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  اي سه بعدي هوشمندانه جهت ارتقاء يادگيري كودكانارائه مدل ه
  

  ٢احمد ميرزا كوچك خوشنويس ،*١مريم كشاورزمهر
  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري

  يو گردشگر يفرهنگ راثيپژوهشگاه م يعلم ئتيو عضو ه ارياستاد ،يمعمار يدكترا
Maryam.keshavarzmehr@gmail.com  

  
  
  

  چكيده 
زيبايي، و خالقيت مي باشند، كه بيان كننده مفاهيم (ايده) ميان اصول موضوعي معنايي هستند. معماران مربيان محيطي، 

آنها مي توانند اين ايده و مفاهيم را به شكل ساختمان مدرسه و محيط طبيعي و محوطه اطراف آن طرح و اجرا كنند. 
 "بزار تفكرا"رد. طراحي محيطي به عنوان تحقيقات نشان مي دهد كه كيفيت محيط فيزيكي بر كيفيت يادگيري تاثير دا

براي تحريك تفكر در محيط يادگيري و براي تشويق گسترش آن براي مشكالت برنامه ريزان و طراحان كه امروزه با آن 
 ذيريپ انعطاف اين امكان بتوانند آموزشي بايد با توجه به تقاضاي كودك و معلم فضاهاي روبرو هستند مطرح مي شود. پس

آنچه سبب شد در اين مقاله به تاثير طراحي مدرسه در روند يادگيري  .باشند زمان طول در پايداري جوابگوي آورده، همفرا را
كودكان بپردازيم، ايده هايي براي طراحي مدرسه براي بهبود كيفيت يادگيري دانش آموزان است، چرا كه طراحي محيط 

اصل از طراحي  ٥ه معرفي مي تواند در روند يادگيري آنها موثر باشد. در اين پژوهش در راستاي دستيابي اهداف فوق ابتدا ب
مدرسه پايدار و متد آموزشي و بعد به تحليل مدرسه هايي به عنوان نمونه موردي پرداختيم، و با نظرسنجي در چند نمونه 
مدرسه در نهايت منجر به ارائه راه حل هايي براي طراحي مدل هاي سه بعدي هوشمند براي محيط هاي آموزشي با كاركرد 

  افزايش يادگيري دانش آموزان شده است. هاي متفاوت، در جهت
  

  هوشمند يآموزش، مدل سه بعد ،يكودك، معمار ،يروانشناس واژگان كليدي:
  

  مقدمه -١
سن چهار سالگي بسياري از كودكان چند ساعت روز را در محيط مدرسه سپري مي كنند. در طول سال هاي نوجواني، فعاليت مدرسه  از

ين درصد ساعات بيداريشان را صرف مي كنند. دانش به دست آمده، دوستي شكل مي گيرد، و شخصيت ها در كالس اغلب افزايش مي يابد بيشتر
  هاي درس و در زمين هاي بازي توسعه يافته است. 

 و كالبد فيزيكي كه در آن يادگيري اتفاق مي افتد، تأثير تعيين كننده اي بر آموزش، يادگيري، كودك و احساس كودك نسبت به خودش
ديگران آن دارد. اين محيط مي تواند به عنوان مشوق و يا بازدارنده و سركوب كننده باشد. محيط هاي آموزشي داراي ساختار فيزيكي هستند 

  )١٣٩١كه اجزاي آن قابليت درك و شمارش دارند. (كاكاوند، 
 ١٩٥٠زمينه هاي نظامي نظامي و تجاري در سال هاي  نگاهي با تاريخچه طراحي آموزشي حاكي از آن است كه اين واژه براي اولين بار در

ميالدي و بعد از آن مدل  ١٩٧٠). پس از آن دهه ٢٠٠٦ميالدي به صورت نظام مند به كار رفته است (موريسون، راس و كمپ،  ١٩٦٠ميالدي تا 
)، ١٩٧٠ي توان به مدل هاي گانيه و بريگز (هاي مختلفي توسط متخصصين اين حوزه و حوزه هاي مرتبط ارائه گرديده است كه از جمله آن ها م

)، ١٩٩٩)، جانسن (١٩٩٧)، مالندا، راسل و هاينيچ (١٩٨٣)، كلر (١٩٨٣)، رايگلوث (١٩٨١)، مريل (١٩٨١)، واتسون (١٩٧٨ديك و كاري (
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ره كرد. البته تعداد مدل ) اشا١٣٩٠) و زارعي زواركي (١٣٨٣)، فر دانش (٢٠٠٥)، زيمنس (٢٠٠٤)، موريسون، راس و كمپ (١٩٩٩هانافين (
  هاي ارائه شده در اين زمينه بيش از موارد مذكور است كه ذكر كليه آن ها در اين مقاله نمي گنجد.

ز نظـر علمي، طراحي عبارت است از تهيه يك نقشه عملي براي دستيابي به آنچه كه از قبل تعيين شـده است. بـر ايـن اسـاس، طراحـي ا
  ).١٣٨٦(زارعي زواركي،  ت از تهيـه نقشـه هـاي مشـخص در مـورد چگونگي دستيابي به اهداف آموزشي، عبـارت اسـآموزشـي
اي ه ساختن يك پل، يك بنا، يك موتور مولد نيرو و شايد ساختن هرچيزي، ابتدا نيازمند پـيش بيني چگونگي تركيب و اتصال قسمت« 

وش ها ،و ر ،آموزش نيز كــه ماهيتي تركيبي و تلفيقي از محتواهات. ور مختلف اسـمختلف آن با يكديگر و همچنين پيش بيني روش اجراي ام
فرايند سيستماتيك برنامه  طراحي آموزشي« به عبارت ديگر، ). ١١٦، ص ١٣٨٣(فردانش » بينيهايي را اقتضا ميكند امكانات دارد چنين پيش

شناسايي  «د: اند كه عبارتن اي از عناصر كليدي دخيل سيستماتيك، مجموعه در اين فرايند». ريزي كليه رويدادها براي تسهيل يادگيري اسـت
شناسايي محتواي موضوع، تعيين اهداف آموزشي، توالي محتوا در هـر واحـد آموزشي  بررسي ويژگي هاي يادگيرنده، مسائل و مشـكالت آموزشي،

براي  انتخاب منابع شي و توسعه آمـوزش، تهيـه ابزارهـاي ارزشـيابي،هاي آموزشي، تعيين پيام آموز بـراي يادگيري منطقي، تعيين استراتژي
هاي طراحي آموزشي و ل هاي اساسي در شكل گيري مد ين عناصر به عنوان مؤلفها». هاي آموزشي و يادگيري حمايت و پشتيباني از فعاليت

  )٧،٨، ص ٢٠٠٦. (موريسون، راس و كمپ، اند محيطهاي يادگيري مطرح
  

  مسئلهضرورت  -٢
آموزش در دوره پيش از دبستان يكي از مهمترين راهكار هاي پرورش ذهن كودك و آماده سازي او براي حضور در دوره دبستان مي باشد. 
محدوده سني بين سه تا هفت سال زماني است كه قسمت اعظم ذهن كودك شكل مي گيرد و اين در حالي است كه در كشور ما دوره آموزش 

سال  ٦ن هفت سالگي به طور رسمي آغاز مي شود. ناگفته نماند كه چند سالي است گذراندن دوره پيش دبستاني براي كودكان كودكان بعد از س
  اجباريست و در سطح كشور اجرا مي شود.

ن دوره آموزشي اما اين نكته حائز اهميت اينجاست كه آمار ها نشان از عدم كفايت اين گونه اقدامات مي دهند. به گونه اي كه گذراندن اي
توصيف وضعيت آموزش پيش از دبستان ايران در وضع موجود  قبل از ورود به دوره رسمي تحصيل تأمين كننده اهداف اين طرح نمي باشد.

  عموما به شرح ذيل مي باشد:
د، يش دبستاني (كاكاونفضاي آموزش: تبديل واحدهاي مسكوني به مهدكودك طبق ضوابط سازمان بهزيستي، استفاده از مدارس جهت آموزش پ

١٣٩١.(  
  

  پيشينه تحقيق -٣
  مقاله هاي انجام شده در اين زمينه -٣-١

طراحي آموزشي و محيط هاي يادگيري با رويكرد تلفيقي: نقدي بر مدل هاي پيشين و ارائه مدلي نوين در  -١-١-٣
  اين زمينه

از رويكرد تلفيقي كه نگاه كامالً جديد و متفاوتي در طراحي نوين خود، ضمن بهره گيري  نويسنده مقاله سعي كرده است تا در مدل 
نظر قرار شي و محيط هاي يادگيري را نيز مدآموزشي و محيط هاي يادگيري است، عناصر اساسي مورد نياز در يك برنامه جامع طراحي آموز

  )٢٧: ١٣٩١تبيين شده است. (زارعي زواركي، دهد. عالوه بر آن، مباني فلسفي، ويژگي ها، اصول و الزامات بكارگيري مدل نوين نيز 
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  پيمايش در تبيين اصول طراحي فضاهاي آموزشي كودكان -٢-١-٣

اكتشافي براي دستيابي به اصول طراحي فضاهاي آموزشي و  -به طور خالصه اين مقاله، تالشي است جهت توضيح روش تحقيق پيمايشي
ن در ايران. تكنيك هاي طراحي حاصل، توسط معماران به صورت تصاوير قابل درك براي كمك آموزشي كودكان با رويكرد ارتقاءخالقيت آنا

  )٦٧:  a١٣٨٨ساله در مورد تصاوير نگرش سنجي شد. (نقره كار و ديگران،  ٦تا  ٣كودكان اسكيس شده و يكبار نيز از كودكان 
  
  معمارانهطراحي فضاي مهدكودك بر اساس رابطه بين صفات خالقيت و ايده هاي  -٣-١-٣

» خيال پردازي«و » مشاركت -بازي«، »كنجكاوي«بر سه عامل » تحريك كنندگي محيط طبيعي«يافته هاي پژوهش نشان مي دهند 
 كودكان مثبت و معنادار است. نتايج تحقيق بر اساس مدل، شامل ايده هاي معمارانه اي براي طراحي فضاي مهدكودك ها در جهت ارتقاء انگيزش

ان است؛ از جمله: تغييرپذيري فضا و اجزاي آن، تداخل فضا هاي باز و بسته، تغييرپذيري، تنوع پذيري و بازسازي عناصر محرك و خالقيت كودك
  )٣٩:  b١٣٨٨طبيعي مانند نور، آب و گياهان. (نقره كار و ديگران، 

  
  اصول طراحي فضاهاي آموزشي كودكان بر اساس مدل خالقيت -٤-١-٣

عوامل موثر در ارتقاء خالقيت كودكان به صورت موردي، بررسي شده اند و مدل جامعي از رابطه و ميزان تأثير عوامل در ادبيات تحقيق، 
مذكور در ارتقاء خالقيت كودكان ديده نمي شود. با اين توضيح، مهم ترين دستاورد تحقيق حاضر، مدل رابطه صفات خالقيت و دستيابي به 

  )١٣٨٩ان بر اساس مدل مذكور مي باشد. (شفايي و مدني، اصول طراحي فضاهاي آموزشي كودك
  
  بازي انگيزي، راهبرد طراحي محيط هاي يادگيري -٥-١-٣

براي فعال نگه داشتن كودك طي فرآيند يادگيري، مطلوب است كيفيت بازي انگيزي در قالب الگوهاي مناسب و كيفيت هاي فضايي 
مبناي اصل تعلق كودك به فرهنگ بازي كودكانه شكل مي گيرند، در چنين هاي بازي انگيز برمطلوب به معماري محيط يادگيري وارد شود. فضا

محيطي معماري، فضايي ايمن فراهم مي كند كه در ان تداوم فضا، تداوم بازي را تضمين مي كند، تنوع محيط و عناصر محيطي ابزار بازي 
كند كه ضمن داشتن قابليت عرصه بندي براي گروه هاي سني كودك، مديريت گوناگوني را در اختيار مخاطب قرار داده و فضايي خلق مي 
  )٦٥: ١٣٩٣كودك بر جنس بازي خود را مي پذيرد. (مردمي و ابراهيمي، 

  
  تأثير عوامل محيطي بر يادگيري و رفتار در محيط هاي آموزشي (ابتدايي) در شهر -٣-١-٥

 نورپردازي ه،مدرس مؤثر، از قبيل اندازه يبه موارد يآموزش يها كودكان در محيط يرفتار يالگوها مطالعه محيط، با يمحققان روانشناس
شتر بي يتر آنها پرداخته خواهد شد. جهت آگاه دقيق يمقاله، به بررس انيجر اند كه در دارند، برخورده يادگيري شيدر افزا يا و... كه نقش عمده

كه براي اخذ اطالعات از مطالعات  پرداخت آنها و مدارس مطلوب ساخته شده، خواهيماي از  نمونه سهيكشور به مقا مدارس يعموم از وضعيت
 از كه ييباالخص مقطع ابتدا يآموزش يها محيط يطراح نينو دگاهيباره دمعتبر در هاي تيسا در شده رهاي منتش اي و از مقاله كتابخانه
  )٧٣: ١٣٨٧عطا، . (لطف در آموزش برخوردارند، استفاده شده است يا ژهياهميت و

  
  آموزش والدورف -٢-٣

) تاسيس شد، كه باور اصلي او اين بود كه هر فرد بايد يك تعادل ميان جسم، جان، روح و روان پيدا ١٩٢٥-١٨٦١توسط رودولف اشتاينر (
شامل كودكان شيرخوارگاه و سال)  ٧كند. نظريه رشد كودك اشتاينر در سه دوره از مراحل هفت ساله تمركز دارد. مرحله اول (بدو تولد تا 

مهدكودك كه از طريق تقليد و انجام دادن ياد مي گيرند. بازي خيالي مهم در نظر گرفته مي شود چرا كه آن باعث پرورش رشد كودك از لحاظ 
  جسمي، فكري، و عاطفي مي شود.
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بيان، با تاكيد بيشتري بر گوش دادن  سال)، كودكان در يك روش يكپارچه چندحسي به يادگيري و ١٤-٧در طي سال هاي مقدماتي (
  شفاهي و حافظه درگير مي شوند. 

معلم والدورف به طور كلي نقش عملكرد را ايفا مي كند. با اين حال، يادگيري به كالس درس محدود نمي شود. مشاركت با جهان بيرون 
ه بازي با تخته، شاخه، و مواد ديگر نيز بسيار مهم است. فرم از محيط مدرسه از جمله قدم زدن در طبيعت، كار كردن در باغ، يا ساختن پناهگا

  ) http://whywaldorfworks.orgساختمان نامتقارن و طاق مانند، رنگ هاي هماهنگ با فضاي داخلي هستند. (
  
  پنج اصل كليدي تيلور -٣-١

  اصل اول: شروع با زيبايي شناسي و چارچوب فلسفي مرجع
 محيط خود، و جداي از هستند، نه  بخشي از آن، ميان رشته اي است. انسان ها ا در شرايط آموزشينظم جهان همه جانبه است، و ي

 به همين دليل بايد در متن و چرخه هاي پايداري زيست محيطي به كار گرفته شوند.
 .تحقيقات نشان مي دهد كه كيفيت محيط فيزيكي بر كيفيت يادگيري تاثير دارد 
  معماران مربيان محيطي، زيبايي شناسي، و خالقيت مي باشند، كه بيان كننده مفاهيم (ايده و كانسپت) ميان اصول موضوعي معنايي

اين ايده و مفاهيم را به شكل ساختمان مدرسه و محيط طبيعي و محوطه اطراف آن طرح و اجرا كنند.  توانند ميهستند. آنها 
ه از محيط به عنوان ابزار آموزشي استفاده مي كنند. تيلور جابجايي و تبديل نقش را در اينجا نشان آموزگاران طراحان ذهن هستند، ك

  مي دهد. با گسترش مناسب حرفه معماري، همه بايد پتانسيل هر دو نقش مربي و طراح را داشته باشند.
مه ريزي تسهيالت مدرسه و فرآيند اصل دوم: توسعه و استفاده از سيستم سازماندهي برنامه آموزشي براي اداره برنا

  توسعه
  بهترين شيوه هاي آموزشي و نظريه هاي يادگيري معاصر به معيارهاي طراحي براي برنامه ريزي و برنامه نويسي امكانات آموزشي

 الويت مي دهد.
 برنامه ريزي را شكل مي  زمينه، محتوا، و فرايند هاي آموزشي، سيستم فكري توسعه موازي برنامه آموزشي و طراحي معماري براي

 دهد.
  دانش آموزان حق رشد اندامي، ذهني و روحي و رواني دارند كه بايد به سطوح متناظر قابليت سكونت معماري در همه مدارس ترجمه

 ) آرامش رواني و رضايتمندي زيبايي شناختي. ٣) پشتيباني كاربردي، (٢) بهداشت و ايمني (قوانين)، (١شود (
  و يادگيري از محيط به عنوان كتاب درسي سه بعدي اصل سوم: طراحي

  اشيايي كه با آنها در محيط ساخته شده، طبيعي، و محيط فرهنگي مواجهه مي شويم، مفاهيمي (ايده ها) را به صورت در اصول
 موضوعي بيان مي كنند.

  يادگيري، طراحي و اجرا كنند، كه  "اصول كلي"معماران مي توانند طراحي و ساخت اين ايده ها را در محيط مدرسه به عنوان
 شامل عناصر مادي هستند و بيانگر ايده ها، حقوق، و اصولي كه بر جهان ما حاكم هستند.

  يا تفسير كردن محيط، و به مقصود افزايش سطح معناي درك  "خواندن"به معناي فهم چطور  "چشم دانستن"تبيين مسئله
 رت بر جهان ما و بر يكديگر است.فراگيري در طول زندگي، با هدف حكمت و نظا

  اصل چهارم: اهداف آتي
  درس عملي طراحي معماري، مدلي فراهم مي كند كه مي تواند ساختارشكن عادات منسوخ و تكراري، در كالس درس غير فعال در

گيري بر اساس وعيت يادتنظيمات مدرسه باشد، استفاده شود در حالي كه يادگيري پشتيباني شده پيشرفته، مبتني بر پروژه، با موض
عاليق دانش آموزان، بازگشت به سوي دانش آموزان براساس قدرت يادگيري خود ايشان است. معلم به مربي يا تسهيلگر يادگيري 

 امروزي تبديل شده است، و مسئول يادگيري دانش آموزان است.
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 نعطاف پذيري، و قابليت گسترش مبلمان، مكاني براي محيط هاي آموزشي آينده بر اساس مفهوم مركز طراحي فناوري، با تاكيد بر ا
حضور جمعي و انبار، حمايت از سيستم اندازه هاي سنين و گروههاي مختلف، فناوري ارتباطات و تنظيم تفاوتهاي بيشتر فعاليتي 

 در زندگي واقعي، با رويكرد آموزشي.
 زه گروه، فناوري ارتباطات و تنوع بيشتري از تنظيمات فعاليت سفارش و ذخيره سازي، سيستم هاي پشتيباني براي انواع سنين و اندا

  زندگي واقعي، در دست يادگيري است.
  مي تواند گسترش يافته و  "معلم"روش هاي جديد آموزشي تغيير متناسبي را در توسعه حرفه اي معلمان خواهان است. مفهوم

، هنرمندان، و غيره را شامل مي گردد، و مي تواند به طور مهندسان، پزشكان، وكال، معماران –متخصصان تمام طبقات جامعه 
مستقيم به تجارب آموزشي فرزندان ما كمك كنند. دانشگاه و موسسه هاي آموزشي مي بايست درهاي خود را باز كنند و الزامات 

 اخذ مجوزها اصالح گردند تا تخصص هاي جديد وارد مدارس شوند.
 كه فضاهاي باز "مناظر آموزشي"شي از برنامه كل مدراس، متناسب با ساختمان به عنوان محوطه هاي آموزشي بايد به عنوان بخ ،

هستند، طراحي شوند. امالك و مستغالت اطراف مدارس مي توانند، باغ هاي  محيطي زيست و دانشگاهي جنبشي،آموزشي  -
 توليدكننده مواد غذايي تازه رستوراني براي دانش آموزان و تغذيه گرسنگان باشد.

  اصل پنجم: تحكيم نظارت بر محيط با پرورش فرد، جامعه و جهان
 شكل گشايان قدرتمند، مستقل، فعال در مركز ياد گيري پشتيباني محيط هاي آموزشي مشتريان / دانش آموزان امروز را به عنوان م

 مي كنند.
  ،مدارس نمي توانند در انزوا عمل كنند، اما ابزار مهمي در حفظ آرمان هاي مشاركت عدالت اجتماعي، برابري و چند فرهنگي هستند

ز مي توانند به عنوان محيط هاي آموزشي زندگي مدارس مي توانند به عنوان مركز محله ها خدمت كنند، و جوامع همسايگي آنها ني
 واقعي خدمت كنند.

  يا بيوتكچر) به ايجاد حس مكان و نظارت براي نسل هاي آينده ضرورت  "سبز"طراحي پاسخگو محيط زيست مدارس (معماري
چارچوب فلسفي جديدي بر  دارد. همه ساختمان ها و مناظر بايد به عنوان نمونه هاي كاري طراحي پايدار خدمت كنند، و منجر به

 )Taylor,1999:32( اساس محيط زيست براي زندگي به عنوان شهروندان جهاني مي شوند.
  

ايده، فرم، عملكرد در نمونه هاي مشابه و منبع: نگارندگان -١جدول نمونه شماره   
  تصاوير  بررسي ايده ، فرم و عملكرد  عنوان  رديف

١  
كودكستان 

 شينينگ مونتين
(Shining 

Mountain)   

، با طراحي گروه برت. رنگ بندي كالس ها، بخشي از يك مجتمع والدورفي 
فضاي آشپزخانه همانند منزل مسكوني. رعايت شيوه محوطه سازي، ارتباط 

اهاي فض مستقيم كودك با طبيعت، اصول رنگ آميزي همگي در اين نمونه.
رنگ هايي گرم. توده ساختمان  پرنور، مبلمان سبك، كف پوش هاي نرم و با

ي امكان درك كلي كودك. در صورت وسيع بودن ساختمان بايد به اندازه 
 با ايجاد شكست، حجم را به بخش هاي متعدد تقسيم كرد.

(www.barrettstudio.com) 
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٢  
 مدرسه ماركالج
(Marecollege / 

24H 
Architecture)   

رها شده به ساختمان جديد  در ساماتراسرات، ساختمان مدرسه موجود 
 ٤٥٠مدرسه مناسب براي ماركالج تبديل شد، مدرسه والدورف متوسطه با 

  دانش آموز.
مترمربع، بخشي از داخل  ٣٨٠٠براي طراحي براي نقشه  شبانه روزي

و بخشي در توسعه هاي جديد راه اندازي شد.  ٦٠ساختمان ساده موجود از 
ساختمان موجود  دري طراحي توسعه استفاده از ساختارهاي تازه تژاسترا

 اضافه شدنهويت جديد و رسا در قسمت بيروني و همچنين دروني.  و
 ،ورودي جديد به شكل ارگانيكبه ساختمان ، از تشكيل  "پروانه اي"شكل 

سالن مركزي تمركز تمام پويايي. شكل نشانه هاي جديد به عنوان نماينده 
ت به فضاي عمومي. در داخل فضاهايي خاص مانند سالن و مدرسه نسب

كالس رقص، و همچنين كالس هاي معمول مدرسه والدورف مثل پخت و 
پروانه ". پوشش بيروني داردپز ارگانيك، طراحي، نقاشي و كار نساجي قرار 

از تخته سنگ هاي طبيعي كه از بيرون به داخل اجرا شده، حركت  "اي
  ت مي كنند.دانش آموزان را هداي

با نماي آجر كاري با جزييات چوبي و در آينده  Uساختمان اصلي به شكل 
نزديك آراليكا بيروني را پوشش خواهد داد. در حياط داخلي، زمين بازي 

، روكش فلزي نما از نوار پهن برگ كه الگوهاي برگ با سايه خود مركزيدر 
و  مخصوصكالس مختلف سقف هاي چوبي  ٣٢تمام  ايجاد كرده است.

كثر دابا هواي تازه مورد نياز براي ح "مدرسه تازه"سيستم تهويه جديد  يك
  .غلظت دانش آموزان طراحي شد

(www.archdaily.com/392465/marecollege-24h-architecture  )  

  

٣  
 فراينمدرسه 

(Freien 
Waldorfschule)   

والدروف در جنوب غربي آلمان شهر فرايبورگ  –مدرسه ابتدايي اشتاينر  
است. داراي سه درب اصلي مسي كه با آب و هوا تغيير رنگ مي دهند. و 

 دانش آموزان مي توانند گرافيكش را مال خودشان كنند. "با اثر انگشت 
اس حسفلسفه آموزشي اشتاينر در مورد نياز كودكان به رنگ بسيار  چون

طبيعي، روغن بلوط، بتن و رنگ سفيد  تميزاست، معماران تخته سه ال 
. كالس هاي درس در شكل هاي مختلف، ديوار هاي كار بردندروشن به 

اشتاينر معتقد بود كه دانش آموزان "زرد آفتابي يا قرمز گوجه فرنگي. 
. نرده در پاگرد طبقه دوم همان "جوان، به خصوص، به رنگ گرم نياز دارند

  ر مقابل ديوار.و گلگون د تندرست رنگ قرمز،
استفاده از برجسته ترين معماري با استفاده از رنگ شامل پنجره سالن ها، 
سوراخ هاي مربع و مستطيل شكل پراكنده نامتقارن در سرتاسر نماي 

آبي، قرمز، صورتي ، نارنجي و يا شيشه  پانل به رنگخيابان. در جلو هر يك 
ديوار داخلي مي اندازد.  اي نصب شده، كه قالب رنگين كمان از نور بر روي

 هميشه رنگ وجود دارد، بنابراين شما واقعا زمينه خاكستري را نمي ببينيد.
(www.interiordesign.net/projects/detail/1365-school-of 
thought/) 
 

  

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

  ١٣٩٥ ماهبهمن  -)١٨پي: اپي(١١شماره  -سال دوم  
 
 

٧١ 
 
 
 

٤  
مدرسه آنتونيو 

 آراندا
  

از  يكي)، Antonio Arandaآراندا ( وينشاط بخش از آنتون يطراح 
  است. كويومكزيدر دانشگاه ن لوريت ارشد يكارشناس انيدانشجو

السه دوازده ك يتيو دو مل ،يمدرسه دو زبانه، دو فرهنگ شنهاديدنبال پ آراندا
امل پرديس ش .واقع شد كويومكزيدر محوطه دانشگاه ن ماياست كه مستق يا

عناصر سازگار و پاسخگو با محيط زيست مانند: مزرعه اي از توربين هاي 
بادي، باغ گردو و باغات، و خود برنامه حول مفهوم طراحي عملي فضاي 
آموزشي علمي طراحي شده در محوطه باز، مركز بازديدكنندگان، سالن 

د كه شاره مي كنهنري با كارايي فرهنگي، گالري، كتابخانه، و غيره. تيلور ا
اين طرح، يك طرح جايگزين الهام بخش، اميدوار كننده و مشاركتي براي 
ديوار مرز بي فايده اي است كه بين دو كشور ساخته شده و مخارج نظامي 

  زيادي الزم دارد تا پليس آن را اداره و كنترل كند. 
 اشكستن مرزهايي كه مارا از هم جد"تيلور فلسفه اش را خالصه مي كند 

مي كند، منجر به طرح هايي فراتر از تفاوت ها مي شود و شباهت هاي ما 
بزرگ مي كند در حالي كه كل جديد ايجاد مي شود كه بيشتر از مجموع 

  )Taylor,1999:32( ."اجزاي آن است
  

  

 ٥  
  مدرسه والدورف

( Independent 
Waldorf School, 
kleinmachnow)   

در سال  CAMAمدرسه ابتدايي در كلينماچنو، آلمان و توسط شركت  
 ٣٠٠،٠٠٠فوت مربع در  ١٠٠،٠٠٠طراحي شده است. ابعاد آن  ٢٠١٣

  فوت مربع است.
CAMA  جايزه سوم براي ورود به اين رقابت آن را براي گسترش مدرسه

  والدورف در كلينماچنو در نزديگي برلين تعلق مي گيرد.
(http://architizer.com/projects/independent-waldorf-school-
kleinmachnow/) 

  

٦           
مدرسه والدورف 

 شيكاگو
(Chicago Waldorf 

School) 

در حد ايده طراحي  JGMAمدرسه ابتدايي در شيكاگو و توسط شركت  
  فوت مربع است. ٢٥،٠٠٠فوت مربع در  ١٠،٠٠٠شده است. ابعاد آن 

آموزش مدرسه والدورف شيكاگو ارائه مدرسه مستقل شهري جامع، خالق، 
قوي كه ريشه در شيوه هاي آموزشي تدوين شده توسط فيلسوف، مبتكر و 

  هنرمند اجتماعي رودولف اشتاينر است.
طراحي پيشنهادي از مطالعات اشتاينر در رنگ و هندسه به توسعه مفهوم  

فاده نشده، كه جدا از تقسيم ساختمان به طور عمده حياط براي اتصال است
مدرسه موجود، سخاوتمندانه، به خوبي و روشني، و ورودي البي متمركز 
شده است. البي نه تنها ورودي قابل تشخيص و امن ارائه مي كند، آنرا نيز 
به عنوان گالري، سالن يادگيري، و فضاي نمايشي قابل مشاهده از كالس 

  هاي درس و پل اتصال است.
(http://architizer.com/projects/chicago-waldorf-school/)  
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كودكستان   ٧   
 اسجتورگت

  طراحي شده است. توسط گروه معماري روت استين 
واحدهاي انبار رنگي كه بعنوان حفره هاي مكعبي هستند ومكانهاي 

توسط  ٢پنهاني براي خالقيت كودكان در اين كودكستان واقع دراستكهم
ه فضايي اين گرو شده است. طراحيشركت سويدي معماران روت استين 

با ورودي  از مجتمع آپارتماني مسكوني، ال شكل در سطح طبقه همكف
  است. شدهطراحي آن كودكستان در وسط 

حفره هاي مكعبي درفضاهاي معمول زرد هستند درحاليكه هركدام از اين 
  سه كالس داراي رنگ منحصر بفرد خودهستند.

(http://www.archdaily.com/438746/sjotorget-kindergarten-rotstein-
arkitekter) 
 

 

  
  سواالت و فرضيه هاي پژوهش -٤

  آموزش وتأثيرگذاري در ادراك كودكان را دارد؟ آيا فرم هاي اصلي قابليت -١
  به راستي كودكان در انتخاب اشكال و تركيب آنها با هم از يك منطق و مكانيزمي بهره مي برند؟ -٢
  استفاده از اشكال اصلي مي تواند جايگزين عناصر كالبدي در فضاي آموزشي كودكان باشد؟ -٣
  كال هندسي درباره كودكان موثر باشد.متغير جنسيت نمي تواند در درك رابطه اش -
  كودكان با فراگيري روابط اصلي بين اشكال مي توانند در سطوح باالتر مسأله كاوي در ميان فرم ها تأثيرپذير باشند. -
  طراحي معماري براي فضاي آموزشي كودكان مي تواند با استفاده از اصل درك روابط بين فرم هاي اصلي طراحي شود.  -

 م تيلور در مدرسه والدورف)(اصل سو
  روش تحقيق -٥ 

تبييني است كه در پژوهش هاي معماري، مي توان از آن استفاده نمود. شيوه تحقيق  -اكتشافي شيوه اي توصيفي -روش تحقيق پيمايشي
  در پژوهش حاضر، شامل مرحله زير است كه به بررسي آن مي پردازيم:

  كودكان بررسي شد. در تحقيق حاضر فهم رابطه بين اشكال توسط
به دليل ويژگي هاي خاص ادراكي و بياني كودكان، در مراحل تست از ماكت و كمك مربيان استفاده شد. براي انتخاب تصادفي واحد هاي 

  استان تهران، به طور تصادفي پيش دبستاني دو مدرسه (دخترانه و پسرانه) انتخاب شدند. ٥تحليل، از منطقه 
  نفر پسر بودند. ٢١نفر دختر و  ١٩انش آموز بود كه د ٤٠جامعه آماري شامل 

  ساله باشد.  ٦تست شامل اشكال هندسي ساده شامل مثلث، مربع و دايره بود، تا قابل فهم براي كودكان 
  
  
  
  
  
  

رابطه ساده بين درون و بيرون اشكال مورد بررسي قرار گرفت. مثلث كه داخل آن مثلث خالي بود، مربع كه داخل آن مربع  اول: تست
  خالي بود و دايره كه داخل آن شكلي خالي نبود.

 اشكال هندسي ساده، تصوير: نگارندگان -١شكل 
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  سوال مطرح شده: داخل دايره چه شكلي بايد خالي باشد؟
  
  
  
  
  
  

رابطه بين درون و بيرون اشكال كمي پيچيده تر مورد بررسي قرار گرفت. مثلث كه داخل آن مربع خالي بود، مربع كه داخل  تست دوم:
  آن دايره خالي بود و دايره كه داخل آن شكلي خالي نبود.

  سوال مطرح شده: داخل دايره چه شكلي بايد خالي باشد؟
  
  
  
  

  
  
  

  گزارش و تحليل روش تحقيق -٥-١
صبح در مدرسه صياد شيرازي (پسرانه)،  ١٠ساعت  ٩٤/١٠/٢٣جهت انجام آزمايش هاي مربوط به بررسي فرضيه هاي فوق، روز سه شنبه 

 بعدازظهر در مدرسه امين (دخترانه)، ١ساعت  ٩٤/١٠/٢٤نفر از كودكان كار شروع شد. و همچنين روز چهارشنبه  ٢١سال، با  ٦ميانگين سني 
  نفر. ١٩سال، با تعداد  ٦ميانگين سني 

  
  تحليل جواب سوال ها ٥-١-١

  جواب همه بچه ها هم دختر و هم پسر به سوال اول دايره بود.
ي مرضيه اول اثبات ف بر اين اساساز جواب بچه ها به اين نتيجه رسيديم كه كودكان رابطه ساده درون و بيرون اشكال را درك مي كنند، 

  د.مي تواند در درك رابطه اشكال اصلي هندسي درباره كودكان موثر باشمسئله جنسيت ن ود. وش
  

  
٠
٥
١٠
١٥
٢٠

مثلث مربع دايره

پسر

 ؟

 ؟
 تست اول، تصوير: نگارندگان -٢شكل 

 صوير: نگارندگانتست دوم، ت -٣شكل 

 نمودار، منبع نگارندگان -٦شكل 
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  جواب اكثريت بچه ها به سوال دوم مثلث بود. 
  درون دايره قرار بگيرد؟سوال ديگري هم مطرح شد كه آيا عالوه بر اين اشكال اصلي، شكل ديگري هم مي تواند 

جواب  در ا چون اشكال بيشتري آموخته بودند،جواب پسرها نه بود چون شكل ديگري به جز سه شكل اصلي نياموخته بودند، ولي دختره
  به اشكالي مثل: لوزي، مستطيل، بيضي، متوازي االضالع هم اشاره كردند.

كه كودكان متوجه روابط پيچيده بين اشكال هم مي شوند. پس فرضيه دوم نيز  از جواب بچه ها در مورد اين سوال به اين نتيجه رسيديم
 اثبات شد. بنابراين كودكان با فراگيري روابط اصلي بين اشكال مي توانند در سطوح باالتر مسأله كاوي در ميان فرم ها تأثيرپذير باشند.

  
  گيرينتيجه

يادگيري در نظام آموزش و پرورش ايران و اقدام سليقه اي و ضعف بسترها و شرايط با توجه به خأل جدي طراحي آموزشي و محيط هاي 
الزم در اين زمينه، طراحي معماري براي فضاي آموزشي كودكان مي تواند با استفاده از اصل درك روابط بين فرم هاي اصلي طراحي شود (اصل 

شي كشور در دوره تحصيلي پيش دبستاني كمك كرده و باعث ارتقاء يادگيري سوم تيلور در مدرسه والدورف)، به تحول بنيادين در نظام آموز
  كودكان خواهد شد.

در پيشينه تحقيق، طراحي فضاهاي آموزشي كودكان به صورت موردي، بررسي شده اند و مدل هاي سه بعدي هوشمند در آن ها ديده 
ز اصل درك روابط بين فرم هاي اصلي براي طراحي فضاهاي آموزشي نمي شود. با اين توضيح، مهم ترين دستاورد تحقيق حاضر، استفاده ا

  كودكان بر اساس مدل مذكور مي باشد.
  به نظر مي آيد در تحقيقات آينده بايد رابطه رنگ و فرم مورد بررسي قرار گيرد.
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