتهااستممکنآموزشیمحیطهر
:شودمیتامینزیرسطحسهازیکیدر

.شودفراهمبایدايمدرسههردرمدرسهازغیرساعاتدرناحیهبومیاجتماعتوسطمدرسهامکاناتبهدسترسی*

.والدیناجتماعیاتاقمانندمدرسهساعاتطیدرناحیهبومیافراداستفادهبرايعملکرديچنداستفادهنواحی*
قرارتوجهموردقیقیدبطوربایدشوندمیاستفادهبومیاجتماعبوسیلهکهامکاناتازکدامهرموقعیت.دارندنیازمکملنواحیبهکهآموزشیغیرسرویسهايبرايبزرگنواحی*

Building).شوندتامینکودکحمایتوپارکینگوامنیت،دسترسیوبگیرند Bulletin 98,19)



نیل به اهداف جهانی مدرسه-19



(حال بهره برداريدر )پردیس تجربه 



پردیس،جدیدشهردراجتماع محورمدارسراه اندازيبا
 شودمیپایه ریزيمحالتاجتماعیساختاررکنمهمترین

تحولیمحورآن هافعالیت هايشروعبی شککه
گامیومحله محوريرویکردتحققجهتدرساختاري

امورسالمت،بهمربوطواحدهايراه اندازيبرايارزنده
وهنريمذهبی،فرهنگی،آموزشی،تفریحی،ورزشی،

درمشارکتوبودخواهدمحلهمقیاسدرکتابخانه ها
وییشناسامحله،دراجتماعیآسیب هايکاهشوکنترل
دهیسامانومدیریتمحله،آسیب پذیرگروه هايبهکمک
ومحلیمقیاسدربحرانمدیریتبهمربوطامور

کتمشارزمینه،ایندرشهروندانمشارکتوسازماندهی
شهروندانآگاهیسطحافزایشوآموزشدرهمکاريو

.داشتخواهدهمراهبهرانزدیکآینده ايدر

وتوانمندي هاکارگیريبهطریقازمحلهادارهدرمردمیمشارکتافزایشهدفباآموزشیاماکناین
بینمتقابلارتباطواعتمادافزایشمحالت،امکاناتازاستفادهشهروندان،معنويوماديظرفیت هاي

شدهراه اندازيمحلیجایگاهوهویتبرجسته سازيواحیاجهتدرتالشمحالت،ساکنینومسئولین
ارکمراکزغالبدرخدماتیارائهوآموزشیوتوانمندسازيزمینهدرمتنوعبرنامه هاياجرايباواست

.داردبرمیگاماقتصاديرونقجهتدرآفرینی



وبرقشاملاشتغال زااموزشیدوره هايمدارسایندر
تلفنیرتعم،ساختمانبرق،صنعتیبرقخودرو،مکانیک

،نسورآساتعمیرگرافیک،،سیکلتموتورتعمیر،همراه
عمران،حسابداري،کامپیوتر،دوره هايکاملآموزش

مانساختدراشتغال زافعالیت هايآموزشنقشه کشی،
ایعصنعناوینبااشتغال زاموزش هايآهمچنینوسازي
شی،سنگ ترا،خیاطیگلیم بافی،قالیبافی،دستی،

درآموزش هاییوچرم دوزي،منبت کاري،کنده کاري،
مانی،آپارتگیاهوگلپرورشعناوینباکشاورزيزمینه

وزعفرانکاشتوعسلزنبورپرورشوقارچپرورش
.می گرددبرگزارحرفه ايفنیادارههمکاريباغیره

ودسترسدرآموزشدادنقراراختیاردربامراکزاین
افزایشدربسزایینقششهرسطحدرسالمفراغت

یشتريبفرصتکهوکوکانزنانبویژهساکنینمشارکت
.داردهمراهبهدارندرامحلیمراکزایندرفعالیتجهت



رشته هايارائهبامنظورهچندورزشیسالنجوانانوورزشادارهمشارکتبامدارسایندر•
راخودیت هايفعال،کشتی،جسمانیامادگی،ایروبیک،کاراتهتکواندو،ژیمناستیک،مانندورزشی

برايشاطنبامحیطیپنگپینگودستیفوتبالودارتخانهشطرنج،خانهدرواستکردهآغاز
.می آیدفراهمکودکانوجواناننوجوانان

یازنموردآموزش هايهاوشتخصصیآکادمیوشکوهانگلیسیزبانآموزشگاهمدارسایندر•
اجراو ریزيبرنامهجنسیوسنیمختلفمقاطعدررامکالمهوانگلیسیزبانرشتهدرساکنین

.استکرده
سرپرستنزناازحمایتمددکاريکلینیکوگمناممعتادانانجمنوسابقنیکوتینی هايانجمن•

ارمحلهاجتماعیآسیب هايکاهشخصوصدرالزماقداماتخوارزمیآسیبمعرضدروخانوار
.می دهدادامهزمینهایندرراخودفعالیت هايواستگرفتهبرعهده



شاورهمارائهبانیزپردیسشهرستانبهزیستیاداره•
مکرردرخواستدرمانیگفتاربالینی،فردي،خانوادگی،

الیتفعوپوشانیدهعملجامهرازمینهایندرساکنین
.استنمودهآغازراخود

وامداداموزشیدوره هايارائهبااحمرهاللسازمان•
ازيتوانمندسبرايالزمبستراولیهکمک هايونجات

درومی آوردفراهمرازمینهایندرعالقه مندساکنان
آموزشیدوره هايارائهبرعالوهمدارساین

انهخدرکودکانبرايمفرحوشادمحیطیبزرگساالن
بازيتمرکزي،بازي هايعنوانتحتبازياسباب

ادرموکودکاموزشیکارگاهوخالقیتکارگاهدرمانی،
.میگرددارائه

کاردرالزمهايآموزشارائهباکارآفرینیخانه هاي•
ارمغانپردیسجدیدشهربانوانبرايرامنزل

.می آورند



(در حال بهره برداري)تجربه هشتگرد 



وسازياجتماع،محالتسرايومحوراجتماعمدارستشکیلراستايدرهشتگردجدیدشهر
بدیلتبهاقدامنآبامرتبطهايموزشآوکاروکسبگسترشوکارآفرینی،شهروندانآموزش

زمانازخارجاوقاتدرمذکورمدارس.استنمودهاقداممحوراجتماعمدارسبهمدرسهچهار
در.نمایندمیشهروندانموزشآبهاقداممذکورمواردبهمدارستجهیزباموزانآدانشموزشآ

دروطراحیمحورياجتماعرویکردباکهاستساختدستدرنیزجدیدمدرسهششراستااین
،آموزشرامدرعلمینخبگانظرفیتازاستفاده.رسدمیاتمامبهسالپایانتاکهاستاجراحال

ورزشمستمرآموزش،خانوادهمشاورهازاعممدارسدراجتماعیهايزیرساختتوسعه
ردگذاريسرمایه،خانوادهبنیادتقویتجهتبانوانتوانمندسازي،...واستعدادیابی،شهروندان

.استمذکورمدارسدرشدهریزيبرنامههايفعالیتاهماز...وآموزشحوزه



:می افتدجدیداتفاقاتبعد2درفوق،مواردهمهبرعالوهاجتماع محورمدارسدر

:مانند.گیردمیقرارکاردستوردرنیز(متعارفمواردبرعالوه)خاصموضوعاتبرخی:محتوا-الف

شهروندان،پذیريمسئولیتوبلوغ•

شهروندي،وجمعیزندگی•

فعال،شهروندانومشارکت•

شخصی،منافعقبالدرجمعیمنافعبهتوجه•

.زندگیبرايمفیددانشکسب•



العمرمادامیادگیريمستمرآموزشاصولوروح-ب

(...؛رسمیداوطلبانه؛عمومی؛)یادگیريبراياجتماعمنابعهمهبسیجنحوهیادگیري•

مشارکتطریقازهامحلهنیازهايشناسائی•

...واجتماعیانسجامترغیببرايروشیکعنوانبهیادگیريازاستفاده•

شهرعمدهدارائیعنوانبهیادگیريودانششدنمطرح•

(...ومدارسدر)بگیرندیادزمانیهروهرکجاکهشهروندانبرايامکاناینکردنفراهم•



(در حال طراحی)تجربه بهارستان 



بخشاینمساحتمجموعخاصمدارسالمللیبیناستانداردهايطبق-مربعمتر60مساحتباکالس12باآموزشیبخش
.باشدمتغیرتواندمیمترمربع1400تا1000از

حدودحداقلآموزدانش360ازايبهاندشدهمشخصمدرسهعملکردهايریزدرکهناهارخوريالبی،ماننداصلیفضاهاي
.باشدمیمترمربع2200حداکثرو1700

.استمترمربع3600تقریباتا(...وداخلیدیوارهايپشتیبانی،سرویسها،)غیراصلیفضاهاياحتساببافضاهااینمجموع

ظرفیت نام فضاگروه فضایی

فضا
توضیحات/سرانه ابعاد فضا

فضاهاي آموزشی   تهفضاهاي بس

(گروه یک)

60𝑚22𝑚2نفر30-24کالسهاي نظري

نفر30-24کالسهاي تجربی

نفر30-24کالسهاي عمومی

گروهی  فضاي

کوچک

این فضا از استاندارد مدارس  16𝑚2نفره4-6

آینده گرفته شده است

عرض فضاهاي  ⅓ -راهرو ها

جانبی



گروه

فضایی
ظرفیتفضانام

فضا

ابعاد

فضا
پیشنهاديفضايتوضیحات/سرانه

فضاهايبستهفضاهاي

کمک

آموزشی

(دوگروه)

بامطابقفیزیکآزمایشگاه

ظرفیت

کالس

3.2𝑚2مسئولاتاقوانباراحتساببا

.است؟شدهگرفتهنظردرفضاهايتعداد

حدودساکنانروزانهمهاجرتاي،کتابخانهمطالعاتبهتوجهبا

.استپزشکیمواردبهمربوطدرصد8

مربعمتر80دندانپزشکیمطب

مربعمتر80عمومیآزمایشگاه

اهدخوکنترلآینهبابیماردید)مربعمتر25پزشکیچشم

(شد

76.8𝑚2زیست

شیمی

76.8𝑚2عمومی

بامطابقفناوريوکارکارگاه

ظرفیت

کالس

3𝑚2مسئولاتاقوانباراحتساببا

.است؟شدهگرفتهنظردرفضاهايتعداد

بامطابقهنرکارگاه

ظرفیت

کالس

.است؟شدهگرفتهنظردرفضاهايتعداد

بامطابقسرگرمیوبازي

ظرفیت

کالس

61.2

𝑚2

طرحردفضااینزیرزمینفضايبودنتفریحیبهتوجهبا-

نشدهگرفتهدرنظر

بامطابقرایانهکارگاه

ظرفیت

کالس

61.2

𝑚2

2.55𝑚2ظرندرکارگاهفضايآیندهمدارساستانداردهايبهتوجهبا

چککوفضاهايبرايفضااینسرانهازوشودنمیگرفته

.استشدهاستفادهطرحدرگروهی

بامطابقبصريسمعیکارگاه

ظرفیت

کالس

.است؟شدهگرفتهنظردرفضاهايتعداد

بامطابقعلمیهايانجمندفتر

ظرفیت

کالس

16𝑚2



-فرهنگیفضاهاي
(سهگروه)ورزشی

2کنکفش+شبستاننمازخانه

3
کلآموزاندانشتعداد

مدرسه

172.8𝑚20.9𝑚2

19.2𝑚2وضوخانه

لکبراي-کالسظرفیتبامطابقکتابخانه

هرازايبهمدرسهآموزاندانش

کتابجلد15آموزدانش

78𝑚22𝑚2

6𝑚2کتابخانهمسئولفضاي

30𝑚2کتابخانهقفسهفضاي

آموزدانش360برايRRبخششدهارائهنمودارهايمطابق

باشدمتغیرمترمربع250تاتواندمیفضااین

اکمترجزءباشدتفریحیزیرزمیناگرملی697استانداردمطابق375𝑚2کالسظرفیتبامطابقاصلیسالنورزشیسالن

فضاهايبهمربوطمترمربع2000حدودا.شدنخواهدمحسوب

.استورزشی فضاي

پشتیبانی

84𝑚2

ورزشیمربیاتاق

1اجتماعاتسالن

2
ومدرسهآموزاندانشتعداد

216اولیا،وکارکنانومعلمانتعداد

نفر

230.4𝑚21.6𝑚2کزيمرموقعیتدلیلبه(مراسمبرگزاري)اجتماعیفضاياین

دتعداشدهگرفتهنظردرمحوطهمدارسهمهبرايمدارسبین

اتتواندمیفضابنابرایننفر1000تقریبامحوطهآموزاندانش

.باشدمتغیرمترمربع1600

3.5تئاترآمفی 𝑚2مترمربع800مساحتبانفره220تئاترآمفی

1.1گالريوموزه 𝑚2بههنرکارگاهاختصاصوآموزدانش1000حداقلازايبه

اینبهارستانجدیدشهرايکتابخانهمطالعاتطبقهنرمندان

مطابقجانبیفضاهاي.استمترمربع1300مساحتدارايفضا

اختیارردتواندمیبهارستانايکتابخانهمطالعاتمذکورنتایج

.بگیردقرارهنرمندان

16𝑚2یک واحد اتاق پرورشی (پرورشیمربی)پرورشیفعالیتهاياتاق

24𝑚2یک واحد آموزيدانشبسیجدفتر

14.4𝑚21.4𝑚2مشاورهاتاق

10.8𝑚2بهداشتاتاق



فضاهاي
اداري

گروه)
(چهار

بهآموزدانشنسبت»شاخصاستانداردمدیراتاق
نفر16«کارکنان

26.8𝑚26کارمندهر𝑚2

1.8𝑚2همزمانکنندگانمراجعهتعدادازايبهو

معلمیناتاقسرانه
2𝑚2

معاوناتاق

وآموزشی

ریزيبرنامه

𝑚216

معاوناتاق

فناوري

12𝑚2

معاوناتاق

اجرایی

کارکنانبهآموزدانشنسبت»شاخصاستاندارد

نفر96«پرورشیمربیومعاون-تربیتی

12𝑚2

اموراتاق

واداري

بایگانی

12𝑚2

وچاپاتاق

تکثیر

6𝑚2

اتاق

استراحت

معلمان

کارکنانبهآموزدانشنسبت»شاخصاستاندارد

نفر96«مدرسهمشاور-تربیتی

24𝑚2

مالقات

والدین
12𝑚2



وپشتیبانیفضاهاي
(پنجگروه)خدماتی

10𝑚2(بوفه)تغذیهفضاي

کالسهرنیازاساسبرaآبخوريوبهداشتیسرویس

بخشبرايسرویسیک

6هرازايبهوکارکنان

وسرویسیککالس

معلولسرویسیک

43.2𝑚2چشمه12

آبخوري  12

19.2𝑚2

توالتچشمههرازايبه

3.6𝑚2

نفرهرازايبهآبخوريجهت

1.6𝑚2

8𝑚2آبدارخانه

مترمربع254مساحتدارايوNCEFاستانداردطبقآشپزخانه

2.8𝑚2شورتی

16𝑚2عملمستتجهیزاتووسایلانبار

8𝑚2اداريوسایلانبار

46𝑚2تاسیساتاتاق

10𝑚2برقاتاق



گروه)ارتباطیفضاهاي
(شش

-548.58𝑚2اشدبداشتهرامفیدفضاهاي⅓تواندمیفضاهاکلجمعبهتوجهبا

گروه)زیرساختفضاهاي
(هفت

-384𝑚2شدهارائهنمودارهايمطابق

المللیبیناستانداردهايطبق-مربعمتر60مساحتباکالس12باآموزشیبخش

متغیرتواندمیمترمربع1400تا1000ازبخشاینمساحتمجموعخاصمدارس

.باشد

اندشدهمشخصمدرسهعملکردهايریزدرکهناهارخوريالبی،ماننداصلیفضاهاي

.باشدمیمترمربع2200حداکثرو1700حدودحداقلآموزدانش360ازايبه

وداخلیارهايدیوپشتیبانی،سرویسها،)غیراصلیفضاهاياحتساببافضاهااینمجموع

.استمترمربع3600تقریباتا(...



گروه)ارتباطیفضاهاي
(شش

-548.58𝑚2اشدبداشتهرامفیدفضاهاي⅓تواندمیفضاهاکلجمعبهتوجهبا

گروه)زیرساختفضاهاي
(هفت

-384𝑚2شدهارائهنمودارهايمطابق

المللیبیناستانداردهايطبق-مربعمتر60مساحتباکالس12باآموزشیبخش

متغیرتواندمیمترمربع1400تا1000ازبخشاینمساحتمجموعخاصمدارس

.باشد

اندشدهمشخصمدرسهعملکردهايریزدرکهناهارخوريالبی،ماننداصلیفضاهاي

.باشدمیمترمربع2200حداکثرو1700حدودحداقلآموزدانش360ازايبه

وداخلیارهايدیوپشتیبانی،سرویسها،)غیراصلیفضاهاياحتساببافضاهااینمجموع

.استمترمربع3600تقریباتا(...



نیمهوبازفضاهاي
باز

489تفریحوجمعصففضاي
𝑚2

آموزدانشهرازايبه
1.7𝑚2

بسکتبالزمینابعاد589𝑚2کالسظرفیتبامطابقورزشوبازيفضاي

589𝑚2

سبزفضايسرانه500𝑚2سبزفضاي

0.5𝑚2

تا7نقلیهوسایلتوقففضاي

پارکینگ

147𝑚2

رهبراينیازموردزمینسرانهوکارکناندرصد30

مدرسهوروديفضايماشین

21𝑚2

کنندمیاستفادهخدماتازکهافراديازايبه

مدرسهوروديفضاي(انتظارونگهبانیوسردرب)وروديفضاي

48𝑚2کالسهسهدورههرازايبهو

6𝑚2

رواقوبازنیمهسرپوشیده،فضاي

محوطهدرآموزشیکمکفضاي


