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 چکیده

 ی ژهیو تحوالت بنیادینی روبرو شده است و ما برای بازیافتن جایگاه و ها یوپرورش کودکان با دگرگون در جهان معاصر آموزش

نسبت به ملزومات  یا درایت و تعمق آگاهانه گونه چیدر حال تحول امروز، راه دشواری در پیش داریم. زیرا ه ی خود در جامعه

که اولین مدرسه انسان بوده و نقش معماری  طبیعت رییک فضای آموزشی سازنده به خدمت گرفته نشده است. و از طرفی تأث

شده است. اهمیت موضوع  نادیده گرفته ستیز طیدر قبال مح تیسبز در یادگیری، احساس اتصال با دنیای بیرون و حس مسئول

عنوان ابزاری کارآمد  به تیبصری و محیطی در سیمای شهر و درنها ریساختمان در کیفیت تعلیم و تربیت، تأث ریتأثبه خاطر 

. هدف ما ارائه اصولی جهت طراحی باشد یحائز اهمیت م شوند یبرای پرورش افراد، که در آینده باعث رشد و ترقی جامعه م

و رفع بحران هویت معماری مدارس در فرایند تعلیم و تربیت  یساز مدرسه ی گرا است که ضمن توجه به مسئله طبیعتنوین و 

در دنیای امروز، به دنبال راهی برای پر کردن خأل موجود از  طبیعتایفای نقش کند. این مقاله پس از بیان ضرورت ارتباط با 

در کالبد آموزشی  طبیعتعنوان بخشی از  طریق معماری، با اشاره به گذشته معماری مدارس و طرح باغ مدرسه، حضور باغ را به

  .باشد یم تحلیلی –صورت توصیفی  . روش تحقیق حاضر بهدهد یقرار م دیمعاصر مورد تأک
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 مقدمه

ی سالم طبیعت برای کودکان در فضا باارزشی ها تیموقعو کم شدن جدی در  ها یدشوار گر نظارهاخیر ما  چند سالدر طول 

ی از جهان جزئ عنوان بهآدمی اگر نتواند  چراکه. شود یمیی که هم شامل فرزندان و هم شامل حال طبیعت ها یدشوارهستیم. 

با طبیعت  جهت همیک پشتیبان، هم مسیر و  عنوان به تواند ینمهستی، درک زیستن در فضای طبیعی را تجربه را تجربه کند، 

 باشد.

ی زیادی را در طول روز، ها زمانزیرا که فرزندانمان ؛ ی آموزشی فرزندانمان باشدها روشمشکالت تصحیح این  کار راهشاید 

بهتر است جهت همگام ساختن  رو نیازا. گذرانند یمزمان، جهت سرمشق گرفتن و آموختن، در مدارس  نیتر تیبااهم عنوان به

ی طبیعی ها محوطهاز روش ساختن  ها زماننی و توانگری به این ی انساها جنبهانسان خا با طبیعت و پرورش و رشد در تمام 

ی مستقیم و انگیزشی اقدام ها تجربهی الزم از راه کسب ها مهارتآوردن  به دستبینش فرزندانمان و  و نحومناسب برای پورش 

زمینه و امکان فراگیری،  ودنی تعلیم و پرورش و هماهنگ نمها روش، ابدی یمهرروز افزایش  آنچهنماییم.در این چند سال آخر، 

 .باشد یمی آموزش  کارآزمودهدر مرکز توجه، کارشناسان ماهر و  رندهیگ آموزشو احتیاجات  ها جنبهبا در نظر گرفتن تمامی 

بازتاب و به سبب این بازتاب سیر آموختن را تقویت یا ضعیف ارائه  تواند یمفضای فیزیکی به دلیل قالب و فرم خاص خود  رایز

 .دهد

ی اکتشافات در قلمروهای نو جهان در حال پیشرفت سو بهرا  آموختگان دانشبه همین سبب فضاهای آموزشی جهان امروز باید 

 ها طیمح نیمؤثرتررا با سیر سریع تکامل و تغییر در عالم، علم و فناوری همگام و هم مسیر سازد. یکی از  ها آنتشویق کند و 

ی ها مهارتی زندگی فرزندان را از کسب ها در روش جادشدهیاتحوالت  که ییازآنجا در جهت کشف کودکان طبیعت است که

ی برقراری ارتباط مجدد ها طیمح نیمؤثرتریکی از  عنوان به ها مدرسهو  ها آموزشگاه الزم زندگی د دنیای طبیعی بازداشته است،

های آموزشی مورد اهمیت است تفاوت در این ی مختلف کار که طبیعت در فضاها جنبه کودکان با محیط طبیعی خود باشند.

کارآمد  جهیدرنتدر فضای آموزشی و  ها آنعامل مهمی در چگونگی طراحی فضای طبیعی و چگونگی حضور  تواند یمکارکردها 

 کردن این فضاها باشد.

سطحی از امکانات و  توان یم ها آناز  ؛ وشود یمقوت رشد و پرورش مهارت در کودکان یافت  نقاط عتیطبدر  ها نیاعالوه بر 

 آنکه حالی گوناگون پرورش و رشد کودکان استفاده نمود. ها فیطهای مناسب جهت شکوفایی نهیدرزمآالت آموزشی 

و آرامش روانی و شادابی در فضاهای آموزشی و همچنین ایجاد احساس امنیت  شیآسای طبیعی سبب فراهم شدن ها محوطه

در این تحقیق سعی شده است با توجه به روند تغییرات و تحوالت در  .شود یم مدارس خاطر هرچه بیشتر کودکان نسبت به

ی در قبال ضروریات یک مکان آموزشی سازنده به کار گرفته شود و از ا ارانهیهوش تأملو  ساختار مدارس دنیای امروز، تدبیر

ی سبز در فراگیری،  سازندهو نقش  وده استسوی دیگر اثربخشی طبیعت که در ابتدا خلقت اولین مکان آموزش برای آدمی ب

قرار  دیتأکی متصل به عالم بیرونی و احساسات مسئولیتی در کنار فضای زندگی به شکل پیوند مدرسه و طبیعت مورد ها حس

ی سنتی و حرکت ها مدرسهبا طبیعت در راستای تحوالت  ساالن همبدون خطه و  ی آموزشی در فضایها طیمح جهیدرنتگیرد 

در فضای مدارس برای  تر جذابو  رگذارتریتأثجدید و مهم جلوه دادن به جریانات آموزشی  وپرورش آموزشی ها ارزشی وس به

 است. قرارگرفتهدستور کار  دانش آموزان در این تحقیق در

ایجاد  اهمیت دادن به موضوع ساخت مدارس و برطرف کردن مشکالت و موانع ماهیتی ساختار مدارس و هدف از مقاله حاضر

ی دارند. همچنین تیبااهمنقش پررنگ و  وپرورش آموزشزیرا که در مسیر ؛ باشد یمطراحی سبز در طراحی محیط آموزشی 

ی دارد و شرایط را برای ایجاد تحوالت فراوان ریتأثدر تغییرات اجتماعی نیز  آموزانی تعلیم و تربیت دانش ها وهیشتغییرات در 

طرح در تمام  عنوان به ها مدرسهی که در مدارس طبیعت و یا باغ ها مؤلفاجرا نمودن  ها نیاوه بر . عالسازد یمی فراهم  ندهیآدر 

 خواهد بود. رگذاریتأثطراحی سبز  مدارس کشور ضرورت پیدا کند، همین موضوع در پیشبرد
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 پژوهش پیشینه

باالتر  نفس اعتمادبهشادتر و با  فرزندان منازی، چطور با رهاسازی غرایز ب نکهیباای که اشاره گرتیپکتاب یادگیری آزاد نوشته 

اشاره به پیترکان و استفن کلرت که در فصل  با ی باالتری در راستای آموختن در تمام مراحل زندگی خواهند شد. زهیباانگو 

است که  ییها جنبه نیتر تیبااهمطبیعت در مراحل اساسی از دوران تکامل آدمی یکی از  اند گفتهکتاب کودک و طبیعت 

 .کند یمنرم  وپنجه دستنوجوانی خود با آن  اثربخشکودک در طول عمر حساس و 

تانر صورت گرفت که به بررسی معماری مدرسه )فضاهای باز فضای سبز و  پژوهشگری بنام توسط 2111تحقیقی در سال 

 است. شده پرداختهبازی( بر پیشرفت تحصیلی 

فضای سبز تا چه اندازه بر کارکردهای شناختی و  دهند یمدر مقاله علمی نشان  رانشهمکادکتر مارک نویو نهنزن  پرداز هینظر

ی که فضای سبز بیشتر باشد درجاهادارد حاصل بررسی این گروه علمی حاکی از انست که  ریتأث آموز دانشعملکردی حافظه 

 ی شناختی دانش آموزان در مدرسه عملکرد بهتری دارد.ها مهارت

ی کمی در ها یبررسی آموزشی مناسب با تمام علوم صورت گرفته است، اما ها روشی فراوانی در راستای ها یبررس نکهیباوجودا

تا به امروز  ها نیااست. عالوه بر  گرفته انجامآموزشی  درروند ها آنوتاثیرگذاری  شده یطراح کشورمان در خصوص این الگوهای

این موضوعات  ؛ وی علوم را در مدارس ایران تجربه نکرده است بهجان همهی آموزشی ها طرحطرح قالب مدارس، پشتیبان 

 .دینما یمبیشتر از گذشته پدیدار  ذکرشدهی ها روشی قالب مدارس را با ها طرحو سنجش  ها یبررسی  الزمه

ی رسمی ها برنامهی متفاوت در پوشش ها درسو  ها کالسجداسازی  بر اساسی آموزشی ها طیمحی قبل ها سالاگر در 

ی اجتماعی ها لیتشکگروهی و  صورت به کار کردن ی،ررسمیغی آموزش  هیبر پای شد است، فضاهای موزشی، امروز بند مانز

 است. ظاهرشده

ی ها مکانی حمایت کرد؟ در جواب این پرسش باید گفت: آموزشی جدید ها روشدر فضاهای آموزشی از  توان یمچگونه 

دارس باز و یا بدون کالس در بسیاری از کشورهای دنیا در حال کسب تجربه آموزش گوناگونی همچون مدارس اجتماعی، م

 هستند.

 

 پژوهش روش

برای بررسی طراحی یک مدرسه بدون  شده انجامی ها قیتحقو  ها یبررس ؛ و دری بازجست در این جستجو روایی استها وهیش

و  ی و اسنادی بهره برده شدها کتابخانهی گردآورزار گزار باشد از اب ریتأثمرز در پیوند با طبیعت برای آنکه روی کودکان 

ی طبیعت در پرورش کودکان و تحرک و پویایی و یادگیری ریرپذیتأثو شناخت  به بررسی ادامه که و درگشته  لیوتحل هیتجز

 است. شده استفاده  یا و کتابخانهابزار میدانی  از زینی مهم در طراحی این مدارس هستند ها مؤلفهبیشتر که 

دارای اقلیم معتدل و  ؛ کهباشد یمرضا  زاده امامی روستا ی شرقی،بندپ مازندران، شهرستان بابل، در استان موردنظرسایت 

ی سایت از شمال و غرب ها یگیهمسا رضا است. زاده اماملورا به سمت  حدود متراژ مرطوب است. فاصله سایت تا خیابان اصلی

مترمربع  هزار 3331تقریبی حدود  طور بهو شرق باغ مرکبات قرار دارد. این زمین خیابان اصلی  جنوب به زمین کشاورزی،

 وسعت دارد.

 

 (11 قرن تا ابتدا از) جهان در مدرسه معماری و آموزش فلسفه

طبیعی  شود یم رو روبهانسان با بستر طبیعت و حقایق آن  ازآنجاکه شود یمتاریخ، از بدو تولد انسان شروع  بر اساسمطالعات 

و حس  شود یمو به مشاهدات خود جذب  زدیانگ یبرمو بعد از مشاهده و تجربه، حس زیبایی او را  ردیگ یماست که از آن الهام 

شگفتی حقایق  گونه نیاو  رود یم شیپ بهو به دنبال کاوش  آورد یم به وجود ی راها پرسشو  شود یمکنجکاوی او تحریک 

به دوره  انیگرزیست  ازنظری که  دوره باشد یمغریزی  صورت بهز زندگی انسان آموزش . این دوره ادهد یمطبیعت به او آموزش 

 .شود یمگردآورنده یاد  -شکارچی 
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گردآورنده  -شکارچی  صورت بهی اولیه برای صد هزار سال ها انسانکه  آن استحاکی از  شده انجامی ها پژوهشمطالعات و 

پنجاه نفر که شامل  تا ستیب )معموالًی کوچک ها دستهدر  گردآورنده -کارچی ش کردند یمپایدار زندگی  نسبتاًتحت شرایط 

، از مکانی به مکان دیگر در داخل مرزهایی بزرگ ولی استفاده قابلو به دنبال شکار و پوشش گیاهی  کنند یمزندگی  (کودکان

 -ت اما کار محور نیست. شکارچی کننده، خردمدار و تسلط مداراس جمع ،ادیص ی حیات، قهیطر. شوند یم جا جابهمشخص 

و فضاهایی که در آن به  ازیموردنگردآورنده برای کارآمد شدن، افراد مجبور بودند دانش عمیقی در مورد گیاهان و حیوانات 

 یآور جمعاز ابزار شکار و  باید مهارت زیادی را در ساختن ماهرانه و استفاده ها آن، داشته باشند. پرداختند یمجستجوی غذا 

، حال نیباا. کردند یمخالقانه عمل  ها یشکارچو دفاع در مقابل  برای یافتن غذا، ردیابی شکار ستیبا یم ها آن. کردند یمکسب 

نتیجه معکوسی داشته  توانست یمی آور جمع، ساعات طوالنی شکار و درواقعمجبور نبودند برای ساعات طوالنی کار کنند. 

تولید مجدد این منابع توسط طبیعت پیشی  سرعت بهت از ذخایر غذایی طبیعت نسبت باشد؛ زیرا با این کار سرعت برداش

تا حدودی به این دلیل که  شدند یمتجربه  بخش لذتو  زیانگ جانیهیی ها تیفعال صورت بهی آور جمع. بعالوه، شکار و گرفت یم

صورت  ها انساندر خصوص تحقق و تفحص زندگی ی که ا هیانیبو مهارت محور بودند. با توجه به  محور دانشاین کارها بسیار 

. آنان در زمان تفریح صید و گذاشتند ینمما میان تفریح و تالش فرقی  برعکس که صیادان همگردان، دهد یمگرفته نشان 

ر د ها آن. کردند یمی جدی را شروع ها تیفعالمشغول تفریح و نشاط بودند،  که یدرحال اندک اندکو  کردند یمگردآوری رشد 

 ی نداشتند.ا دهیا گونه چیهدر خصوص کارهای پررنج  فکر خود

. دلیل برد یمنام  «جامعه مرفه واقعی عنوان بهگردآورنده، در کل،  -ی از جوامع شکارچی خوب به شناس انسانمارشال سالینز 

؛ کننده برآوردهکمی  نسبتاً باکاررا  اازهیناین  توانستند یم ها آنبود.  ها آندارایی زیاد نبود بلکه نیاز کم  ها آنثروت و رفاه 

ی ظریف با مهره، ها طرحی، نواختن ساز، دوختن ساز آهنگخواندن و  یی مانندها تیفعالبنابراین، کلی زمان آزاد داشتند تا به 

یی هستند که ها تیفعالانواع  قاًیدق ها نیاول گشتن و استراحت بپردازند.  ای ی دیگر،ها دستهیی، بازی کردن، مالقات گو داستان

 تا انجام دهند. رود یماز مردم شاد و آسوده در هر جای دنیا، انتظار 

 (11 قرن تا ابتدا از) جهان در مدارس معماری و آموزش تحول روند :1 جدول

 معماری ی آموزشیها ارزش دوره

 -شکارچی 

 گردآورنده

قرن )ابتدا تا 

5) 

پرورش  -یربراباستقالل، مشارکت  -مهارت محور -محور دانش -

 تسلط بر نفس -مهارت و ارزش اجتماعی -همراه با اعتماد

 بستر طبیعت

 

 کشاورزی

تا  5قرن از )

15) 

 مالکیت خصوصی -کاهش آزادی-کنترل -کار محور  -

 

 طبیعت

 

نظام فئودال و 

 صنعت

 (16قرن )

اختالف  -عدم مساوات و برابری  -عدم آزادی  -کار محور-

 یداربر فرمانمطیع و  -طبقاتی 
 کیاسکو الستکلیسا و دیر و 

 مدارس مذهبی

 (11قرن )

 بردار فرمانمطیع و  -آموزش اجبار  -عدم آزادی -معلم محور  -

 

 مدرسه کلیسا و مراکز مذهبی

 

مدارس اجباری 

 (13قرن )

کنترل و  -عدم اراده و میل کودک  -عدم آزادی  -معلم محور

 نظارت

پالن مکعب مستطیل یا مکعب مربع 

چهاردیواری.  ها کالسو  (یا ه)جعب

 پالن بسته

پالن مکعب مستطیل یا مکعب مربع عدم  -کنترل و نظارت دائمی  -آموزش یکپارچه -معلم محور  -مدارس اجباری 
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 دولتی

 (11)قرن 

عدم تفکر انتقاد  -عدم همکاری  -ی ریپذ تیمسئولعدم  -آزادی 

 و معلومات ها مهارتکاهش در  -

 

چهاردیواری با  ها کالسو  (یا )جعبه

 راهرو. پالن بسته

 

 

 02 دهه تا 22 قرن ابتدای

ی ها شهیاند بر اساس 61ی بعد قبل از دهه ها سالو در  باشد یماجباری دولتی  صورت بهمدرسه همچنان  21در ابتدای قرن 

 به وجودنهضتی را  13در قرن . روسو  دیآ یم به وجودی در نظام آموزش و فضاهای آموزشی ا تازه( اتفاقات 13روسو ) در قرن 

خدا  دهیفر.روسو ا ایمان به اینکه هرچه که  دهد یمروانشناسی کودک اصول خویش را تشکیل  بر اساسکه این نهضت  آورد یم

نشان  طرف کیاز. انقالب روسو درامتداد شود یمباشد زیباست، و که چیزی ید آدمی به آن بخورد دستخوش هدم و ویران 

 ی پیاژه و از طرفی دیگر پندارهای فروید قرار گرفت. ناتورالیسم روسو و تفکرهای ایدئالیسم اخالقی فروید سببها شهیانددیدن 

مدارسی تحت عنوان مدارس  شود یمپردازد ( در فضاهای آموزشی کودک می کودک ) آموزش همراه با بازی و تفریح -الگو باغ 

ت شکل گرفت که در این مدارس قرار گرفتن در بستر طبیعت و کمترین در کنار دریا، مدارس تجربی و در کل مدارس طبیع

روسو اعتقاد دارد که باید کوشش  درواقع ندیب یمبازی سرخوشانه آموزش  واسطه بهتغییر و ساخت مورد اهمیت است و کودکان 

ی آموزشی در ها ارزشگفت  توان یمی طورکل بهتا با استقالل فردی بار آورده شوند.  ها مسلط شدن بر خود را یاد دادبه بچه کرد

. نمونه بارز این باشد یممحور  آموز دانشی، مهارت محوری و آموز مهارتتسلط بر نفس(، ی )دار شتنیخواین مدارس آزادی، 

 [.11] . باشد یم« مدرسه ساد بری ولی»نوع مدارس، 

 

 ایران در مدرسه معماری و آموزش فلسفه

ی آموزشی در سیستم آموزشی ایران جوابگو بودن به ها آرمان. خورد یمان در کشور ما به چشم ی آموزش از دوران باستها نشانه

کودکان و نوجوانان برای زندگی شخصی  اوالًی کودکان و تنوع جمعیت آن در دوران بود بر این اساس  هیآتاحتیاجات علمی در 

وده است. دوما اقتدار کودکان و نوجوانان یادگیری صناعت و و اجتماعی با توجه به قاموس دودمان از اهمیت باالیی برخوردار ب

در ادوار مختلف تاریخ ایران قبل از اسالم  .شد یمو پرورش داده  ی در زندگی اقتصادی، شناساییا حرفهشغلی برای داشتن 

ی مؤثر ریتأثمان دینی زیادی در بزرگنمایی آداب و سنن خانوادگی خود داشتند. این سازمان در پیوستن به ساز ریتأثوالدین 

. در دستور کار کرده یممسیری را طی  نیچن همدر تعلیم داشت. در تمدن ایران اساس خاندان بر خلوص بود و تعلیم کودکان 

 ی،آور نید ،نوشتن و موضوع همگانی متعهد بوده است. قسمتی از دروس مانند آموختن، مضمون تعلیم ازنظر ها مکتب

 وجود نداشته است.ی تفاوت چندانی پرست وطن

. تعلیم خطاطی و آموزش زبان متداول اشکانیان آموختن یمی آموزشی دینی را به کودکان ها روشطرفداران دین زرتشت، 

کارایی زیادی داشت و مسئولیت آموزش آن به گردن اساتید آن زمان بوده است. این دسته بر زبان و خط تسلط بخصوصی 

حد آگاهی بیاموزند. فرزندان از طبقات مرفه جامعه عالوه بر  نیباالترکه دانش آموزان خود را با  داشتند و توانایی این را داشتند

که در بین  پرداختند یمی نیز کشت ی،راندازیت ،شکار یی مانند چوگان، شطرنج، شمشیربازی،ها ورزشبه آموزش و  ها آموزشاین 

ساکن بودند، بعد از آموزش خط  ها یرانیاار اسالمی و در مناطقی که ادو در .خورد یمدخترانی نیز به چشم  آموختگان دانشاین 

 آوردند. به وجودو زبان، زبان عربی را به زبان قدیمی پهلوی 

ی در مکاتب آموزشی پدیدار شد. مردم ایران که در طول  تازهی پهلوی به خط ها حروفزبان جدید فارسی و نوشتن  رو نیازا

 ی کشور خود و زبان فارسیها نیآئبه حفظ و نگهداری  موفق ،132سال ی دولت عباسیان ارگذ هیپا تا 31سال یک سده از 

اساس آن در آموزش  ؛ کهجدید را متقبل شدند تیمسئول با دین اسالم آشنا شده و با خط جدید زبان نو، کم کمشده بودند 

. در این دوران تعلیم دندید یمی خود را ها وزشآمی در این سازمان اولین بار سالگ 5بنا شد و دودمان جدید از سن  ها خانه
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را اداره  ها سازمانی مذهبی این ها طلبه میرمستقیغمستقیم و  صورت بهی دینی بود و نهادهای  عهدهیکپارچه بر  صورت به

 [.3. ]آمد یم حساب بهادوار تعلیم و تربیتی  نیتر لیطواز  لذا بود، جادشدهیای قاجار  سلسله. مدارس قدیم قبل از کردند یم

 

 طبیعت مدارس

 تواند یممحیط  نیا .کند یمو طبیعی که کودک در آن احساس رهایی  ی بازاندازها چشممدرسه طبیعت محیطی است با 

ی و ساز منیاکه پس از  رهاشدهی ا مزرعهو یا باغی نیمه متروکه و یا  شده مشخصبخشی از طبیعت بکر باشد که حدود آن 

ل یک برکه، به محلی برای نگهداری جانوران اهلی، روشن کردن آتش، امکاناتی برای باال رفتن از یی مثها ستگاهیاطراحی 

بنابراین، در این مدرسه هیچ دعوت مشخص یا اجباری برای انجام ؛ است شده لیتبددرخت یا تاب خوردن و... برای کودکان 

 .زنند یمی خویش، دست به تجربه ها یکنجکاوبر نیاز و  دادن کار یا فعالیت وجود ندارد و این خود، کودکان هستند که بنا

 عتیطب ی خاص آن است.ها یژگیوو  بااستعدادهاو البته امن است که یادآور محیطی طبیعی  پر چالشاین مدرسه مرکزی 

آن به دست انسان طراحی نشده است ولی انسان از بودن در آن و از تماشای  کی چیهی متنوعی دارد که ها یژگیووحشی 

نظم در  درواقعمدار نیستیم و  و چارچوب. ما در طبیعت شاهد چیدمان و نظم برد یمو لذت  کند یماحساس خوبی پیدا 

لمس و مشاهده کرد پس این نظم در  توان ینمی نیب شیپدر شرایط واحد و قابل  وقت چیهو طبیعت را  شود یمی ظاهر نظم یب

 نیدر ای خود به خودی ریقرارگبا  و کودکان شود یم ها چالشآمدن  به وجودی باعث نیب شیپ رقابلیغ راتییو تغی نظم یب

گاه تنهایی یا گروهی و یا با مداخله تسهیلگر که  تواند یم کودک ،آورند یم به دست، امکان یادگیری و مواجهه با آن را ها چالش

ی مختلفی را کسب ها مهارت ها چالشین را حل کند و با حل نمودن ا ها چالشاین  باشد یمجریان آموزشی مدرسه طبیعت 

 طبیعت است. مدرسههدف اصلی  (یآموز )مهارتاین  ؛ وکند

ی ناشی سال بزرگما در  «چگونه بودن»بسیاری از روانشناسان بخش بزرگی از  ازنظرکه  ضرورت مدرسه طبیعت از آنجایی است

با دنیای  ها آنارتباط  و .اند گرفتارشدهنام مدرسه و خانه  یی بهها یواریچارداز چگونه کودکی کردن ما است. کودکان امروز در 

از فضای طبیعی در دوران کودکی بر رشد سالم جدا شدن  کند یم دییتأ است. تحقیقات معتبر علمی محدودشدهطبیعی بسیار 

رای کودک ایجاد فرصت را ب و حال این مدرسه او اثر منفی دارد.( های شناختی، عاطفی، هیجانی و ارزشینهی)درزمکودک 

بشناسد و درک کند و روابط بین اجتماعات و روابط  خواهد یمکه  طور آندنیا را  ؛ وی زندگی آزاد باشد تجربهکه برای  کند یم

 [.11]باشد  ی از طبیعت بشناسد و در زندگی انسانی مسئول و کنشگرجزئ عنوان بهحاکم میان اجزای طبیعت را بفهمد خود را 

 

 اجتماعی مدارس

یی هم هستند که ها مدرسه نامند یم ها تیفعالی  دهندهیی با بسط ها مدرسهی یا روز شبانهی ها مدرسهی همگانی ها مدرسهدر 

و  قرار دادهی ضروری جامعه را تحت پشتیبانی ها تالشی از ا گستردهی  دنباله ها آنکه  کنند یمتعلیماتی متعارف را اجرا 

خیلی مهم و اثرگذاری بر  ریتأثی همگانی ها مدرسه .دینما یمدن آموزش شاگردان ایجاد امکاناتی را جهت پیشرفت و باال بر

. تا یک گروه وسیع را برای پشتیبانی کافی در جهت کمال در زمان گذارد یمو جامعه ها  آنروی زندگی کودکان و والدین 

زیرا: نیازمند بررسی جامعی درباره  باشد ینمجود حل مو راه کفقط ی ها مدرسهی این ساز مدلنوجوانی کودکان ایجاد کند. برای 

ی از ها مدل تیدرنهاکه  باشد یم، خانواده و اجتماع و امکانات موجود و برنامه آموزشی مناسب با این الگوها ها بچهنیازهای 

ی یک اجتماع نمودن اعضا ریدرگی مدارس اجتماعی ها مدلی واصلآورده است اما اهداف مشترک  به وجودمدارس اجتماعی را 

ی از این پیامدها بردار بهرهی اطالعات جمعی و  اندازهارتقا  ها آندر محیط آموزشی و حکم بر فراگیری دائمی و بازخوردهای 

 .باشد یم
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 ای هسته مدارس

ند باهم اشتراک عمل دار ها یژگیوبعضی از  ؛ کهشود یمی کوچک ایجاد  مدرسهپیوند خوردن چندین  به هممدارس هسته ایاز 

 ها مدرسهبا جدا کردن  توان یمو جداسازی مدارس را  باشد یمی منحصر به خودش را دارا ها طیمح ها آموزشگاهولی هریک از 

 ی مدارس کوچک دید.ها مدلدر  توان یمی هسته را ها مدرسهیی از ها نمونهدر مقاطع گوناگون آموزشی انجام داد. 

 

 تندرست مدارس

ی و ساخت فضاهای آموزشی ساز مدلی گوناگون ها وهیش ها آنکه در  برند یمبرای مدارس به کار  عموماًعنوان مدارس سالم را 

 ،هوا ،دید نور، در بنا ی گوناگون این گفتار به مواردی از آن اشاره دارد: همانند فضاهای فیزیکیها قسمت در بکار رفته باشد.

، مرز همی ها طیمحبا  تماس دارس و کم کردن خشونت در کودکان،ی مساز مدلیی ایجاد امنیت در ها بحثو... و یا به  رطوبت

 .پردازد یمیک عامل خاص در فضای آموزشی  ریتأثدر مدارس سالم فقط به بخشی از  نیبنابرا .باشد یمشاگردان و...  مهار کردن

 

 دیوار بدون مدرسه

بعد از گذشت یک سال، این مدل موضوع  دهش مطرحی از شاگردان ا دستهی  لهیوس بهمدل مدارس بدون مرز  1163در سال 

. کارکردبه  از مدرسه آ؛ نیا 1111سرانجام در سال  ها یدگیرس نیبعدازاای برای بعضی از آموزگاران هم قرار گرفت و  توجه قابل

خود را  ی درسی سنتی بسترهای آموزشیاهبیرون از اطاق توانستند یمشده بود که شاگردان  دیتأکیی ها هدفدر این مدل به 

برنامه  درهرصورتی شد ولی گذار نامکالس درس هم  مثابه بهمثال شهر  طور بهگسترش دهند. این مدل در بعضی از موضوعات 

که  قادر بودکه مناسب با ضروریات شاگردان باشد که با مشکالت زیادی  اصلی مدل ایجاد کردن فضاهای آموزشی کوچک بوده

این مدل  در یی،آدم گراهم تمایل  31دهه بعدی یعنی  سال 11ل مطابقت دهند. در ی متداوها شروط مدرسهخودش را با 

ی تدریسی خود را بر مبنای نیازهای انفرادی شاگردان فراهم بسترهاتدریس مرسوم قسمتی از  رازیغ بهمتعاقب این بودند که 

 [.15]آورند 

 

 شدن( جهانی عصر معاصر عصر) 21 قرن در آموزش

 فضای امن در جهانی مسائل پیچیدگی مورد در انتقادی تفکر رشد برای فرصتی کودکان و جوانان به نشد یجهانآموزش در 

 شانیها نهیشیپ و موقعیت مورد در انتقادی تفکر و آگاه شدن به دانش آموزان تشویق هدف آموزش جهانی . دردهد یم کالس

دیدگاه  از ؛شوند یم آشنا گروهی وسیع منافع و متعدد یها دگاهید با که یدرحال .است جهانی و محلی مسائل با در رابطه

 با تا دارد فراگیران برای اخالقی یها نهیزمو  تحلیلی ابزارهای ی هیته و فضاها ایجاد به نیاز جهانی آندروتی آموزش کودک

 دید یک او با ؛ وشوند روبرو قضاوت و وحدت انسجام، قطعیت و عدم و یثبات یب پیچیدگی، قبیل از جهانی هایدیدگاه و مسائل

 بروند. فراتر قدرتمند کشورهای فرهنگی استیالی و نژادپرستی از که داند یمضروری  یادگیرندگان برای انتقادی

 از مهم دو جنبه شدن یجهانمسئوالنه است در آموزش مسئوالنه در عصر  آموزش از دیگر اهداف آموزش جهانی،

 شامل که جمعی تیو مسئول کند یم دیتأک فردی اخالقی یها یژگیوکه بر  فردی تیمسئول .دارد وجود یریپذ تیمسئول

 کامالً که هستند افرادی مسئول است یادگیرندگان یو مذهب فرهنگی یها گروهدیگر  دیگران و به نسبت یریپذ تیمسئول

 یها مهارت .رندیپذ یم فردی منافع از فراتر یو عموم خیر به را نسبت یو شخص جمعی مسئولیت چراکه ستندین خودمختار

 .دهند یم پرورش ،کنند یم درونی و جذب را متعهد و مسئوالنه فردی برای یک اساسی

 

 جهانی آموزش نگر کل رویکرد

 و فرد یک عنوان به فردی قوه و ها یتوانمند رشدها، بر گفت آموزش توان یم شدن یجهانآموزش  به نگر کل رویکرد با یک

عاطفی  فکری، یها یتوانمند و ها لیپتانس و گیردبرمی در را انسان کلیت رویکرد این .شود یم دیتأک اجتماع عضوی از عنوان به
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 گذارد یم شخصی احترام هر ذاتی و منحصر فردیت به و دهد یم آموزش را احساسی و قلب ذهن، و دهد یم پرورش را ارادی و

 آماده متنوع و قومیتی چند چند فرهنگی، دنیای که طلب صلح و متعهد خالق و منتقد مسئول، آزاده افرادی عنوان به را ها آن و

 یها گروه خانواده، شامل که کند یم پیدا گسترش کودکان با رشد آموزشی اجتماعی بسترهای و روابط اجتماعی حلقه .کند یم

 .است جهانی و یا منطقه محلی، اجتماعی

 

 
 نگر کل رشد برای اصلی های ارزش و اجتماعی بسترهای :1 شکل

 

 و تعاملی ی کهگذار ارزش فرآیند بستر در نحو بهترین به که کند یم راهنمایی نگر کل و جامع یادگیری به یک مدل این

 را خاصی نتایج الزاماً که است گامی 4 فرایند یک سیکل این .شود یم بیان و تشریح است متفکرانه و عمیق و تجربی مشارکتی،

 با آموزش از هدف .شود یم تعدیل و اصالح خالقیت آموزگاران و یادگیرندگان نیازهای ،ها تیموقع طبق بر بلکه ،کند ینم دنبال

 رویکرد یک است رفتاری ارادی، عاطفی، احساسی، شناختی زمینه در کلی انسان توانمندهای و قوا همه رشد گرایانهکل رویکرد

 به بلکه دهد یم پرورش را ها یستگیشا و ها مهارت طفق نه و شوند ینم متوقف اطالعات و سطح دانش در یادگیری و تدریس

 [.16] دهد یم آموزش را ها قلب که بینش به دستیابی و سمت درک
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدن جهانی در آموزش به نگر کل رویکرد از استفاده با یادگیری و تدریس چرخه :2 شکل

 

)عملی( فعال سطح  

ی،ارتباط ریگ میتصم بر اساسعمل کردن 

ی غیر خشن فعالها راه مؤثر  

مفهومیسطح   

دانستن در مورد خود و دیگران، رفتار، 

.فرهنگ، تاریخ، کشور و ، مفاهیمگرانیو ددرک خود    

ی کلیندهایفراو  مسائل ،ها زهیانگ  

 سطح عاطفی

یگذار ارزش  

انتخاب، تفکر، درونی سازی، احترام گذاشتن،درک خود و 

 دیگران
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 کودکان عالم شناخت

کند. در دنیای کودکان  ریمعنا پذتا آن  بخشد یمته است که هر حقیقتی را رنگ مجاز دنیای کودکان چنان با پاکی و صفا آمیخ

که در آن هر  کند یمکودکان جهان را نمایشی قلمداد  زیو شورانگ. دنیای شیرین اند زنده واناتیحسنگ و گل و گیاه و اشیاء و 

راحت و  ها آنایی برای کودکان طراحی شود باید از دید . اگر قرار است فضکند یمو واقعیت نقشی ایفا  ایرؤعنصری در مرزی از 

وظیفه طراح در خلق دنیای کودکانه است و برای رسیدن به این منظور باید ببینیم  ها آن فرد منحصربه عالمزیبا باشد. شناخت 

 .کنند یمکودکان چگونه به دنیای اطراف نگاه 

 

 کودک شناختی های توانایی

و دوران رشد او را به سه دوره تقسیم  کند یمیک وسیله مهم در رشد شناختی کودک اشاره  وانعن بهبرونر به نقش فرهنگ 

 :دینما یم

؛ یعنی شیء را شناسد یم دهد یمانجام  ها آنعملی که با  برحسبدوره شناخت عملی: کودک در این دوره، اشیاء را  -1

 .کند یمو با آن بازی  زند یمدست  ها آن، به ندیب یم

؛ پردازد یمحس بینایی، به شناسایی اشیاء و امور  ژهیو بهحواس خود،  لهیوس بهشناخت حسی: در این دوره کودک  دوره -2

جهت شناسایی اشیاء، یکی از خصوصیات مانند رنگ،  معموالًو  شناسد یمیعنی دنیا را از دریچه ادراکات و تصورات عملی خود 

 ...ردیگ یمرا در نظر  .و شکل

 شیها آموختهی کلی و انتزاعی و ها دهیا تواند یمو  دهد یممرزی: کودک در این دوره، زبان را وسیله تفکر قرار دوره شناخت  -3

 را در قالب کلمات و اعداد بیان کند.

 

 محیط از کودک دریافت

، از اش یوزندگد . تصویر ناخودآگاه او از خواش گانه پنجارتباط کودک با محیط اطراف او تابعی است از مجموعه سیستم حواس 

. حواس انسان در دو گروه قرار ردیگ یموسیع شکل  شده ساختهحواسش، در یک محیط  لهیوس بهبازخورد اجزاء دریافت شده 

 :رندیگ یم

 و بینی ها گوش، ها چشمی فاصله که در ارتباط با اشیاء دور هستند مانند ها رندهیگ-1

 مانند المسه روند یمیک به کار ی نزدها جهانی بالفاصله برای درک ها رندهیگ -2

اما ؛ شود یماز طریق چشم، اطالعات بسیار بیشتری نسبت به حس المسه به سیستم المسه به سیستم عصبی فرستاده 

آن را دور از هم جدا کرد. جیمز  توان ینماست که  خورده گره باهمی فضایی مربوط به حواس بینایی و المسه چنان ها افتیدر

 .کنند یمو معتقد است این دو حس، یکدیگر را تقویت  داند یمرا با المسه مرتبط گیبسون بینایی 

)هر چه سن کودک کمتر باشد، این موضوع نمود بیشتری  کنند یمهم پاسخ دریافت  رفعالیغی خنثی یا ها طیمحکودکان از 

، ها فرممحیط را در قالب  ساالن بزرگ (. علت این امر، تفاوت فاحش در نوع نگاه کودکان وبزرگساالن به محیط است.ابدی یم

 توانند یمیی که ها تیفعالتفسیر و آن را برای تمام  باره کی بهاما کودکان کل محیط را ؛ ندیب یم ها نهیزم پساشکال، ساختارها و 

به  ها آن. دهند یمرار ق مورداستفادهابزاری برای رشد خود  عنوان بهمحیط را  ها آن. کنند یمدر تعامل با آن انجام دهند ارزیابی 

 انجام داد، انجام دهند. شود یماست تا همه کارهایی را که  شده دادهقرار  ها آنکه در اختیار  نگرند یمفرصتی  عنوان بهمحیط 

 

 کودک ادراک

تلف ی مخها محرکحواس او در برخورد با  ازآنکه پس. ردیگ یمصورت  گانه پنجارتباط کودک با دنیای پیرامونش توسط حواس 

؛ سپس هنگانی که کودک در زمینه درک امور و رسد یفرامتوان کافی یافت، مرحله دوم رشد ذهنی، یعنی معنا بخشی به امور 

تصویر ذهنی بسازد. در مرحله بعد، او از امور در ذهن  ها آنکافی توانمند شد، قادر خواهد بود از  اندازه به، ها آنمعنا بخشی به 
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و نقد و ارزشیابی امور را کسب  لیوتحل هیتجز. در مرحله آخر از رشد ذهنی، فرد توانایی آورد یمود خود، مفاهیم عامی به وج

از زمان متفاوت  هرلحظهمراحل بر روی یکدیگر، اثر تعاملی دارند. احساس و ادراک کودک از یک محرک ویژه، در  نیا .کند یم

 [.11] فی اوست.است. این احساس، تابعی از مجموعه رشد جسمی، ذهنی و عاط

 

 فضا از معماران های دیدگاه

ی این مفهوم معماران و اندیشمندان جهان معماری از دیرباز  دربارهمفهوم فضا یکی از مفاهیم بنیادی در معماری است 

ی صوری و عینی معماری،  جنبه. معماری هنری است که بیانش از طریق فضاست، پس اند کردهی گوناگونی ارائه ها برداشت

ی فضا به طبیعت تعلق دارد و از قوانین عینی، طبیعی و فیزیکی تبعیت  ژهیوی ها صفتی  همهاست.  فضا ژهیوی ها فتص

فضا بر انسان است این جنبه )عملکرد( ذهنی بوده و به انسان  ریتأث. محتوا در معماری، عملکرد فضا است. عملکرد، کند یم

 تعلق دارد.

 حوزۀ در .زمینه است این در غربی یها پژوهش و ها هینظر ۀ گستردگیدهند نشان معماری فضای موضوع پیشینه بررسی

؛ 1333) » شولتز -نوبرگ» و  (1331) «زوی» (1311) «گیدیون»اثرگذار  یها نوشتهبه  توان یم معمارانه فضای یپرداز هینظر

 هنری یها انیجر بستر در صر جدیدع فضایی تغییرات منشأ بررسی به هنری مورخ عنوان بهاشاره نمود. گیدیون  (1313

 به توجه عدم جهیدرنت که است خألهایی اشاره به معاصر، دوران فضایی یها یژگیو تدوین در او استدالل اصلی .است پرداخته

 با او .است آمده وجود به جهان از نو یها احساسایجاد  در ها آن یها ییتوانا و زندگی ابعاد تمام در و هنرمندان هنر نقش

 عنصر را -فضایی تصورات » زمان «و» حرکت»و» ارتباط»در  کوبیسم تحوالت ژهیو به -جدید هنر یها شهیاند ی ازریگ هرهب

 دنبال گیدیون به برخالف زوی .است ساخته مطرح معمارانه فضای «بیرون و درون «با مرتبط مقوالت نیتر مهم عنوان به

 بهره کند یم فراهم معماری را اثر واقعی تجربه امکان که- فضا عنصر از راه ندر ای و هنرهاست سایر از معماری ساختن متمایز

 عنوان به را داخلی فضای در فیزیکی مخاطب حضور نیز و حرکت و زمان مفاهیم همانند گیدیون نیز او ،وجود نیباا .ردیگ یم

 نظریات نقد با (1313؛1333)تز شول -نوربرگ اما؛ (1113ی زو ؛1331 یاست )زو داده قرار موردتوجهاصلی  موضوعات

رایج  تلقی معماری، کیفی وجوه به توجه با او .است مطرح نموده را معمارانه فضای خصوصیات از جدیدی ابعاد مدرنیستی فضا،

 روانیِ فضای ساختارهای طرح با دلیل همین به .است داده سوق» مکان «و» وجودی فضای «کیفی مفاهیم به را از فضا

 بر آن در و شده خارج » آزادکننده «ی ها خصلت انحصار از معمارانه خصوصیات فضای آن، ابتدایی یها یژگیو و وجودی

 شامل فضا بحث پیشینۀ از دیگری بخش اما ؛است شده تأکید غیره و «مرز»، «قلمرو»، «امنیت»، «محصورت» چون مفاهیمی

 .اند پرداخته معماری عرصه در آن نقش و موضوع فضا حتشری به خود یها لیتحل در که است معاصر نظران صاحب یها پژوهش

پیر فون » و (1336) «یورگ کورت گروتر»(، 2111 ،هرتربذگر) «هرمان هرتربرگر»(، 2111فورتی ) «آدریان فورتی»مطالعات 

ری، به ارائه معما ی فضایی موجود و بررسی عینی آثارها دگاهیدی از بند جمعکه با  هاست پژوهشاز این قبیل  (1334) «مایس

 ی فضا انجامیده است.ها شاخصدیدگاهی متعادل در 

 

 معماری فضای های شاخص

 معنایی ازنظرآن  دقیق شناخت در بنیادی تعارضات و پیچیدگی همگان به اذعان نیز و بودن چندوجهی باوجود معماری فضای

سه نوع دیدگاه غالب  .سازد یم هموار را نآ یها شاخصشناخت  مسیر که است یا دوگانه و متضاد خصوصیات واجد تاریخی و

 .گردند یمخالصه تشریح  طور به شوکهی فضای معماری دیده می ها شاخصدر توصیف 

 دوران است این در تنها و بوده مدرن تفکرات فرهنگی از اقتضائات برآمده فضا انگارۀ دیدگاه، این مطابق :نخست دیدگاهالف )

 بنابراین ؛است افتهی دست خود واقعی مفهوم و ارزش به معماری، «محتوای درونی» عنوان به فضا زمان «بعُد شدن افزوده با که

هنر » مثابه به معماری دیدگاه، این اساس بر همچنین .است شعارهای مدرنیستی بر مبتنی کامالً تفکر این در فضا یها شاخص

است  بوده خالی فضاهای نقش به و افزودن «ماده زدایی»پی  در همواره و پیموده را خود تکاملی مسیر ؛ کهشود یمتلقی  «فضا
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 مطلق آزادی» «آزادی مطلق فضا»خصوصیاتی چون  نخست دیدگاه در گفت توان یم رو نیازا کیفیات مادی(. به توجه )عدم

 به «زوِی برونو» . تفکراتردیگ یمقرار  موردتوجه «حرکتی حداکثری -ارتباط بصری »و  «بسط دائم»» آشکارسازی» »فضا

، «ویپرسپکتضد »، «ضد تقارن»چون  کالسیک ضد اصول تدوین اول، دارد؛ دلیل دیدگاه این با بسیاری تطابق دلیل چند

 در او است. همچنین حداکثری فضاییِ آزادی آن نهایی هدف که است معماری مدرن زبان برای غیره و «یچهاربعدتجزیه »

 است شده پویایی و قالب حرکت در زمان عنصر شدن افزوده خواستار (زمانفضا در )معماری مدرن  زبان در خود اصل ششمین

 تاریخ تفسیر در » گیدیون « یها شهیاند از پیروی نیز با یزو دلیل مهم دیگر، نگرش تکاملی او نسبت به فضای معماری است.

 درگذشته ماد ه گرا و تندیس گون التح یک از و به رشد، ر روند کدر ی فضا است ی فضایی معتقد انگارهسه  مثابه به -معماری

 همواره ،محصورکننده باجعبۀ بنا یک قیاس در او دلیل، به همین .است یافته ارتقا مدرن دوران در فضا گرا و پویا ه ای شیو به

 نموده است. دیتأک(  ناملموسبخش )« محتوای درونی » اصلیِ  نقش ماده ( و) پیرامونی رُویه فرعیِ نقش بر

 فضایی، حدوحصر یب آزادی نقد با که بود« رابرت ونتوری » نظریات  با انتقادی دگاهید این شروع :دوم هب ( دیدگا

« فضای بسته و متضاد داخلی » قدیمیِ  سنت و احیای داده قرار دیموردترد را -روان فضای -مدرن معماری پیام نیتر جسورانه

 همین به ؛ ودانست یم« تمایز درون از بیرون » و » حصار »را ایجاد را خواستار شد. در حقیقت او هدف اصلی فضاهای داخلی 

محفوظ » ، بار دیگر ویژگی « هیچندالفضاهای » و « فضا در فضا »  تر دهیچیپبسته به مفهوم  فضای سنتیِ ایده ارتقای با دلیل

 ایدۀ طریق از معماری ساختن فرد منحصربه ۀبه بهان که بود این مدرنیسم از وی دیگر . انتقادقرارداد دیتأکفضا را مورد « بودن 

» تفکر  از انتقاد با او دلیل همین به است؛ ه دور نمود ادبیات و یساز مجسمه نقاشی، چون دیگر غنی از هنرهای را آن فضا،

 توصیه گردی یباهنرها معماری تلفیق جهت ( را یماد کیفیات به )توجه نمادشناسی سنت از یریگ بهره ،«فضا مثابه به معماری

بسته )دوگانه  یها یژگیو از آگاهی عمیق ضمن او .است شده منعکس نیز » شولتز -نوربرگ « نظریات در دوم نمود. دیدگاه

 تأکید دارد، دنبال به را» مرکزگریز «و » مرکزگرا « نیروهای تنش همواره که مکان- ساختار فضا گستردگی ( در -بودن 

 تشدید را «تعلق به مکان « جهیدرنت و «گرد هم آوردن  » » باشیدن « مود کهن معطوف خصوصیاتی بر را خود اصلی

 چون » حقیقی اندرونه های «و ها مکان رفتن دست از به که آزادی مدرنیسم از نامناسب تعابیر از انتقاد با بنابراین ؛سازند یم

 بر باوجودآنکه همیت قرار گرفتند. اوی نخست ا درجهدر  ،بیرون و درون روشن مرز مرکزیت، محصورت، ،بودن درون در

ایده  فضای جدید، معماری داشت در اعتقاد حال نیباا بود؛ معترف معمارانه و وجودی ساختار فضای در » تداوم «خصوصیت 

 تیدرنهااست.  افتهیرییتغ« حدود مشخص » یی با ها مکان ( بهو آزاد از تضاد درون و برون  فضای شناور)مدرن  معماران آلِ

 حس القای« مکان » ی پدیدار شناختی، با روایت جدید از آزادی در پی ارتقای مفهوم فضا به ها دگاهیدگفت این  توان یم

« ابهام » و « محفوظ بودن » ، «درونی شدن » مادی (، )« نمادین » ی ها یژگیوبوده؛ و بار دیگر بر » سکناگزینی» سکونت و 

 .اند نموده دیتأک

 » است. شده پرداخته فضا خصوصیات بنیادی ، به استخراجها دوگانه از سو کی به گرایش بدون تفکر این رد :سوم ج ( دیدگاه 

» و توجه به « ی ساز مجسمه» از تقرب معماری جدید به  تمجید با متعادل، دیدگاه این گذاران هیپا اولین از« زیگفرید گیدیون 

 ی مادیها شاخص و احجام روابطِ او ازنظر .است شده خواستار را فضایی یها شاخص در توازن ، برقراری«حجم در فضا  ریتأث

 در فضا، یها شاخص تبیین ی درریگ جهت عدم یا متعادل گیرد تلقی قرار تأکید مورد قبلی فضاگرایانه تفکرات کنار در باید

نیز « پیرفون مایس» و « تزبرگر هرمان هر» ، «یورگ کورت گروتر » ، «آدریان فورتی » چون  متأخر نظران صاحب یها دگاهید

 ذکر معماری فضای از برداشت در را غالب تفکر اولیۀ دو فضا، اندیشۀ« آلمانیِ  « منشأ بررسی با« فورتی  » :شود یمدیده 

 .است نموده

 وجه نیرت مهم را« محصور کردن فضا » معماری، « هدفمند بودن » مبنای بر و داشته یفلسف ریغ بنیادِ تفکر نخست فورتی،-1

» معمارانه،  -هنری شیء با او رابطه و انسان به توجه در آن و داشته؛ یشناخت ییبایز و فلسفی بنیاد دوم نظریۀ .شمارد یم

 دو هر تر گسترده بررسی با فورتی انسان در فضا مهم تلقی شده است.« ی باشناختیزلذت » و  » عضالنی -احساس بدنی 
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 عمده هدف که کالبدی محصورت .1: شود یم داده هم تمیز از دوگانه صورت به که شمارد یمبر را مختلفی یها یژگیودیدگاه، 

 است.« فضای گرم و قابل زیست » حصول  و« ظهور بخش خالی درونی » ، «خلق فضا » بر  دیتأکآن  در

، «بودن  وزندهپویایی » ، « تسلسل» ، «بیرون  -تداوم درون » ، «آزادی » چشمی و بدنی ( که با ). تفکر دوم فورتی، حرکت 2

 آلمانی، :فیلسوف« اتو فردریش بولنوو » با استناد به نظریات « گروتر » همراه است. « مشاهده آزادانه » و « احساس عمق » 

 از این بخشی فضا شناخته شود، حداقل عنوان به فضا اساساً برای اینکه: » داند یم ضروری را بیرون و درون ارتباط در تعادل

 یریگ جهت نیز فضا -توده  رابطۀ تشریح در او«.  باشد ینممعموالً درست  نیز کامل جدایی دیگر سوی از .دارد ضرورت دایی،ج

 یها محفظه نخست فضا دوران در :است تاریخی دوره و زمینه اساس بر آن متغیر بودن به معتقد و کند ینم دنبال را خاصی

 بیرون از مستقل ی وته انیم یها محفظه فضا میانی دوران در (؛ یماد و دودکنندهی محها شاخص کامل )غلبۀ است تنگ بسیار

است « فضای سیال » و « انفجار محصوریت » و مادی ( و دوران مدرن، عصر  محدودکننده یها شاخص نسبی ۀ)غلب است

 ز حسی ا که کند یم توصیف زیچی آن را معماری فضای« هرتزبرگر » و ماده زدایانه (.  آزادکنندهی ها شاخصغلبه کامل )

» و  » شدن برگرفته در «میان وی، ازنظر بنابراین ؛آورد یم وجود درونی به سرشتِ آن دادن قرار تأثیر تحت بدون را گستردگی

 آزادی، است معتقد و داند ینم هم معادل را« آزادی » و « فضا » مفهوم  دو او .باشد برقرار توازن باید فضا در« گستردگی 

 یک در توصیف هرتزبرگر دارد.» آزادی حسِ» و تنها  است هدفمند و نظام دارای فضا ولی است، مهار یب و نامحدود اییِره

« دید » و « پوشش » و توازن میان « ارتباط » و « تمرکز » تعادل میان حالت  حفظ مسئلۀ به یخوب به نیز یادگیری فضای

فضایی  -مادی » نیز فضای معمارانه را عرصه چالش میان « فون مایس» ده است. نمو دیتأکی پایه معماری ها یژگیو عنوان به

و « نور  -سایه » ، «برونگرا  - گرا درون» ، «آشکار  -نهان » ، «ژرف  - عمق کم» ، «خالی  -پر » ، «بیرون  -درون » ، «بودن 

 نمایش صحنۀ شود، بیشتر طراحی )فرمی( بیرونی دبعُ از تنها که معماری را او ازنظر. داند یم« نفوذپذیری  -ی جوار هم» 

 در همچنین . اوگردد یمبنا  نمادین ماهیت شدن رنگ کم باعث ناملموس و خصوصیات غیرمادی به بنا شدن محدود و است؛

 یها هویش کاربرد از را مختلفی یها نمونه فرمی(، یا سنگینی )سبکُی معماری آثار در جاذبه یشناخت ییبایز معیارهای تشریح

 یها تیفیک و شمارد یبرم اخیر یها سالو  مدرن کالسیک، دوران معماری در« یوزن یب « و » صلبیت « دوگانه

 .دهد یم قرار تصدیق مورد را هرکدام برآمده از یشناخت ییبایز

 
 

 های فضای معماری در غالب سه دیدگاه شاخصه :3شکل 
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 باز مدارس الگوهای طراحی های شاخصه :2 جدول

ی ها صهشاخ

 عملکردی

ی یادگیری، فضاهای ها محدوده، الگوی حرکت در فضا، ها بچه، فضای خلوت برای ها یورود مانند:

 .ی، فضاهای ایستا و پویا وریپذ انعطافعمومی، 

 ی فرهنگی، مذهبی و ...ازهاین بر اساسخصوصیات خاص  ی ویژهها شاخصه

 ت در محیطی ایمنی و سالمارهایمعمربوط به  ی ایمنیها شاخصه

 ، محرک بصری در محیطها بچهساختمان بر اساس مقیاس  ی کمیها اسیمق

 الگو طرح و ... عنوان بهمناظر زنده در محیط، فضاهای فردی، خانه  ی کیفیها اسیمق

عمومی  ریتأث

 محیط
 شامل احساس کلی به طرح

 

 حاضر( عصر برای پیشنهادی مدرسه) طبیعت با پیوند در مرز بدون مدرسه

ی آموزشی، ها ارزشمطالعه در فلسفه آموزش و معماری آموزشی در ادوار تاریخی و با شناخت  بر اساسمدرسه بدون مرز 

 ی(ریگ شکلاست. )چگونگی  شنهادشدهیپ شدن یجهاندر عصر  اش یزندگنوع  وشناخت علمی کودک 

ی مسئله آن تر مهم عنوان بهای آموزشی ی آموزشی و فضاهها یتئوری میان هم دوستی است که ا مدرسهمدرسه بدون مرز 

دارد و در مبحث یادگیری به فرآیند  دیتأک شود یم بخش لذتو  مؤثرآموزش فردی و گروهی که موجب آموزش  به باشد یم

( یادگیری در این مدرسه دارای اهدافی )توجه به ذهن و رفتارو از این منظر  کند یمذهنی که رفتار از آن است توجه بسیاری 

 ت که شامل:اس

 و نه درس دادن اددادنبیشتر بر ی دیتأک 

 تشویق استقالل و ابتکار دانش آموزان 

  یک فرآیند عنوان بهنگاه کردن به یادگیری 

  رندیگ یمتوجه به اینکه دانش آموزان چطور یاد 

  به برقراری ارتباط با دیگران و معلم خود ها بچهتشویق 

 افتد یمفاق ی که یادگیری در آن اتا نهیزمبر  دیتأک 

 مربی و راهنما هستند و ... صورت بهبیشتر  معلمان 

ی ریادگهمان اهداف ی درواقعدانش آموزان است  خودمحورکردن نقش معلم و هدایت  رنگ کمی به دنبال طورکل بهکه  باشد یم

شناسی فضاهای آموزشی . در این راستا برای تحقق بخشیدن اهداف فراگیر یادگیری، در طراحی به روانشدن یجهانمحور عصر 

تا بتواند نتیجه  باشد یمبر رفتار خاص در یک محیط آموزشی  رگذاریتأثتوجه بسیاری دارد و به دنبال حداقل رساندن عوامل 

 مدرسه بدون مرز در طراحی فضاهای آموزشی به عواملی چون: رو نیازا برون داد رفتاری را حدس زده و تعیین نماید.

 ط به مفاهیم ذهنی است که نسبت به یک مکان خاص مدنظر است.عوامل نمادی: که مربو 

  ی آموزشی و ها طیمحقوانین سازمانی  لهیوس بهمعتقد است محدودیت حرکت  «سامر »اجتماعی:  -ابعاد سازمانی

 .شود یم آموز دانش «خود پنداره »موجب ضعف  ها تیمحدودو این  شود یمو تشدید  دیتأکپرورشی 

  پردازد ی. محرارت، برودت، نور، صدا و مانندمسائلی  ریتأثماری: که به مع -عوامل فیزیکی 

  و ... ها زهیانگمسائلی مانند میزان هوش، رشد، شخصیت  ریتأث که فردی: -عوامل شناختی 

 مدرسه، شود یمتوجه به این عوامل در طراحی موجب  ؛ وتوجه بسیار دارد

 .شود یمیت کیفیت داشته باشد که در این صورت دارای هو -1
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 .شود یمکه موجب رضایتمندی  حس امنیت داشته باشد -2

 حس تعلق داشته باشد. -3

 از فضاها شناخت درست داشته باشد تا به سبب آن دارای مشخصه باشد. -4

ی ( دارا شدن یجهانی آموزشی عصر ها ارزشراهکار برای تحقق یافتن  عنوان )بهمدرسه بدون مرز با داشتن پیوند با طبیعت 

برای ارتباط درون و بیرون از فضاهای مابین، فضای تهی و فضاهای  ؛ ویعنی درون و بیرون باشد یممعماری  دوگانهخصلت 

ی چون: پویایی، محرک شدن، انعطاف، تنوع، فعال و ها شاخص، فضا دارای ارتباطاین  موجب بهکه  دیجو یمبدون مرز بهره 

جزء در کلیت مدرسه است از عنوان  بهکه  دهنده ارتباطفضاهای درون و بیرون و  برای ساماندهی ؛ وشود یم، شخصی، رفعالیغ

 .کند یمی استفاده نظم یبنظم عالم ( یعنی همان نظم در ) عتیطبنظم موجود در 

که شامل موارد  شود یمی ها مشخصهی فضای آموزشی در مدرسه بدون مرز، مدرسه دارای ها شاخصویژگی هاو  بر اساسپس 

 :باشد یمزیر 

تنوع  -سالمت -فضاهای عمومی  - رونیو بارتباط فضای درون  -فضاها برای یادگیری گروهی -کننده کیتحری ها طیمح - 

 فضایی

 فضاهای شخصی -رفعالیغو  فعالفضاهای  -انعطاف  - ها جلوهتغییر  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طبیعت با پیوند در مرز بدون مدرسه گیری شکل فرآیند :4 شکل

 

 مدرسه بدون مرز در پیوند با طبیعت

  یآموزشفضای  نظام آموزشی 

کودکبا شناخت علمی   

راهکار(  عنوان بهطبیعت )  

 ایجاد درون و بیرون

ینینابیبفضای  فضای بدون مرز   فضای تهی  

پیچیده بانظم کل بهجز  ساماندهی  

ینظم یبنظم در  همان  

جزء عنوان به  
کل عنوان به  
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 آموزشی های تئوری

، آموزش شود یمی بررسی ا اشارهاز نگاه  که یهنگامآوردن تبحر معنی شده. ولی  به دستتحصیل علم یا  نامه لغتآموزش در 

ا به همراه ی، عاطفی و بدنی رهمگان پیشرفتی است از دگرگونی یک مجموعه عظیم. در این حالت آموزش گسترش یادگیری،

بر مرجعی که در یک جامعه در زمان بخصوص حکم  ی آموزشی برمبنای پافشاریها یتئورگذشته  زمان مدتخواهند داشت. از 

ی یادگیری تحوالت بسیاری را به همراه خود  عرصهاز خطاهای قدیمی در  شده منعکسو یا اینکه مطابق با جریانی  فرم است

 یطی به شرح زیر است:داشته است.سه هدف اصلی آموزش مح

 و محلی در فضاهای شهری و روستایی شیدگراندی  جامعهی مرتبط با اقتصاد در ها عاملانتشار آگاهی درست و اشتیاق به -

در  ی که الزم استتبحرو  ، حضور یافتنها دگاهیددر راستای دست یافتن به علم اعتبارها،  هر فردمناسبات برای  اکردنیمه -

 ی محیط به کار گرفته شوند.و ترق حفاظتجهت 

 روش محیطی و آغاز یک تجمع همگانی منتسب به محیط ها تودهیی نوین کردار فردی، ها بافتخلق -

نظریه آموزش محیطی را در سه نکته خالصه کرد: هدف آموزش محیطی ایجاد شهروندانی مسئول به لحاظ محیطی  توان یم

 محیطی است و دیدگاهی جامع نسبت به آموزش محیطی الزامی است. وزشی روند آما هیپااست. ارتباط با طبیعت عنصر 

، تیدرنها. شود یمارتباط میان رفاه انسانی و سالمت محیطی تنها از طریق آموزش احساسی و فراتر از یک آگاهی دانشی فراهم 

 از دوران کودکی شروع شود. ها آموزشی مردم درآید، بنابراین الزم است که ها ارزشنیاز است احترام به بوم در قالب 

 

 آموزان دانش تفریح زنگ در آموزش

دانش آموزان را به نحوی هدایت کرد تا کارهای زیادی انجام دهند که  توان یمی دقیق زیر برنامهدر دقایق کوتاه زنگ تفریح با 

ث آموزش گاهی آموزش پنهان را بسزایی دارد. در بح ریتأثعالوه بر تفریح و استراحت در امر یادگیری هم  ها آنهرکدام از 

اثربخشی آموزش پنهان شاید بیشتر از آموزش آشکار و مستقیم باشد. تنها زنگ کالس، مختص  که یدرصورت. میریگ یمنادیده 

 تواند یمدر این میان زنگ تفریح هم  ی یادگیری بپردازد که مقولهبه  تواند یم آموز دانشیادگیری نیست، بلکه در هر شرایطی 

شود.  همرافاز طریق مسئوالن مدرسه و اولیای دانش آموزان  ن لحظات و شرایط باشد، البته به شرطی که مقدمات این امرجز آ

یک ساعت و نیم مطالعه، یادگیری، انجام تکلیف، پرسش و پاسخ، برگزاری امتحانات  بعد ازاست که  آموز دانشحق طبیعی هر 

 است: ریپذ امکانو جسمی بپردازد این کار با استفاده از ترفندهای زیر  کالسی و غیره دقایقی را به استراحت روحی

 ی گوناگون دورتادور حیاط و چمن کردن قسمتی از حیاط مدرسهها گلکاشت درختان و چیدن -

 ی مخصوص و ایمنها قفسهو یا حتی مرغ و خروس در  کبوتر ی،قنار قرار دادن پرندگانی مانند فنچ،-

 ی از تاکسیدرمی حیواناتا مجموعهی رنگارنگ و زیبا و ایجاد ها یماهبزرگ برای نگهداری ی ها ومیآکوارتعبیه -

برای مدارس پسرانه،  بوکس سهیکنصب وسایل ورزشی مانند تور بسکتبال و والیبال، نردبان افقی، دارت، فوتبال دستی و -

 ی ورزشیها تیفعالانجام  منظور به

ی تازه در کالس بعدی حضور به هم ا هیباروحی استراحت جمعی و روانی کند، بالطبع خوب هبدر زنگ تفریح بتواند  آموز دانشاگر 

ی زنگ خودسازی در ابعاد گوناگون است و نوع به. زنگ تفریح در مدارس پردازد یمو با آسودگی خاطر به امر یادگیری  رساند یم

از لحظات و دقایق کالس درسی  تواند یمبیشتر  مراتب بهکند،  نهیبهی بتواند از این دقایق کوتاه اما پربار استفاده آموز دانشاگر 

 خود هم به نحو احسن بهره ببرد.

 

 بحث و نتیجه گیری

تاریخ منطقی نیست و به سمت هیچ هدف از پیش  میدان یم نکهیباوجودا است شده گفتهکه در ابتدای مطالعات  طور همان

با  مؤثرتا عوامل  میکن یمبه آن رجوع  شود ینمرفت در بهبود شرایط انسانی باعث پیش لزوماًنیست؛ و  درحرکتی ا شده نییتع

 بامطالعهیعنی در این پژوهش ؛ راهکاری در طراحی باشد عنوان بهو نیاز طراحی خود را مورد ارزیابی قرار داده تا شاید  خواست
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نه  دهد یمقرار  مدنظراساس همان دوره را آمدن فضای آموزشی بر  به وجودو بیان نمونه موردی ارزش و معیار آموزشی در 

 تونل زمانی که هر دوره پس از دوره دیگر با پیشرفت و بهبود همراه باشد.

ی خود در تطابق قرار ها باارزشدر طول تاریخ مشاهده کردیم معماری آموزشی از زمانی که  ها یموردنمونه  انیباب رو نیازا

عامل و رفتار( ) طیمحناخت علمی مخاطب و روانشناسی آموزشی و روانشناسی گرفت دارای ماهیت و ویژگی شد که حاصل ش

ی بعد کامل ها دورهی متفاوت شکل گرفت و در الگوهادر قالب  با ایده مدارس باز 21قرن  61این موضوع از دهه  و باشد یم

با ایده  21نیمه دوم قرن  از دشدهجایای ها نمونهاز  ها شاخصهآوردن  به دستبنابراین ارزیابی معماری آموزشی برای ؛ شد

 ی قرار داده است.موردبررسعصر حاضر را  تا مدارس باز

و  دهد یمدر سطر فوق، ارزش و معیاری که در موضوعیت مکان وجود دارد فضاها را شکل  شده گفتهمطالب  بر اساسنکته: 

کان رفتاری به آن نسبت دهیم و برای مکان ویژگی و اجازه نداریم تنها با بودن عاملی دریک م میتوان ینم پس .شود یممرتبط 

در نمونه موردی در اوایل تاریخ مشاهده شد عاملی وجود داشته اما ارزش چیزی دیگر بوده و رفتار شکل  چنانچه .تعریف کنیم

آموزشی  اریمعو ارزش  مثالً .باشند یمو ارزش با رفتار همسو  ردیگ یمو معیار نقش و ماهیت  باارزشعامل  پس نگرفته است.

رفتار صمیمی به وجود آید چراکه ارزش  شود ینمدر فضاهای آموزشی باشد دلیل بر این  کنترل باشد و عامل فضای سبز

دارای  ایجاد کند تا مکان مدرسه رفتار صمیمی تواند ینمکه عامل با داشتن فضای سبز  خواهد یمی را زی( چآموزشی )کنترل

 عاملی نسبتی به رفتار در فضاها بدهیم. باوجود اجازه نداریم رو نیازا حس شود.

ی آموزشی مدارس طبیعت در جامعه، این ها ارزشی ها نهیزمنمونه بارز این موضوع، مدارس طبیعت به علت آماده نبودن 

ش بوده در میان افراد آن جامعه کنترل بر آموز موردقبولی ها ارزشمدارس در اکثر کشورها مورد رسمیت قرار نگرفتند. چراکه 

 کنند ینمو قبول  رندیگ یمی این مدارس که در جهت مخالف کنترل است قرار ها ارزشاین افراد در مقابل  مطمئناًاست که 

 [.21]وجود داشته باشد  ها ارزش کننده برآورده عنوان بههرچند که عامل طبیعت 

تسلط بر خویشتن، مهارت و ... هستند  نفس عزت شهروند جهانی خواستار استقالل، عنوان بهاما در عصر جهانی افراد جامعه 

 باشد. مؤثردر به وجود آمدن رفتار فضاهای آموزشی  تواند یمی ارزش آموزشی عامل طبیعت ها نهیزمبا داشتن  مطمئناً

ی آموزشی زندگی انسان نخستی است اما به فضاهایی آموزشی عصر حاضر پیوند ها ارزش کننده برآوردهگرچه  «طبیعت»عامل 

یی هستند که عامل طبیعت قابلیت برآورده کردن آن را دارد و ها ارزشخواستار  شدن یجهانمخاطبان عصر  چراکه ابدی یم

 را ایجاد کند. شدن یجهانی مخاطب عصر رفتارهافضاهای مناسب با  تواند یم

ی فیزیکی، کارسازی در ها نقشهی فیزیکی در ها طرحاز  مقصودی فیزیکی آن است.  نقشهی بنا ساز مدلاولین مبنا جهت 

. به این صورت است که آشنا بودن با باشد یمی متشکل از آثار سازه با توجه به راندمان اجرایی کار ها طیمحی مقداری ها یژگیو

ی ردائمیغ صورت بهی همیشگی باشد و چه  استفادهی استفاده از سازه را چه برای  نحوهخصوصیات و ضروریات در اجرای طرح، 

ی بهینه از موقعیت مذکور ریگ بهرهبا  ؛ وکند یمو اشکال کاربردی الزم، ایجاد  قسمت از محیط با در نظر گرفتن اندازهدر هر 

 .کند یمرا به بهترین نحو برطرف  کننده مصرفی ازهاین

ی فراوانی اه تناقضو  ها شباهتباشند و چه مذکر عالوه بر اینکه  مؤنثچه  آموختگان دانشی خاص بدنی و روحی ها یژگیو

ی امن از خصوصیتی هستند که مختص ها طیمحی متفاوت در مدارس شده است. ها یژگیویی با ها طیمحدارند، دلیل ایجاد 

ی امن و ها طیمحآوردن  به وجودی در استقالل کرداری دختران خواهد داشت. ا ژهیوو اثر  باشد یمی دختر ها رندهیگ آموزش

 ها آنبه  ؛ وی اجتماعی و روحی و بدنی دختران ایجاد خواهد کردوخو خلقپرورش و تغییر  مدیریت دید، شروط معقولی را برای

 مستقل پرورش یابند.  صورت به ها محرمچشم غیر  دوراز بهی امن مدرسه ها طیمحکه در  دهد یمفرصت 

 ی آموزشی بدین گونه است: محوطهی آزاد ها طیمحبه  جواران همی حصار کشیدن و نیز بستن راه تسلط ها وهیشچند نمونه از 

 محیط بنا دورتادوردر  بلندقامتمحیط توسط ایجاد فضای سبز مثل کاشت درختان  استتاربرخورداری از -1

 با استفاده از گل و گیاه دار سوراخو  وزن کمی ها لهیمی از بردار بهره-2
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ی آموزشی در میان ساختمان طوری که  وطهمحی از اسکلت بنا تحت عنوان محصورکننده محیط و ایجاد ریکارگ بههمچنین -3

 دورتادور آن محوطه را بنای آموزشی احاطه کرده باشد.

 در مدارس دخترانه مخصوصاًایجاد حیاط مرکزی -4

 

 مدارس حیاط کارکرد

مان بسیار شاخص است. نکته مهم این است که تشخیص دهیم ز گذارند یمبازه زمانی که افراد در مدرسه و در دوران ابتدایی 

و این  شود یمتلقی  تیبااهمی ا مسئله، بنابراین کیفیت زندگی شود یممیان زندگی کردن و یادگیری به شکل مساوی تقسیم 

. زمانی که از محیط مدرسه ردیگ یمکیفیت محیط مدرسه قرار  ریتأثامر در کنار کیفیت یادگیری به شکل مستقیم تحت 

د که منظور امکانات فیزیکی و بافت عملکردی مدرسه است، اما درک دانش برداشت شو گونه نیاممکن است  شود یمصحبت 

، عنصری ذاتی در فهم محیط مدرسه کننده خستهآموزان از محیط خود به هر شکلی، حمایتگرایانه یا دشمن مدار، جالب یا 

 شود ینمورزشی را شامل  ، کتابخانه و فضاهای سرپوشیدهها کالس. محیط مدرسه تنها فضاهای بسته همچون شود یمدانسته 

دقیقه از زمان دانش آموزان به استفاده از حیاط مدرسه،  45متوسط  طور به هرروزکه  شود یمبلکه در یک حساب آسان دیده 

ی الزم زندگی دانش آموزان ها مهارتی چند عملکردی است که نقش اساسی در ساختار اجتماعی و فرهنگی و کسب ا عرصه

ی از ا گستردهدر پیشبرد طیف  تواند یمیی هستند که در صورت انتخاب درست چگونگی برخورد ها لیپتانسدارد. این مسائل 

 ی بازی کنند.مؤثری فضای مدارس نقش ساز سالمی دانش آموزان و ازهاین

 

 مدرسه حیاط طراحی رویکرد

را  و متفاوت های مختلفکودکان را در زمانفضای آموزشی باید مطرح شود، بلکه بایستی نیازهای  عنوان به تنها نهحیاط مدرسه 

ی مقدماتی به محیطی جهت کارهای فیزیکی و  هیپای مدرسه  محوطهچهار ویژگی مورد دلخواه محصالن در  نیز برآورده کند.

ی جهت آموزش نیاز دارند. هرکدام از ها طیمحیی برای درک کردن و همچنین ها طیمحی جهت احساسات طبیعی و ها طیمح

. اصول و معیارهایی که اسالم برای مقوله تعلیم و باشد یمی خاص زیر طرحوارد محتاج یک طراحی انحصاری و فاکتورهای این م

 از: اند عبارتمطالب مذکور است این اصول  دیمؤی نوع به دهد یمتربیت دانش آموزان ارائه 

 

 عمل با همراه علم

به زبان  فقط نهو پیرامون آن فکر کرده و در جهت اجرای درست آن و  دیشنو یم: خیری را ندیفرما یمامام علی )ع( در حدیثی 

ی بر لزوم علم دیتأکعلم محدود.چنین  انیگرا عملی علم هستند و  ندهیگوهستند افراد زیادی که  که آوردن آن اقدام کنید.

لی مربوط به آن را نیز قرار دهیم، کنار مباحث تئوری دروس عم در تا در سیستم آموزشی، دارد یمهمراه با عمل ما را بر آن 

 .دینما یماین رویکرد لزوم وجود فضاهای کارگاهی را نیز اثبات 

 

 علم نشر

خود را پنهان کنند و نشر ندهند، این دسته در رده اول  اند لیما: گروهی از علما کسانی هستند که ندیفرما یمامام صادق )ع( 

و علم  باشندو نیز سایر دانش آموزان با یکدیگر باید همواره در تعامل علمی  آموز دانشجهنم قرار دارند.بنابراین در مدارس، 

گروهی در حیاط مدارس عالوه بر  کارگروهی را فراهم آورد کارهای ساز نهیزمخود را به دیگران انتقال دهند. این مسئله 

 ی دارند.مؤثرترنیز هستند و در یادگیری نقش  تر ثمربخشی، زیانگ نشاط
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 جسم پرورش به توجه

و در دینم بینش قرار ده.همچنین ائمه  در چشمم نور ام تازنده: خداوندا مییگو یم میخوان یمدر دعایی که در تعقیبات نماز 

تیر، مهارت آبتنی بیاموزید، بنابراین درس ورزش باید و  پرتاب ی،سوار اسبکه به کودکان خود  اند کرده اشارهمعصومین بارها 

 اقدامات منظرسازی محوطه مدارس باشد. نیتر مهمناسب برای این امر باید یکی از تعبیه فضاهای م

 

 هنر به اسالم توجه

خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد، بنابراین باید در محوطه مدارس فضای مناسب و دروس  دیگو یمحدیثی داریم که 

و یا باز  باز مهینی هنری در فضایی ها کالس. قرار گرفتن قراردادتخصصی برای شکوفاسازی استعدادهای هنری دانش آموزان 

. در این رویکرد فاکتورهای یادگیری اجتماعی، همکاری گروهی، خالقیت کند یمکمک زیادی به بروز خالقیت در دانش آموزان 

 کنند یمی طراحی محوطه باز مدارس را معیت ها دستورالعملمعیارها و  نیتر مهمو سالمت فردی 

یی به سر تنها بهیی هستند که بتوانند در بعضی مواقع در آنجا ها مکانکه بسیاری از کودکان به دنبال  کند یم دیتأک تحقیقات

 .برند یمی خطرناک و مهیج لذت ها مکانی صمیمی، بسته و پنهان در کنار ها مکاناز  ها آنببرند و در این زمان است که 

کودکان از هم سن و  دارد. وقتی دیتأکتن کنترل بر آن بر نیاز کودک به قلمرو عالقه به ساخت و اشغال بخشی از فضا و داش

 احساسات خود را کنترل نماید. که کند یم کمکساالن خود ناراحت است، این فضای خصوصی به او 

 

 فعال مکاشفات برای ها موقعیت ایجاد

کودکان  موردعالقهی ها مکاناز مکان در ارتباط است. برای کودکان، جذابیت مکان به شکل تنگاتنگی با امکان استفاده فعال 

 ی کنندکار دستکشف و محیط را  خواهند یم

باید توجه کرد که میان مکاشفه و  اما ،ردیگ یمقرار  مورداستفادهی کودکان ها تیقابلاین روشی است که در جهت شناخت 

اما درگیری  ندیب ینماست که کودک آن را  ی تفاوتی اساسی موجود است. خطر چیزیریخطرپذدرگیر شدن با محیط و 

 [.33آن را ببیند و انتخاب کند که در آن شرکت کند یا از آن اجتناب ورزد] تواند یماحتمالی است که کودک 

ی ها کندهو  ها سنگی خاص برای کودکان اغلب شامل کندن زمین ای گلی و شنی، بازی با آب، جابجا کردن ها مکانبنابراین، 

ی بر محیط دارند. در رگذاریتأث. کودکان نیازی ذاتی به دگرگونی، تغییر و سازند یماشای پرندگانی است که النه درخت و تم

، بنابراین، دیآ یم حساب بهنماینده تغییر عاملی قوی در توسعه سالمت کودک  عنوان بهبودن  مؤثرسنین پایین، نیاز به احساس 

تا چگونگی به چشم آمدنشان، ارزیابی کودکان  رندیگ یمرا از استفاده مرتبط با خود اهمیت خود  ها مکانبرای کودکان مسائل و 

 ترها بزرگ که یدرحال ردیگ یمدهم؟ صورت  انجامدر این مکان  تواند یمی کار چهکه:  سؤالاین  بر اساس ها مکاناز جذابیت 

که این موضوع  دهد یمپیشنهاد  گونه نیاانی کودکان ی مکها تیاولو فهم ؟رسد یمتمایل دارند بپرسند: این مکان چگونه به نظر 

ی خود را خلق و بازسازی کنند تا ها طیمحیی را برای کودکان فراهم آوریم که کودکان بتوانند ها فرصتبسیار مهم است که 

 ی شودزیر برنامه ها آنیی برای ها تیفعالاینکه 

ی ا یبازباید مورد تشویق قرار گیرد. بازی ساختارگرایانه  کند یممایت یی که از بیان خالقانه حها تیفعالی ساختاری و ها تیفعال

را  ها یبازکه با مصالح در اختیار خود بازی کنند. این  کند یماست که با یک هدف خاص، این بازی دانش آموزان را تشویق 

 ها بخشی خود در بعضی و یا همه اه طیمحبه شکل مستقل و یا با همکاری دوستان نیز انجام داد. کودکان باید بر  توان یم

 دهد یمحس رضایت و شادی  ها آنبتوانند خود تصمیم بگیرند. این کار به  بایدها  آن کنترل داشته باشند.

خاص  گونه کیی هستند که تنها برای یها محل کنند یمزندگی و بازی  ها آنی اسکان که کودکان در ها محلدر بسیاری از 

. هنوز برای توسعه سالم، کودکان به تنوع شود یم ها حسی روح یبیی منجر به ها محلیکنواختی چنین  .اند شده یطراح)انسان( 

ی ها بافتباشد،  جهت یبترسناک و  تواند یمزمانی که تغییرات بسیار زیاد در سطح انگیزه  خوددارندی ها طیمحو انگیزه در 

 کند یمپاسخگویی و هوشیاری کمک  قبول قابلی سطح موزون حرکتی )آنچه در طبیعت کنونی وجود دارد( به نگهدار
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ی باهم ا گونه به ها بافتیی کنند، اما جو بهرهی متفاوتی ها بهروشی باز نیزمکودکان از  شود یمباعث  ریپذ رقابتیک منظر بازی 

 ی ببینندا صدمهرا بخوانند و درگیر شوند بدون اینکه  ها آنکه کودکان  شده ساختهدرگیرند و 

مایه تسلی در بسیاری از لحظات ما هستند به علت روشی که آن برای ارائه تفاوت در کنار شباهت یا تنوع در کنار طبیعت 

و  ندیآ یم حساب به، بلکه مانع هم شوند یم کننده خسته تنها نه ها مکان. بدون گوناگونی کافی، کند یمقابلیت پیشگویی ایجاد 

ی کودکان ناکافی هستند، عوامل فیزیکی باید هر دو انگیزه حرکتی و حسی کودک را برای بازی و یادگیر وضوح بهحتم  طور به

و  شناسند یماین کار، دانش آموزان از طریق استفاده از حواس شنیداری، دیداری و المسه، محرک حسی خود را  با فعال کند.

که هرچه  دهد یمد. تحقیقات نشان ایجاد شو شود یم، دست پا حاصل چشم بدن که از همکاری دست، یها چهیماهتقویت 

 هستند تر سالمو  تر یپرانرژشادتر،  ها آنباشد،  تر متنوعی بازی کودکان ها نهیگز

یی چون باال رفتن، غلتیدن، سرخوردن، پریدن، خزیدن، ها تیفعالو صداهای متنوع در کنار  ها فرمو  ها رنگیک محیط غنی از 

و در  کنند یم. ارتباط بدون واسط با گروهی از نباتات که از نور کمی استفاده سازد یمه تاب خوردن و غیره این اهداف را برآورد

ی طبیعی غلطان ایدر دنی وحشی و مناطق متفاوت آب و هوایی، فرزندان را ها طیمحو یا با آب، ماسه و گل، با  ندیرو یمسایه 

 .شود یمی ادراک امتحان در کودکان  اشاعهو باعث  کند یم

یی فضایی ها طیمح ی است در طبیعت، سخت است برای کودکان در چنینا موسسهسه، در بسیاری موارد، بیشتر محیط مدر

 ها مکانکنند، تشویق کودکان به خالقیت، تغییر و شخصی کردن فضاها و  خاطر تعلقداشته باشند که نسبت به آن احساس 

و  ها گاهیجااحساس پیوستگی را ترویج دهد. برای آگاهی از  کرده و اثر یببعضی از عناصر عمومی محیط مدرسه را  تواند یم

ی خاص و نشان دادن آن به برمکان دیتأک، ممکن است روند تصدیق استفاده شود. تصدیق شامل ها آنافزایش وابستگی به 

طراحی به روش ضبط فیلم، گرفتن عکس، نقاشی کشیدن،  تواند یمبه نمایش درآوردن مکان  است وروشی به عموم مردم 

و منجر به احساس خاص،  کند یمکردن، نوشتارهای توصیفی و غیره صورت گیرد. چنین بیانی اهمیت مکان خاص را تصدیق 

 .شود یمدرست و واقعی فرد به جایگاهش 

 

 محیط روانشناسی به توجه با درس کالس طراحی

با  که یطور به آوردند. عملبسیاری به روانشناسان محیط در خصوص تغییر عوامل متفاوت در فضای کالس درس تحقیقات 

معلوم شد  آمده عمل بهی ها یبررسی ابداع مبتکرانه و تبحر دانش آموزان کالس شدند. در متوجهی داخل کالس ها کاناپهتغییر 

 ها یبررسکه پوشش فرش در کالس درس موجب گذراندن ساعات بیشتری در سر کالس توسط دانش آموزان خواهد شد. 

بنابراین ضروری ؛ بیشتری هستند وجوش جنباست که در حال حاضر دانش آموزان نسبت به ادوار گذشته دارای نشان داده 

آزمایشی از میز و  صورت بهی آموزشی ها کالسدر سر  11 ی دههاین احتیاجات کودکان را برطرف کنند. در  ها مدرسهاست که 

 ک زیاد و آرامش بیشتری کنند.را مجبور به تحر ها بچهتا  شد یمصندلی کمتری استفاده 

 

 آموزشی های محیط جهت مناسب جای کردن پیدا

 زیر است: قرار بهبازرسی مساعد و نامساعد با فضای آموزشی 

از احتیاجات یک محیط قابل  ستیبا یماز محیط و واحد آموزشی و اجتماعی  ستیبا یممحیط واحد آموزشی و اجتماعی 

 ی آموزشی با کاربری مسکونی ضروری است.ها مکانجاورت سکونت برخوردار باشد بنابراین م

زیادی با کاربری  نسبتاًکاربری فرهنگی شامل: مدارس، مساجد، تکایا، کتابخانه، موزه، گالری، نمایشگاه و غیره است. نزدیکی 

 یکدیگر استقرار یابد جوار همسازگار  دو کاربری عنوان به تواند یمآموزشی دارند و این دو کاربری 

هرگونه آلودگی صوتی و هوا است از طرفی  دوراز بههرچند که کاربری بهداشتی مثل کاربری آموزشی نیازمند به فضایی آرام 

ی میکروبی، شیمیایی ها یآلودگبرای واحدهای آموزشی ضروری است. این کاربری یکی از منابع شیوع  دسترسی سریع به واحد

 ی آنان باید احتراز کرد.جوار همو از  شده شناختهناسازگار  این دو کاربری است و در این صورت تهیویواکتیرادو حتی 
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ی آنان با فضای جوار هم بر ارتباط فضاهای سبز است. دیتأکی فضاهای آموزشی صورت گرفته نهیدرزمدر کلیه تحقیقاتی که 

و آرامش خط بصری که  انداز چشمایجاد ی، جلوگیری از آلودگی و انتقال به واحد آموزشی، ساز سالم ازنظر تواند یمآموزشی 

 بهبود شرایط فراگیری بسیارموثر است. . درندینما یمدانش آموزان با تماشای آن فضا کسب 

 

 ونقل حمل ارتباطی شبکه و آموزشی کاربری

 ها باغو  ها یمرغدار، ها یدامدار. لوله اصلی گاز و نفت، روند یممنبع اصلی آلودگی صوتی و هوایی به شمار  ونقل حملشبکه 

 ی کاربری آموزشی باشد.جوار همنباید 

تئاتر( وجود دارند که باید در فاصله معین از واحدهای آموزشی -سینما) یفرهنگها، مراکز پلیسی، کاربری ینشانشتمکان آ

 جهت امدادرسانی و استفاده از فضاهای فرهنگی قرار گیرد.

 

 شهر بافت و سیما با رابطه ر مدرسه کالبدی فضای طراحی

 در رابطه با این مبحث رعایت موارد زیر الزامی است:

 ی شهریها نشانهی عمومی و ها ساختماناهمیت  مراتب سلسلهتوجه به -

 تنظیم احجام ساختمانی و ارتفاع متناسب با سیمای شهر موجود-

 توجه به خط آسمان و نمای از دور شهر و ایجاد خوانایی الزم در احجام مدرسه-

حفظ هویت و ویژگی  ژهیو بهعملکردی و  یجوار هم، ها یبندفضاهای پر و خالی مناسب با شرایط اقلیمی، عرصه تنظیم -

 ی شهریها بافت

و فعالی در انسجام و هویت محله ایفا  مؤثرمدرسه نقش  که ینحو بهی شهری ها مجموعهتوجه به نقش ساختاری مدرسه در -

 نماید

 جی مدرسهی خارها لبهو  ها جدارهتوجه به -

 ایجاد ورودی مناسب و پیش فضای الزم برای اتصال مدرسه با فضای بیرون شهری-

ی بیرونی، شامل ارتفاع خط آسمان، بر و کف، پر و خالی نماها، محورهای افقی و عمودی نما، ها جدارهطراحی مناسب -

 گ، نوردهی نما، مصالح و رنها نبشی کلی جداره، سایه و روشن نماها، بند میتقسی و بند بلوک

 ی، انتخاب تکنیک، مصالح و رنگ مناسب با سیمای شهرمیقدی ها بافتدر  ژهیو بهایجاد تداوم بصری نماها -
 

 مدارس در فرهنگی و عملکردی های حریم ها، عرصه تنظیم

 وآمد رفتی از ی شهری، آلودگی هوای ناشها تیفعالاز بیرون، سروصدای  ها لیاتومبی سروصدا ی از بیرون به درون،سروصدا

 قرار گیرد. موردتوجه ستیبا یموسایل نقلیه و غیره 

 عامل مزاحم برای همسایگان باید توجه شود عنوان بهنسبت به خروج سروصدای مدرسه به بیرون -

، عرصه خصوصی تلقی نمود عنوان بهعرصه نیمه عمومی و مدارس دخترانه را  عنوان به توان یمعرصه فرهنگی مدارس پسرانه را 

در  که یدرحالمجاز تلقی نمود.  توان یمعرصه نیمه عمومی مسئله اشراف و دید از بیرون به درون را  عنوان بهدر مدارس پسرانه 

 ی معمارانه طراحی شود.ها حل راهدرست و با  صورت به ستیبا یممدارس دخترانه مسئله اشراف از بیرون به درون 

ی مناسب ها عرصهی و برای هر دسته بند دستهی مشابه ها تیفعالرا باید بر اساس  ی موجود در مدرسهها تیفعالعملکردها و -

ی ها تیفعالی آموزشی مانند کالس درس چه در فضای بسته یا باز نیاز به آرامش و سکوت دارد. ها تیفعال ی کرد.نیب شیپ

، مغایر با ها تیفعالیا تجمع  سروصدا ی یا اجتماعی دارند به علتآموزش کمکی مانند سالن اجتماعات که عملکرد جمع دسته

ی ورزشی و یا بازی ها تیفعالقرار گیرد.  موردتوجهی با عملکرد خاص باید ا عرصه صورت بهی درس است و ها کالسفضای آرام 
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ه باید در طراحی فضا و مسئل گردند یممحسوب  برنامه فوقی یا آموزش کمکی از عملکردهای جزئدر فضای باز یا سرپوشیده که 

 قرار گیرند. موردتوجه ها کالسی آموزشی با فضای جوار هم

ی در مدارس است و باید خصوص مهینعرصه  عنوان بهمراجعه اولیا دانش آموزان به مدرسه، مستلزم ایجاد حریم و عرصه خاص -

 ی داخلی مدرسه نگردد.ها تیفعالی طراحی شود که مزاحم ا گونه به

 

 مدرسه فضای محیطی شرایط تنظیم

صحیح است،  وپرورش آموزشاصول و الزمه  نیتر مهمنظیم شرایط محیطی فضاهای آموزشی شامل: نور، صدا، تهویه و دما از ت

صورت گیرد. باید  تواند ینمدر آن فضا  وپرورش آموزشچون تا زمانی که شرایط محیطی در هر فضای آموزشی برقرار نشود 

کالس درس الزامی است. بهتر است فضاهای آموزشی از طریق  مخصوصاًکرد وجود نور طبیعی در فضاهای آموزشی  دیتأک

نور کافی در  نیتأمگردد. جهت  نیتأمو فضای بیرون نیز باشند تا بهداشت روانی کودک  دارای دید مناسب به خارج ها پنجره

در فضا تنوع ایجاد کرد  توان یمطریق نورپردازی  از فضاهای آموزشی عالوه بر نور طبیعی استفاده از نور مصنوعی الزامی است.

 در فضا از نور بهره جست دیتأکو یا در جهت 

ی خوب به تواند ینمدر اثر سروصدا  آموز دانشاصول آموزش است.  نیتر مهمهمچنین باید توجه داشت که شنیدن درست از 

با مناطق  ها آنی نادرست جوار هم. موقعیت مکانی مدارس و ندیب یمی آموزشی او لطمه ها تیفعال جهیدرنتتمرکز کند و 

ی در نظر جوار همی مدارس باید مسائل ابی مکانبنابراین در  شود یمپرسروصدا، موجب کاهش بازدهی آموزشی در کالس درس 

ی جوار همی فضاهای مدرسه و پرهیز از بند گروهی داخلی از طریق سروصداهاکنترل  منظور بهتدابیر الزم  اتخاذگرفته شود. 

در معماری فضاهای  ایجاد شرایط اکوستیکی پرسروصدای پرتحرک و باز نیزمی درس با ها کالسازمند آرامش فضاهای نی

 دوجدارهی و پنجره کیآکوستی ها کننده جذبآموزشی، استفاده از مصالح مناسب در فضا، 

در کالس درس ضروری  خصوصاًسالمت کودکان، تهویه خوب در فضاهای آموزشی  نیتأمبرای کار کردن یا حداقل خستگی و 

در کالس تهویه در  آموز دانش نفر 31در ساعت تعویض شود. برای حدود  بار 3 یال 2است. بدین منظور الزم است هوای کالس 

 به اشکال زیر صورت گیرد: تواند یمکالس درس 

 ی با نصب دستگاه تهویه مطبوع(ابی مکاناز طریق ) یمصنوعتهویه -

 یه عرضی، نوع بازشو(از طریق تهو) یعیطبتهویه -

با کارایی و  آموز دانشکه شرایط حرارتی هوا در محدوده آسایش فیزیکی انسان باشد،  تیوضعدر شرایط حرارتی مناسب یعنی 

شرایط حرارتی در محدوده آسایش فیزیکی با  حتماً. باید توجه شود که شود یمو دیرتر خسته  کند یمدقت بیشتری فعالیت 

و  ی فسیلی با استفاده از تمهیدات معماریها یانرژحداقل مصرف در  حرارتی و برودتی و همچنین ساتیتأساستفاده از 

 ی و معماری همساز با اقلیم در نمای فضاهای آموزشی ایجاد گرددفضاساز

 1برای دبستان طبق ضوابط طراحی فضاهای آموزشی، سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس به  ازیموردنفضاهای بسته 

 :شوند یمدسته تقسیم 

فضاهای آموزشی، فضاهای پرورشی، فضاهای اداری، فضاهای خدماتی، فضاهای ورزشی، فضاهای گردش و فضاهای باز و حیاط 

 مدرسه

 

 آموزشی فضاهای ریز

 :شود یمدر این قسمت ریز فضاهای آموزشی توضیح داده 

توجه نمود. وجود یک پیش فضای ورودی یکی  ها آنی ریگ لشکبر  رگذاریتأثورودی: در طراحی ورودی مدارس باید به مسائل 

تا تجمع دانش آموزان در هنگام ورود به مدرسه و یا  آورد یماین امکان را فراهم  ؛ کهاست ها یوروداز عناصر اصلی و ضروری 

ا توجه به اهمیت و میزان در مدارس بلکه در اغلب بناها ب تنها نهرا  ها یورودخروج از آن را در خود تسهیل نماید. این پیش 
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شاهد بود که از آن تحت عنوان واشدگاه  توان یمیی را ها یورودمشاهده نمود. در معماری ایرانی پیش  توان یم ها آناستفاده از 

 دیدلحاظ نمود فراهم آوردن امکان  ها یورودگشایش فضایی در بافت نام برد یکی از نکاتی که باید در طراحی  جادیابه معنی 

از مدرسه  شده خارجی قرارداد که دانش آموزان ها گونهوسایل نقلیه به ورودی مدارس است. هرگز نباید ورودی را به  نندگانرا

تا لحظه ورود به خیابان توسط رانندگان دیده نشود، بلکه دید و اشراف رانندگان به ورودی مدرسه فرصت الزم را جهت کاستن 

 . آورد یمفراهم  ها آنسرعت برای 

 

 درس کالس

مکانی ثابت با ظرف ثابت  عنوان بهی است. از طرف دیگر وجود کالس درس ریپذ انعطافخاصیت کالس درس قابلیت  نیتر مهم

که کودکان، هویت مکانی خود را از طریق آن تشخیص دهند در جهت ایجاد احساس امنیت در کودکان الزامی است، بنابراین 

مکان ممکن قرار گیرد  نیتر آرامای چند عملکردی در نظر بگیریم. کالس درس باید در فض صورت بهبهتر است فضای کالس را 

ی ها کالس، ها کارگاهو از سروصدای بیرون دور باشد. دسترسی مناسب و سریع باید به سایر فضاهای آموزشی از قبیل کتابخانه، 

ی آموزشی نیز برای واحدهاات مخصوص خارج از ویژه، برای کالس درس فراهم گردد. در ضمن باید دسترسی مناسب به امکان

برای  ازیموردنو ابعاد مبلمان مفروضه، ابعاد  ها میحری واقع شونده در کالس، تعیین ها تیفعالآن فراهم باشد. با بررسی انواع 

 :دیآ یمدر کالس درس، به شرح زیر به دست  آموز دانشتعداد حداکثر سی نفر  بر اساسکالس 

ی برای مختلف فراهم گردد ها تیفعالدر کالس درس قابلیت اجرای  که نیاعرض مفید کالس با توجه به  عرض کالس: حداقل

 باشد باید بیشتر از یک سمت کالس پنجره داشته باشد. متر 3عرض کالس بیشتر از  اگر متراست. 3تا  1آن و اندازه بهینه  6.5

است. البته الزم به تذکر است که این ابعاد با توجه به  متر 1تا  3متر و اندازه بهینه آن  1طول کالس: حداقل طول کالس 

 را دارا است عنوان گردیده است. شده ارائهی مختلف ها تیفعالکالس قابلیت اجرای  که نیا

 است. متر 4تا  3ارتفاع کالس: حداقل ارتفاع کالس در مناطق معتدل از 

 

 ویژه کالس

یی ها تیفعالی ویژه مخصوص در مقطع دبستان تعبیه شوند تا انواع ها کالسیک سری عمومی و در کنار آن باید  باکالسهمراه 

ی ویژه مثل کالس ها کالسانواع  وجود ، در خود جای دهند.باشند یمرا که برای اجرای بهتر و کارآمدتر نیازمند فضای ویژه 

ی ها تیفعالچک و یا یادگیری انفرادی و همچنین ی کوها گروهیادگیری در  منظور بهو...برای هر پایه تحصیلی  هنر ویژه علوم،

ی ها کالسی باشد که در کنار ا گونه بهی ویژه باید ها کالستحصیلی الزامی است. مکان قرارگیری  هیهر پاویژه در ارتباط با 

 ی ویژه در ارتباط با هر پایه باشد.ها تیفعالهمان پایه تحصیلی قرار بگیرند تا توانند جوابگوی 

 

 پرورشی اهایفض گروه

و  ها کارگاه ،ها شگاهیآزما فیزیکی و آموزشی، کتابخانه باید در مرکز و قلب فضاهای مدرسه قرار گیرد تا از کالس درس، ازنظر

ده درصد کل دانش  تا هفتکه فضاهای کتابخانه برابر  شود یمی باشد. پیشنهاد دسترس قابلیکسان  طور بهی اداری ها اتاق

 شود. آموزان در نظر گرفته

، اجرای جلسات و برنامه فوقی ها تیفعالی متنوع آموزشی و عالوه بر آن ها تیفعالبرای اجرای  چندمنظورهاستفاده از سالن 

در همه ساعات روز از این  که یطور بهی عمومی و مردمی و... باعث باال بردن بازده و کارایی این فضا شده، ها تیفعالامتحانات، 

ی است یعنی این فضا باید ریپذ انعطافاین سالن باید دارا باشد خاصیت  یی کهها یژگیو نیتر مهم. از فضا استفاده خواهد شد

 تغییر دهد. عملکردهابا  خود رابتواند 

ی اجتماعی، تفریحی و ها تیفعالمنظور از هال عمومی، فضای سرپوشیده، بسته یا نیمه بسته با مساحت کافی است که جهت 

 .شود یمی تفریح و همچنین در هنگام نامناسب بودن اوضاع جوی استفاده ها زنگدر  ورزشی و بازی کودکان
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 ی دارد:ا چندمنظورهی  استفادههال عمومی -

 در زمستان و در هوای نامناسب فضایی باز برای کودکان است.-

 .شود یمستفاده و مراسم دعا و نیایش از آن ا ها جشن، مراسم، ها یسخنرانبرای تشکیل اجتماعات مختلف، مثل -

 .شود یمو برقراری ارتباطات بیشتر از آن استفاده  ها گروهبرای آشنایی و تشکیل -

 .شود یمباهم از آن استفاده  ها بچهبرای غذا خوردن -

ی  هیروحتقویت  اثربخشی سنی و عامل ها گروهاصلی برقراری ارتباطات گوناگون و همبستگی بیشتر بین  مکان هال عمومی،-

و یا مدارس پسرانه در مواقع خاص  اند دهیرساست.برای دانش آموزان ابتدایی دخترانه که از کالس سوم به حد تکلیف کودکان 

 ی در نظر گرفت.ا نمازخانهباید  حتماً

به میزان سی درصد تعداد دانش آموزان باشد. مکان قرارگیری نمازخانه بهتر است که در  حدوداًگنجایش نمازخانه باید 

ترکیب با آن سالن باشد و دسترسی مناسب از همه  تیباقابل چندمنظورهسالن  مخصوصاًیگر فضاهای پرورشی، مجاورت د

 ی مدرسه به آن فراهم باشد.ها قسمت

 

 خدماتی رفاهی فضاهای های گروه

و یا صندلی در  هاسکوبهتر است بوفه با فضای باز و فضای سبز در ارتباط باشد. تلفیق فضای تغذیه با فضای استراحت با ایجاد 

 نیابر کارایی و کیفیت  تواند یمی باز در این فضا نیز ها تراسآالچیق و  صورت بهکنار آن و همچنین ایجاد فضای سرپوشیده 

 فضا بیفزاید

تعداد  حتماًمنظور باید  نیبد است. مؤثرازدحام در دانش آموزان بسیار  حس جادیامیزان تراکم آبخوری و تراکم توالت در 

نفر  41یک توالت و هر  نفر 15هر  یک آبخوری، آموز دانش نفر 21وری و دستشویی و توالت به میزان استاندارد باشد. هر آبخ

ی دانش آموزان به علل بهداشتی تهویه و بو و ...در خارج از ساختمان ها سیسرویک دستشویی احتیاج دارند. امروزه در ایران 

ی این فضاها باید د محلی قرار گیرند که در عین دسترسی سریع، از فضاهای طورکل به . ولیشوند یماصلی و در محوطه ساخته 

شود ی دانش آموزان در نظر گرفته ها سیسرونیز دور بوده و کنترل آن نیز راحت باشد. همچنین الزم است  وآمد پررفت

ی از کارکنان در طبقات باید (.فضای کوچکی متناسب با تعداد کارکنان جهت پذیرای1331سازمان نوسازی و مدارس،)

 .کنند یماز این فضا خدمتکاران نیز جهت استراحت استفاده  ضمناًی کرد نیب شیپ

در نظر  مترمربع 3ی بهداشتی و به میزان ها سیسروانبارها شامل انبار مدرسه و انبار وسایل نظافت است. انبار نظافت در کنار 

. انبار مدرسه نیز جهت لوازم و تجهیزات گردد یمبر تعداد انبارهای نظافت افزوده  انآموزو با افزایش تعداد دانش  شود یمگرفته 

ی انبارها دسترساست که تمام  بهتر ی مستعمل، تجاری و قطعات یدکی و غیره الزم است.ها مکتینمصرفی مثل میز و 

 نیز داشته باشند راهروهامستقیم به 

آموزان و معلمین است. در اینجا دانش بارت مدرسه و نقطه ارتباط والدین فضاهای اداری در یک مدرسه مرکز کنترل و نظا

و مشاوره  شوند یمو وسایل نگهداری  ها کتاب. گردند یممحاسبه  ها بودجه، شوند یممدارک مدرسه نگهداری و بازنگری 

ی اداری کارمندان اداری ها اتاقن و ی معلمین، اتاق معاونیها اتاق. این فضاها شامل دفتر مدیر مدرسه، گردد یمتحصیلی انجام 

 و مالی و بایگانی و اتاق کنفرانس است.

ی فراهم باشد تا راحت بهفضای مشاوره باید دارای ورودی جداگانه بوده و دسترسی سریع به این فضا از ورودی اصلی مجموعه 

اداری  یری فضای مشاوره باید نزدیک فضایی به فضا دسترسی داشته باشند. محل قرارگراحت به کنندگان مراجعهوالدین و دیگر 

ولی جدا از آن باشد تا از طریق بایگانی اداری دسترسی مناسب به مدارک و خدمات دفتری برای آن ممکن باشد. این فضا 

 باشد. دسترس قابلهمچنین باید با ورودی مستقیم از راهرو 
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 فضاها قرارگیری مکان به مربوط ضوابط

با دوم مطلوب  اول در طبقه عموماًرتباطات است و بنابراین باید در کنار ورودی اصلی بنا قرار بگیرد و این مکان اولین محل ا

 ازلحاظباشد و  ها سالنو  راهروهامسلط به همه  باًیتقراست. فضاهای دبیران بهتر است در جای دنجی از ساختمان که 

 دسترسی مشکلی نداشته باشد قرار گیرد

ی اولیه دبستان سال اول و دوم بهتر است نزدیک ورودی باشند و دسترسی سریع به حیاط و ها سالی کودکان در ها کالس

ایجاد شود در  ها آنی کالس خود را پیدا کنند و احساس اطمینان و امنیت در راحت بهفراهم باشد تا کودکان » فضای باز برای آ

ز کالس پایه باالتر جدا شود این کار در جهت آرامش ی اول و دوم دبستان اها سالی درس ها کالسضمن بهتر است که 

 باشند تر راحتدر فضای خود با کودکان هم سن و سال خود  توانند یمبوده و کودکان  تر کوچک کودکان

لزوم ارتباط با حیاط و فضاهای فراغت در زمان زنگ تفریح بهتر  ازلحاظاز جهت نیاز به سکوت در طبقات انتهایی و  ها کتابخانه

فیزیکی و آموزشی، کتابخانه باید مانند  ازنظری است. آموزشست در طبقه نزدیک به همکف قرار گیرد. کتابخانه قلب فضای ا

ی اداری ها اتاقو  ها کارگاه، شگاهیآزما یکسان در محدوده کالس درس، طور بهمرکز و قلب فضاهای آموزشی عمل کرده تا 

 هتر است در طبقات پایین و نزدیک به حیاط طراحی شود.ی باشد.بدسترس قابلو به سهولت  قرارگرفته

 

 ها سرویس جانمایی

باشد. بهتر است  ریپذ امکاندسترسی سریع به آن  حال نیدرعدور باشد و  وآمد رفتی بهداشتی باید از محل پر ها سیسرو

ی اول و دوم در داخل ها کالسمخصوص  یک سرویس بهداشتی توان یمدستشویی کالس اول و دوم از بقیه جدا باشد و حتی 

ی ها سیسرودر نظر گرفت تا کودک احساس آرامش و اطمینان کند. الزم به ذکر است که  شانیها کالسساختمان و نزدیک 

بهتر است نزدیک قسمت اداری  ها سیسروبهداشتی کارکنان در داخل ساختمان و جدا از سرویس دانش آموزان است. این 

 باشد.

ی آن در طبقات انتهایی استدر مناطق ریقرارگو اولویت دوم  نیرزمیزسالن اجتماعات در همکف و یا ی ریقرارگاولویت اول 

ی معتدل، بوفه را در فضای باز وهوا آبدر فضای بسته مراکز آموزشی و در مناطق با  حاًیترجپرباران و یا بسیار گرم بوفه را 

 مستقر نماید.

 ی بهداشتی فاصله مناسبی داشته باشد.ها سیسروی زباله و آور جمعمراکز دارای دسترسی ایمن راحت و مناسب باشد.از 

جهت تابش آفتاب، جنس زمین، مقاومت خاک،  ازجملهجانمایی و استقرار سالن ورزشی با توجه به مسائل اقلیمی و طبیعی 

و اینکه از ایجاد  کند یمم غربی حک-استقرار سالن ورزشی را در جهت شرقی ذکرشدهی ها تمیآشیب زمین و غیره است. نتیجه 

 است باید احتراز نمود. کننده یباز یها میتعرض سالن( که محل استقرار شرق )پنجره در ضلع غرب و 

الزامات طراحی و جانمایی  نواز چشمایجاد ترکیب حجمی مناسب و نمای شهری  ضرورت بهجانمایی سالن در سایت با توجه 

ی در نظر گرفته شود که حجم و نمای اصلی مدرسه در بدنه شهری گم نشود و سالن ا گونه بهسالن ورزشی است و بدیهی است 

مستقیم فراهم گردد. سالن ورزشی  صورت بههمساز با مدرسه و همخوان با بافت باشد. دسترسی سالن ورزشی از بیرون مدرسه 

ی سرد و گرم و ها میاقلدر  مخصوصاًاحم ی از سایت جانمایی شود که از تابش مضر آفتاب و بادهای مزقسمتر د االمکان یحت

 و نیز وجود سالن به ایجاد فضاهای آسایش در سایت یاری رساند. کند یمخشک جلوگیری 

 

 ورزشی های سالن جهت استاندارد و رایج های سیستم

ا توجه به نوع و ی فضایی است. بها قابی خرپایی، سوله و ها ستمیسی ورزشی شامل ها سالنی رایج برای اجرای ا سازهسیستم 

 ی ورزشی قابلیت اجرا خواهند داشت.ها سالنجهت استفاده از  موردنظرتنوع کاربری 
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 ابتدایی مدارس حیاط در مطلوب فضاهای خرد و فضا

 فضاهای ورزشی

 ی درسی بیان فضایی مفاهیم درسی، آموزش جغرافیای کشور در قالب تجربه ملموس آن در فضا ارتقایآموزش کمکی ها نیزم

 ی و...ساز مجسمهی هنری از طریق فضاهایی برای نقاشی دیواری، ها مهارت

یی ها باغچه ،بادنما محوطه آموزش مفاهیم مرتبط با عناصر طبیعی چون خورشید، باد، آب، خاک و...در قالب ساعت آفتابی،

 برای کاشت بذرهای سریع الرشد

 ناسب جانمایی شوندی مها محلبا توجه به شرایط اقلیمی مختلف در  ها بانیسا

 شود یمتوصیه  ها بانیسابرای  شده یغنمصالح چوبی 

 ی مصالح بومی صورت گیردها فرمی از ریگ بهرهمختلف با  ها میاقلدر  ها قیآالچو  ها بانیساطراحی 

 رفته شودبرای کودک در نظر گ درک قابلبازیافت به طریقی  رقابلیغی قابل بازیافت و ها زبالهطراحی سطل زباله، تفکیک 

 ی باشد که کودک را به استفاده از آن تشویق کند.ا گونه بهشکل سطل زباله و سهولت استفاده از آن 

 در نزدیکی بوفه و فضای نشیمن و ... مثال عنوان بهیی مناسب جانمایی شوند ها محلدر  ها زبالهسطل 

 سطل زباله به تعداد کافی در نقاط مختلف حیاط تعبیه شود

 باشد استفاده قابلی مختلف قدهای باشد که برای دانش آموزان با ا گونه به ها یآبخورطراحی 

 شود که از آب اضافی بتوان بهره برد ی طراحیا گونه بهمحل آبخوری 

 شود یمی نوین و جذاب پیشنهاد ها شکلی از مند بهرهدر طراحی آبخوری 

زشی در ارتباط با پرهیز از هدر رفتن آب در قالب تصاویر یا ی آموها امیپاز  توان یمیا کف آبخوری،  ها وارهیددر حاشیه 

 یی مناسب بهره بردها یحکاکی یا کار یکاش

 آبخوری باید از سرویس بهداشتی تفکیک شود

  باشد سردکن آبی یا ا فوارهی رهایشدارای  ها یآبخور

 کودکان ایجاد نکند تدرحرکیی نصب شود که مانعی ها محلتجهیزات ورزشی چون میله بارفیکس و دارت در 

 ی شطرنج در محوطه باز مدارس در نظر گرفته شود.زهایمتجهیزات ورزشی چون 

 ی نقاشی با اهداف آموزشی، پرورشی و هنری در حیاط مدارس در نظر گرفته شودها وارهید

 سئوالن به محیط نگردد.و در نقاشی تعبیه شود که مانع از نظارت م شده یطراحدیوارهای نقاشی متناسب با ارتفاع قد کودک 

 

 ارتباطی فضای های گروه

طول هر  جهیدرنتاست.  متر 31حدود  پله راهایمنی طول راهرو با حداکثر فاصله هر کالس تا خروجی ساختمان و یا  ازنظر

 2.5آن کالس باشد  طرف کحداقل عرض راهرو در حالتی که فقط ی نیهمچنکالس خواهد بود  2معادل راهرو کمتر از طول 

 2. حداقل عرض راهرو در فضاهای اداری رسد یم متر 4تا  3.31متر است و در حالتی که دو طرف کالس باشد این اندازه از 

 است. متر 2.6راهرو متر است. حداقل ارتفاع 

 پله استفاده کنند راه کاز ی تواند یم کالس 3حداکثر باشند  شده یطراحفضاها در طبقات  که یدرصورت

 است متر یسانت 65 ییابتدادر مقطع  اندازها دستاست ارتفاع  1.3حداکثر و  1.5 پله راهحداقل عرض 

 است متر یسانت 13حداکثر و  متر یسانت 15ضروری است ارتفاع هر پله  پله 11همچنین وجود یک پاگرد بعد از 

ی سریع و خوانا را برای فضاهای تا دسترس ردیگ یمی کل فضاهای مدرسه صورت ده سازمانبا توجه به  ها پلهمکان قرارگیری 

 .دینمامختلف فراهم 
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 کودکان آموزشی های محیط در مؤثر کالبدی عوامل

متقابل  ریتأثمربوط به شرایط محیطی و محصول  ندینما یمیی که کسب ها مهارتدر حقیقت تجربه هر فردی در زندگی و 

 ریتأثاد فرصت و تحرک و تشویق کودکان در رفتار او محیط با ایج کند یممیان آن فرد و محیطی است که در آن زندگی 

 محیط باید حمایت کافی برای یادگیری کودک فراهم کند. رو نیازا. گذارد یم

 

 رنگ

ی اشباح شده و خالص را ها رنگبسزایی بر روح انسان دارد. کودکان بیشتر  راتیتأثرنگ جزو عناصر معماری است که 

ی رنگ جزئی ها تفاوت. تجربه نشان داده است که کودکان خیلی سریع نسبت به اند جذابچون برایشان ساده اما  پسندند یم

این  باآنکه کنند یمی بهتری برقرار  رابطهی طبیعت و زمینه رنگی پوست انسان ها بارنگکودکان  دهند یمحساسیت نشان 

است. برای  موردتوجه ها کالسساکت مثل ی آرام و ها طیمحی سرد و مالیم برای ها رنگنیستند  ی اصلیها رنگجزو  ها رنگ

ی رنگی تا هفت درجه ها فیطو بارنگ است. حتی  شنهادشدهیپی گرم ها رنگمثل سالن ورزش  وجوش جنبی پر ها سالن

 حس سرد شدن یا گرم شدن فضا را القا کرد. توان یم

و مالیم جهت ایجاد محیطی آرام  ی سردها رنگی گرم و درختان جهت ایجاد محیطی پرهیجان و از ها رنگدر مدارس از 

ی ها سال مخصوصاًی گرم و آرام مانند کرم و بژ ها رنگاز  شود یمی مطلوب توصیه ور بهرهبرای  درواقع کرد واستفاده  توان یم

ی ها گرن ابتدایی مدارس دخترانه: دوره و سبز و یا سفید استفاده شود. رنگ کمی مالیم و سرد مانند آبی ها رنگاول و دوم و یا 

 زرد ی قرمز، سبز، آبی،ها رنگی دوره ابتدایی مدارس پسرانه: آب قرمز، صورتی،

ی افزایش سازگاری، نهیدرزماست  مؤثر کامالًی در آزمون هوش ده بهرهگفت رنگ در پیشرفت تحصیلی و افزایش  توان یم

 دارد ریتأثافزایش انگیختگی و کاهش استرس 

دارد و حاالت روانی و  ها ساختمانفراوانی دارد و بر روحیه کاربران فضاها و  ریتأثماری عنصر تفکیک ناپذیرمع عنوان بهرنگ 

 دهد یمقرار  ریتأثتحت  داًیشدرا  ها آنعاطفی 

در مدارس رنگ فضاها و تجهیزات آموزشی به دلیل شرایط سنی و  باشند یمهر یک حاوی پیامی خاص به بینندگان  ها رنگ

باعث شادابی و نشاط و آرامش روانی و  تواند یمز حساسیت بیشتری برخوردار است زیرا این اهداف روحی کودکان و نوجوانان ا

 و تالش دانش آموزان شود و فرایند یادگیری را افزایش دهد. تحرک

از  ناشی ها رنگاست. تناسب این  تر متناسب بژی گرم و آرام نظیر کرم و ها رنگ، ها کالسداخلی  ی دیوارهایزیآم رنگبرای 

وجود رنگ زرد در آن است که همواره مظهر روشنایی و علم بوده است. همچنین تراکم رنگ سفید در آن باعث ایجاد تعادل 

شعف و هیجان دانش آموزان  شوری اولیه تحصیل همواره مواجه با ها سالدر  ژهیو به ها پله راهو  راهروهافضا  شیپ .شود یمفضا 

 .کنند یمرا ترک  ها کالسحت یا موقع تعطیلی مدرسه دانش آموزان با هیجان زیاد ی استراها رنگدر  معموالًاست. 

و این فضاها حائل میان کالس  گردند یبرماز زنگ تفریح از فضای شاد و پر شیطنت حیاط مدرسه به کالس  استراحتیا پس از 

بسزایی دارند و عالوه بر  ریتأثیجانات روحی و حیاط هستند، بنابراین اگر رنگ این فضاها رنگ سرد و آرام باشند در کنترل ه

 .کاهد یمآرامش محیط از تصادفات احتمالی دانش آموزان 

از زمینه رنگی دیوارهای راهرو باشد. این تیرگی توجه و احترام  تر رهیترنگ درهای ورودی کالس و دفتر مدرسه باید همیشه  

کند تفاوت میان فضای کالس و درس و حیاط را به او گوشزد و در حال هشداری است که  زدیانگ یبرمدانش آموزان را 

 (.1331شاطریان،)

 ها شگاهیآزمای بهداشتی از رنگ سفید، در ها سیسروی کرم استفاده شود در ها رنگی ورزشی و اماکن صرف غذا از ها سالندر 

 سطح دیوارها رنگ گرم و روشن استفاده شود اما میزهای آزمایشگاه باید سفید باشد.

 جلوه خواهد داد. تر آرامو  تر ساکتی سرد و روشن مثل سبز یا آبی تا محیط را ها رنگدر اتاق بهداشت باید از 
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 توان یم، سفید و بژ را رنگ کم سبز سطح دیوارهای داخلی کالس باید مات باشد تا از خیرگی جلوگیری شود. رنگ آبی، کرم،

 انتخاب کرد

 

 

    

   

 

 مدارس در مناسب نگر از استفاده -5-1 جدول

 

 نور

 که نور. در فضاهای آموزی باید دقت شود دهد یمتنظیم نور جزو عناصری است که آسایش بصری را در فضا افزایش 

نیز چشم را آزار ندهد. اختالف درخشندگی سطح مطالعه نباید بیش از سه برابر میز، حوزه آن  انعکاس نورو  نباشد کننده رهیخ

استفاده نشود.  شوند یمی براق که سبب انعکاس منابع نوری ها رنگو باید در حوزه دید در سطوح و ی کالس باشد  تختهو 

تمایلی ندارند و یا حتی از آن  نور کمبه فضاهایی که دارای نور بیشتری باشند عالقه دارند و به فضاهای تاریک و  معموالًکودکان 

 ها آنی قرار یبتوجه دانش آموزان بیشتر،  شود یمز نور خورشید استفاده یی که اها کالسدر  دهد یمنشان  قاتیتحق .ترسند یم

 بهار است. ها طیمحی کودکان در این ریگ میتصمو  ابدی یمافزایش  ها آنکمتر و مهارت خواندنی 

 

  اندازه عناصر موجود در فضا

دوست دارند خودشان بدون  ها آن چراکهکودکان باشد  درخور دی( بای برق و...دهایکل درها، رهیدستگ ،کمدها ، صندلی،زیم

ی باشد که کودک بتواند به بیرون نگاه کند و باز ا گونه بهباید  ها پنجرهمثال ارتفاع  طور بهاستفاده کنند.  ها آناز  ترها بزرگکمک 

 و دچار ترس شوند شده قفلزیرا ممکن است فکر کنند که در ؛ باشد آسان شیبراکردن در 
رعایت نشود باعث القای حس ازدحام و  ها اسیمقفضا با عملکرد و کاربر امری است ضروری که اگر این  متناسب بودن مقیاس

مثال راهروهای  طور به دهد یمافزایش  ها آنناهنجار رفتاری و تهاجمی را در  راتیتأثو هر دو  شود یمبه کودکان  خألیا حس 

و یا اگر ارتفاع فضا  شود یمیجاد حس سرکوب گری در دانش آموزان طویل و با عرض کم، چه با ارتفاع بلند یا کوتاه باعث ا

باشد، دانش آموزان ناخودآگاه حس  شده ینیب شیپتعداد دانش آموزان در کالس کمتر از مقدار  نیچن هممعمول و  ازحد شیب

ت، زیبایی محیط و نیز مقدار که تعلیمات، امنی دهد یمکه در این فضا تمایل به ایجاد سروصدا دارند. تحقیقات نشان  کنند یم

آسایش حرارتی برآوردن یک نیاز جسمی و روحی است. رفتار دانش  نیتأمدارد.  ریتأثهوای تنفس شده در یادگیری کودکان 

 درجه 21حرارت بیش از  مثال طور بهو  ردیگ یمکیفیت هوا قرار  نیچن همدما و  ریتأثمعناداری تحت  طور بهآموزان در کالس 

ی بزرگ انجام ها پنجرهنور طبیعی و  بر هیتک.با شود یمی عمومی حال یبموجب کاهش تحرک و افزایش رخوت و  دگرا یسانت

شده و نور مصنوعی جذابیت بیشتری  تر کوچک ها پنجره. با گسترش علم و یا در دسترس قرار گرفتن و ارزان شدن برق، شد یم

ساعات آغازین و پایانی روزهای زمستانی  بازهموز شود، در روزهای ابری ی مناسبی از نور ر استفادهیافت. حتی اگر در مدرسه 

و دارای توان خروجی باال و نیز  مصرف کمی ها المپی نورپردازی با ها ستمیسبه نور مصنوعی نیاز است. امروزه امکان استفاده از 

است.  شده فراهمان عدم استفاده نور طبیعی موجود و خاموشی خودکار در زم بر اساسسیستم هوشمند تنظیم شدت نور 

ی مهم  مسئلهیی کند. در اینجا جو صرفهی ساخت ساالنه برق ساختمان  نهیهز% در 61تا  تواند یماستفاده از نورپردازی مدرن 

ی و حداقل نیاز نگهداری است.بخشی از ضوابط مرتبط با عوامل انسانی در عمر طوالنی نوری کارآمد با ها ستمیساستفاده از 
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. با گردد یمروانی و نیز توجهات مرتبط با شرایط جسمی کودک منتج -روحی مالحظاتل طراحی فضای باز مدارس، از طو

ی شخصیت کودک در این سنین و شرایط جسمی در حال شد، این ضوابط اهمیتی شایان دارد که شرایط ریگ شکلتوجه به 

فیزیولوژی و سپس  مالحظات. در ادامه ابتدا به کند یم پرورش جسم و روح کودک را فراهم منظور بهخلق فضایی مطلوب 

 .شود یمروانشناسی کودک در فضای باز اشاره 

ی چون سکوها، سطل مبلمانطراحی  در در نظر گرفتن مقیاس متناسب با کودک در طراحی فضاها با توجه به اصول ارگونومی:

از جدولی که معرف پهنای  هر فردتعیین طول نشستن برای  رد زباله و دیگر عناصر، ارتفاع و ابعاد مناسب کودک لحاظ شود.

 ردیگ یمقرار  مورداستفاده ی سنیها گروهی تعیین طول فضای نشستنی که توسط همه برا گردد. استفاده کفل کودکان است،

 نودوپنجتن برای بودن فضای نشس استفاده قابلانتخاب برای  نیا ردیگگروه سنی یازده سال مبنای انتخاب قرار  نودوپنجصدک 

در تعین ارتفاع فضای نشستن از جدولی که معرف ارتفاع پشت زانوی کودکان است استفاده گردد . در صد از دانش آموزان است

نه سال  صدک پنج گروه سنی ردیگ یمقرار  مورداستفادهی سنی ها گروهبرای تعیین ارتفاع فضای نشستنی که توسط همه 

 است شده گرفتهگروه سنی میانی در نظر  عنوان بهگروه سنی میانی مبنای انتخاب قرار گیرد. گروه سنی نه سال  عنوان به

عیین عرض در تعیین عرض فضای نشستن از جدولی که معرف فاصله کفل تا پشت زانوی کودکان است استفاده گردد. برای ت

گروه سنی یازده سال مبنای انتخاب  نودوپنجصدک  ردیگ یمقرار  مورداستفادهی سنی ها گروه فضای نشستنی که توسط همه

 در صد از دانش آموزان است نودوپنجبودن فضای نشستن برای  استفاده قابلقرار گیرد. این انتخاب برای 

 

 کودکان بازی زمین مشخصات

 باشد کنترل قابلابعادش -

 ی مصنوعیها تپهی طبیعی و ایجاد ها تپهحفظ -

 درجه باشد 11درجه یا  35ی مصنوعی باید کمتر از ها تپهمیزان شیب -

 جذب حشرات و آلودگی باشد عامل دینباجنس پوشش زمین باید در برابر فرسودگی مقاوم باشد و -

 

 کودکان بازی یها نیزم یطراح اصول

 بین وسایل بازی حریمی باشد.-

 ی، دیوار آزاد نقاشی باید دور از وسایلی چون تاب و سرسره باشدساز مجسمهی بازی و ها خانهی، قایم باشک، باز شنی ها محل

 وجود سایه در روزهای گرم-

 در دسترس باشند ها توالتو  ها یآبخور-

 کودکان تحریک کنند. نیب راحس رقابت  نوعاً ها یباز-

 

 مدرسه باز فضاهای در کودک فیزیولوژیکی سالمت تأمین

 ی شود.ریگ بهره Dویتامین  نیتأم منظور بهبا تعریف فضاهایی در ارتباط مستقیم با آفتاب، از نور آفتاب 

 ی شودریگ بهرههوای پاک برای کودکان  نیتأماز پوشش گیاهی مناسب با چیدمانی مطلوب جهت 

در فصول سرد و گرم موجب  ازیموردنشرایط آسایش محیطی  نیتأماهان خزان پذیر در ضلع جنوبی که ضمن کاشت گی

 .گردند یمآشنایی کودکان با فرایند تغییر فصول در چرخه طبیعی 

 تقویت شود. ی حرکتی کودک از طریق طراحی فضاهای ورزشی و بازی مناسبها مهارت

 تخلیه شود. وجوش پر جنبی ها تیفعالیی مناسب ها المانانرژی کودک با طراحی فضاها و 
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 کودک روانشناسی مالحظات

 کودک: گانه پنجاغنای حواس 

 حس بصری 

 ی شاد استفاده شودها رنگی متنوع و ها فرمو مبلمان از  ها الماندر طراحی 

 ی متنوع استفاده شودها بارنگیی ها برگو  ها گلاز گیاهان با 

با ی کودکانه مانند قرمز و زرد استفاده شود. از فضاهایی ها رنگیی با نقوش و ها سنگفرشاز  برای افزایش قوه تخیل کودک

 ی سیال استفاده شود.ها فرم

و پیوستگی تعریف  وحدت ،تمیر ، مکث، حرکت، تباین،تقارنفضاهایی با کیفیات متنوع بصری با استفاده از اصول تعادل، 

 .شود یم

 در جهت ایجاد کلیتی واحد، یکپارچه و خوانا توجه شود. شده گرفتهی بکار ها رنگو  ها المان، ها فرمبه ترکیب متناسب 

 ی درس استفاده شود.ها کالساز مطلوبیت بصری حیاط برای افزایش کیفیت فضایی 

 

 حس بویایی 

 گیاهانی با رایحه خوش کاشته شوند

 س بهداشتی و آشپزخانه استفاده شود.از فیلترهای مناسبی چون پوشش گیاهی در مجاورت فضاهایی مانند سروی

 

 حس شنوایی 

 از آب در حالت جاری و ریزان استفاده شود

 ی لغزان در هنگام وزش نسیم استفاده شودها برگاز درختانی با 

 ی در مدرسه استفاده شودا کوبهی ها رنگاز 

 کاشته شود آواز خوشگیاهان جاذب پرندگانی 

 برای کودکان در برخی فضاها بهره گرفته شود. زیانگ خاطرهفضایی  یی مانند شن، جهت ایجادها سنگفرشاز 

 

 حس بساوایی 

 استفاده شود ها جدارهی متفاوت در کف و ها بافتاز مصالح با 

 استفاده شود .ی گوشتی، سوزنی وها برگاز گیاهانی با 

 تعریف شود .ی کودکان با مصالح مختلف مانند ماسه، چوب وساز مجسمهفضاهایی برای 

 استفاده شود. ها کفو  ها جدارهو... در مبلمان،  صدف ی مختلف، چوب،ها سنگز عناصر طبیعی چون ا

 

 حس چشایی 

 درختان مثمر مقاوم چون توت کاشته شود 

 توجه به پرورش هویت مستقل فردی در عین لحاظ کردن شخصیت اجتماعی:

 ی خلوت جهت تماشا و تعمق در فضا تعریف شودها گوشه

 ی فردی مانند مطالعه تعریف شودها تیفعالسب برای فضاهایی منا

 حق انتخاب کودک فراهم آورده شود نیتأمدرجات متفاوتی از خلوت در فضاهای مختلف برای 

 پرورش خالقیت و حس کنجکاوی کودک

 یی انتزاعی چند عملکردی با انتخاب خالقانه کودکان استفاده شودها الماناز 
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 توسط کودکان طراحی شود رییتغ قابل فضایی پویا، سیال،

 ی و جورچین در نظر گرفته شودساز مجسمهی دیواری، ها ینقاش مانندی فکری ها یبازی هنری و ها تیفعالفضاهایی برای 

 ی مارپیچ طراحی شودها راهی اکتشاف و رهایمس

 تعریف فضاهایی تک عملکردی اجتناب شود

 و ارتباط اشخاص استفاده شود. فراهم آوردن فرصت انتخاب منظور بهاز مبلمان متحرک 

 

 موردنیاز فضاهای لیست استخراج و استانداردها و ضوابط بررسی

 فضاها استاندارد های اندازه و ابعاد

مربوط به مدرسه ابتدایی  شده ارائهی استانداردهابه ذکر است که  الزم :میپرداز یمقسمت به بیان ابعاد استاندارد فضاها  نیدر ا

 نفراست. 111آموز  دانش روستایی و تعداد

 

 باز فضاهای

 :جدول زیر است صورت به کالسه 1 ییابتدابرای مدرسه  ازیموردنسطوح خارجی فضای باز محوطه 

 

 آموزشی تخته

 برحسبابعاد طول و عرض تخته 

 زیر تغییر کند: بر اساس تواند یمقد دانش آموزان در مقاطع تحصیلی مختلف و حجم کالس  

 حداقل(متر ) یسانت 121تا  31عرض از -ی مترسانت 241تا  31طول از 

 متر یسانت 61 ها یدبستانارتفاع تخته برای 

 

 مدارس آویز رخت

 :زیآو رختی ها قالبی محل نصب ها اندازه

 است متر یسانت 111 لیرارتفاع از کف اتاق تا وسط 

 ارتفاع داشته باشد متر یسانت 15حداقل باید  ها قالب

 .باشد فاصله داشته  متر یسانت 15تا  11 نیبباید از یکدیگر  زیآو رختی ها قالب

 

 چوبی قفسه

 (متر یسانتابعاد به باشد )ابعاد انواع قفسه چوبی، فلزی لباس باید طبق جدول زیر 

باشد و ضخامت  متر یلیم 13روکش مورد مصرف در دو طرف آن باید حداقل  احتسابضخامت دیواره جانبی قفسه لباس با 

 باشد متر یلیم 4تا  3قفسه و ضخامت پشت  متر یلیم 12حداقل  کشوها

 

 

 

 

 

 



 فرهنگ  و هنر مطالعات

 1 -33، صفحات 1411 مستانز ،4 شماره ،6 دوره

31 

 

 

 )ورودی )در 

 پنجره() رینورگ 

 بست بناین درها در قسمت  که یو درصورتیا خروجی ساختمان فاصله داشته باشد  پله راه متر 31در تمام فضاها حداکثر -1

 تقلیل یابد. متر 13راهرو واقع باشد این فاصله به 

 برای کودکان میسر نباشد. ها آنی حیاط طوری انتخاب گردد که امکان باال رفتن و یا خرید اجناس از میان ها هنرد-2

 مصالح صاف و صیقلی در کف پرهیز شود. کار بردناز به -3

 ی ایمنیها شهیشی پرهیز شود مگر ا شهیشی درهای ریکارگ بهاز -4

 تمیز کردن باشندی قابل سادگ بهتا  بازشوندبه داخل  ها پنجره-5

در طبقات الزم است. در طبقه همکف این حفاظ باید طوری طراحی شود که در مواقع اضطراری  ها پنجرهنصب حفاظ برای -6

 امکان فرار از پنجره میسر باشد.

تهویه و از نور طبیعی،  که یطور بهی شود نیب شیپی اولیه در نزدیکی دفتر مدرسه و یا اتاق مربی بهداشت، ها کمکاتاق -1

 ی اولیه برخوردار باشد.ها کمکفضای کافی برای تجهیزات 

 بیرون باز شود طرف بهبهتر است  ها توالتنصب شود در  ها توالتکلیدهای برق طوری روی دیوار -3

ها . در بسیاری از موارد لوالباشند یم نیآفر حادثهخطرناک و  شوند یمخارج باز  طرف بهپنجره دارای بازشوهای مورب که -1

 .دینما یمو خطر سقوط ایجاد  شود یمخراب و یا شکسته 

بایستی حداقل دارای یک پنجره جهت خروج اضطراری یا  مترمربع 23هر نوع کالس یا فضای آموزشی با مساحت بیش از -11

ل ابعاد باز شوی پنجره حداق ؛ وبایستی از داخل و بدون استفاده از وسایل و ابزار قابل باز شدن باشد ها پنجرهتهویه باشد. این 

 کمتر نباشد. مترمربع 1.35ارتفاع داشته باشد و سطح بازشوی آن از  متر یسانت 61عرض و  متر یسانت 51بایستی 

 باشد. متر یسانت 131باشد و فاصله قفل از کف نباید بیش از  متر یسانت 112نباید بیش از  شده تمامکف پنجره از کف -11

باالتر باشد و در  متر یسانت 31 شده تمامو باید از کف  گردد یمکریدورها و پاگردها نصب  راهروهاهای یی که در انتها پنجره-12

 غیر این صورت باید دارای نرده باشند.

 .شود یمعرض اضافه  به متر یسانت 21 شتریبو به ازای هر کالس  متر 2.41کالسه در مدارس چهار  راهروهاعرض -13

 اسب با سطح کل زیربنا و تعداد دانش آموزان باشدباید متن راهروهاسطح -14

 باشد. درجه 35حداکثر سلسیوس و  درجه 14 یارتباطی راهروهاحداقل درجه حرارت -15

از ی موازی نباید بیشتر ا نردهنرده داشته باشد و فاصله  متر حفاظ 1.3ی آزادند باید تا ارتفاع ا پله صورت بهراهروهایی که -16

 دباش متر یسانت 11

 ی تهویه باید در گودی باشد تا مانع عبور و مرور نباشدها دستگاهرادیاتورها و -11

 خارج باشد. طرف به ها آندرهای فضاهای آموزشی طوری انتخاب و نصب شوند که جهت بازشوی -13

 یک پاگرد محل نصب در باید تا اولین پله فاصله داشته باشد. اندازه بهحداقل  ها پلکاندر فضای -11

 در راهروها محل اتصال در باید در یک عقب نشستگی نسبت به راهرو باشد -21

 ی جلوگیری شودا شهیشاز کاربرد درهای  المقدور یحتدر مدارس -21

و آمد  دررفتباید قسمتی از آن دارای شیشه باشد تا افرادی که در دو طرف آن  شود یمچنانچه از درهای بادبزنی استفاده -22

 کرده و از برخورد هم جلوگیری شود تیرؤ هستند یکدیگر را

 سنگین استفاده شود مخصوصاً در مدارس نباید از درهای بادبزنی دو لنگه-23

 باشد متر یلیم 3فاصله دستگیره در تا در نباید کمتر از -24

 باشد متر یلیم 15از فاصله افقی دستگیره در تا لبه در نباید کمتر -25
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 باشد نفر 51هایی مجاز است که متصرفین آن کمتر از درهای کشویی فقط برای فضا-26

است بایستی حداقل دارای دو در  مترمربع 13متصرف دارد و یا مساحت آن بیش از  نفر 51هر اتاق یا فضایی که بیش از -21

 خروجی باشد.

 [.34باشد] متر یسانت 31عرض مفید بازشو درها نباید کمتر از -23

 

 منابع

ی فضای معماری  باز بر مبنای تطبیق ها شاخص،مدل مفهومی ارزیابی 1313جاد،حبیب، فرح،اعتصام،ایرج،[.سلیمان زاده، س1] 

 ،سال هفتم، فصل تابستان.23اسالمی،فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی،شماره-ی غربی و ایرانیها دگاهید

 .1سال اول،شمارهزمان،معماری شناسی، درگذر[.سعیدی کیا،ندا،سیر تحول معماری مدارس ایران 2]

ی نوین آموزشی،سال هشتم، ها یفناورو ضرورت آموزش هدفمند در عرصه  شدن یجهان،1312[.خوش نشین، زهره،3]

 12، بهار51شماره

روانشناسی محیط و علوم رفتاری در طراحی فضاهای  ریتأث،زهرا، حیدرنتاج،وحید،احمد،فریال،باعزت،فرشته،  اکبر زاده[.4]

 اج شده از پایان نامه کارشناسی ارشد.آموزشی،مقاله استخر

از فضای باز و بسته،دو فصلنامه  درگذر،پیوستگی فضایی 1311ی،فاطمه، حبیبی،امین،معمارضیا،کاظم،فتاحی،کاوه،اننیب[.5]

 .16-63،صص11علمی پژوهشی اندیشه معماری،سال دومف شماره چهارم، پاییز و زمستان 

ی تحقیق اهداف برنامه درسی برا ییابتدای دوره آموزشفضاهای  محور عتیطبحی ،راهکارهای طرا1311[.میرمرادی،سمیه،6]

 .131-111،صص21سال پانزدهم،دوره دوم،شماره ،ملی، پژوهش در برنامه ریزی درسی

،بازشناسی نقش طبیعت در فضای آموزشی،نشریه علمی 1333[.مظفر،فرهنگ،مهدی زاده سراج،فاطمه،میرمرادی،سمیه،1]

 .33،پاییز1آموزش، سال چهارم،شمارهپژوهشی فناوری 

، بررسی چگونگی کاربرد کالبدی کیفیات فضای بینابینی در طراحی معماری 2115،سهیل،نیالد جالل،مرجان،ایاول رویپ[.3]

 معاصر،کنفرانس بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی،ایران،تبریز.

-31ری، هویت شهر،شماره یازدهم، سال ششم،صفحات،از نظم تا بی نظمی در طبیعت و معما1311[.تقوایی،ویدا،1]

 11،پاییز52

[.مروی،افسانه،افشاری،محسن، نقش فضای تهی در معماری ایرانی رویکرد بر شناخت پایداری معنایی معماری 11]

 ایران،کنفراس ملی معماری و شهرسازی.

لبدی محیط آموزشی بر تسهیل یادگیری ، نقش معماری و عوامل کا1315[.ترکمان،مژگان،جاللیان،سارا،دژدار،امید،11]

 .15،بهمن13،پیاپی11کودکان،ماهنامه شباک)شبکه اطالعات کنفرانس های کشور(،سال دوم، شماره

، همزیستی درون و بیرون در ارسن 1316[.محبوبی،قربان،مختاباد امرئی، مصطفی،اعتصام، ایرج، عطار عباسی،مصطفی،12]

 16روردین،ف53،شماره15،باغ نظر،سال جهان نقش

ایرانی،نشریه علمی پژوهشی هنر -بررسی مفهوم عرفانی)فضای تهی(، در معماری اسالمی1316،خسرو ،[.ظفری نوایی13]

 ،فصل پاییز.21اسالمی،شماره 

،فصلنامه علمی نگارینه هنر اهلل لطف،بررسی فضاهای تهی مسجد شیخ 1313[.ظفری نایینی،سهیال،ظفری نایینی،سپیده،14]

 دوم،فصل تابستان اسالمی،شماره

(،نشریه ریرپذییتغپذیر،سیستم آموزشی  کودک تجربه)جهان ریپذ انعطاف،محیط یادگیری 1331[.مردمی،کریم،دلشاد،مهسا،15]

 ،فصل پاییز1علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران،شماره

ویکرد رابطه کودک  و طبیعت،پایان نامه ی کودکان)دبستان( با رآموزش، طراحی محیط 1331[.غریبی مرزنکال،مهشید،16]

 کارشناشی ارشد،دانگاه شهید بهشتی دانشکده معماری وشهرسازی.
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مدرسه با رویکرد معماری سبز -باغ -مدرسه بدون مرز با طراحی مجتمع آموزشی-باغ نامه انیپا،1311[.رحمتی مهر،محمد،11]

 در کرمانشاه، دانشگاه کرمانشاه

ی الگو طراحی مدارس متداول بدون کالس از منظر کارآمدی محیط یادگیری،دو فصلنامه  سهیمقا،1314،درضاومحم[.ثقفی،13]

 .15علمی پژوهشی مرمت معماری ایران،سال ششم،شماره دوازدهم،پاییز و زمستان

ی با ،، طراحی باغ دانشکده معماری بدون مرز با رویکرد معماری سبز،ناشر انتشارات راه دکتر1316[.رحمانی،بهاره،11]

 همکاری سنجش و دانش،چاپ اول.

مدرسه با رویکرد معماری سبز در -مدرسه بدون مرز،طراحی مجتمع آموزشی باغ-فباغ1311[.طاهایی،طاها اله،21]

 کرمانشاه،پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز.

،تحقیق معماری،شورای عالی انقالب وپرورش آموزش بر شدن یجهان ریتأث،بررسی 1334[.صبوری خسروشاهی،حبیب،21]

 فرهنگی.

،خودبسنده تر و یادگیرنده گان تر شادمانی بازی کودکان ما  زهیغری، کتاب یادگیری آزاد)چگونه با آزاد گذاشتن گر تریپ[.22]

 (، ترجمه مهدی غالمی.شوند یمی عمر  همهبهتری در 

ی روانی، اجتماعی،فرهنگی و ها پژوهشمدرسه طبیعت) نامه درست)[.پیترکان،استفن کلریت،کتاب کودک و طبیع23]

 .بانیحبو آرش  زاده وهابتکاملی(،ترجمه عبدالحسین 

 ی یادگیری،انتشارات سبحان نور.ها طیمح،کتاب طراحی 1333،[.کامل نیا، حامد24]

 [.شاطریان، رضا، کتاب طراحی و معماری فضاهای آموزشی.26]

 و فاطمه تقی زاده. خواه دولتری مدارس مدرن،ترجمه مجتبی [.آلن فورد، کتاب معما21]

 [.جان وایت، کتاب بازی و یادگیری در فضای باز، ترجمه دکتر علی ایمانی.23]

 ی معاصر.آموزشو مفاهیم بنیادی در فضاهای  ها دهیا[.دردروریان،21]

 ی.آموزش[.واحدی، عاطفه،کشاورزیان، صادق،پویایی،حلقه گمشده، فضاهای 31]

 یآموزش[.مجله معماری و ساختمان موضوع فضاهای 31]

 1311ی،رنایا شماتهی راهنمای تحصیل،موضوع معلمان معمار،آموزش[.مجله 32]

 ی،آزاده، مجله معماری و شهرسازی،جهان بدون مرزچراغ شاه[.33]

 د کشور جهانی از چنها نمونه( بررسی ها دبستانی ابتدایی)ها مدرسه،حسین،کتاب معماری زاده سلطان[.34]

 

 

 


