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  استاديار دانشگاه هنر اصفهان١

 معماري دانشگاه هنر اصفهاندانشجوي كارشناسي ٢
  دانشجوي كارشناسي معماري دانشگاه هنر اصفهان٣

saghafi@aui.ac.ir    
  

  چكيده
كارگاه هاي آموزش طراحي معموال با مطالعه موضوع و سايت پروژه شروع و با پيشبرد يكي از گزينه هاي منتخب ادامه  

مي يابد.اما ارتباط ضعيف بين مطالعات و محصول نهايي در اغلب موارد مشهود است. يكي از روشهاي ايجاد پيوند بين 
ندي است كه مطالعه هر بخش را با تمرينهاي عملي درباره آن بخش مطالعات طراحي و پروژه نهايي، برنامه ريزي فراي

دانشگاه  ٣نفره از دانشجويان كارشناسي رشته معماري در كارگاه طراحي معماري  ١٢مربوط سازد. در اين تحقيق يك گروه 
 اسكيس هاي هنر اصفهان شركت داشتند. اين مورد پژوهي واجد رويكرد كيفي است كه از استدالل قياسي جهت تحليل

تركيب مطالعات با تمرينهاي عملي به كه  دانشجويان در طول دوره فرايند طراحي بهره مي برد. يافته ها نشان مي دهد
كاربرد مطالعات در طرح نهايي كمك قابل توجهي مي كند. نتايج بدست آمده از مقايسه محصول نهايي با اسكيس اوليه 

دانشجويان قبل از انجام فرآيند، پراكنده و نامنسجم بوده و تحت تاثير تجربه  حاكي از آن است كه ذهنيت (نقشه فكري)
آنان از مشاهده مدارس متداول كنوني است. اما اين مساله در محصوالت نهايي طراحي مشاهده نميشود و پروژه ها از تنوع 

  و خالقيت بااليي برخوردار هستند.
  

  آموزشي فضاهايمحيط هاي يادگيري، آموزش طراحي، روند طراحي، كليدي:  گانواژ
  
  مقدمه -١

 (يكي از مسايل رايج در كارگاه آموزش طراحي معماري، گسست بين مطالعات (دروس نظري) و محصول طراحي (پروژه عملي) است 
(Heath, T. and R. Jones.2010.  اين پژوهش در پي  .مورد بررسي و تحليل قرار مي گيردپژوهش فرايند طراحي يك فضاي آموزشي اين در

تمرينهاي طراحي در طول كارگاه آموزش طراحي چه نقشي در بكار گيري عوامل مطالعه شده در طرح نهايي  ن سوال است كه يافتن پاسخ به اي
  فرايند استفاده شده است. از قبل و بعد تمرينهاياز مقايسه  تعيين ميزان كارآمدي فرايند ارايه شده، . در پژوهش حاضر به منظوردارند

  
  و پيشينه تحقيق مرور ادبيات -٢

نقطه شروع براي طراحي تابع عوامل است. طراحي فضاهاي آموزشي با توجه به تحول نظام آموزشي مورد توجه قرار گرفته  امروزه چگونگي
و بر اساس نياز ها ، )١٣٨٦، نيا كامل( آمريكا آموزشي فضاهاي معماري انستيتو توسط شده ارائه طرح مانندگوناگوني است كه ممكن است 

. در اين طرح با ديدگاهي واقع بينانه و پس از تهيه فهرست نيازهاي موجود و امكانات در دسترس، استاندارد هايي براي امكانات موجود باشد
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در  انجام شده و انگلستان پرورش و آموزش نظام مورد در كه اي گسترده تحقيق طراحي فضاهاي آموزشي براي طراحان ارايه شده است. در
 اين روند بر پايه اهميت ذهنيت خود دانش آموزان از فضاهاي آموزشي، به خاطراست، رسيده چاپ به آن در كتاب مدارس فردا نتايج ٢٠٠٠سال

   .(Roger Crombie white-2000) .ده استپرسش از خود دانش آموزان به دست آمده پيشنهاد ش بااصول روانشناسي محيطي كه 
 نشان مي دهدپژوهش . نتايج )١٣٩٣ ذهابي، و باقري(در نمونه ديگر اين نظرخواهي هم از استادان و هم از دانشجويان صورت گرفته است 

. سيدر ميتوانصحيح  يبه نتيجه و روند ،كه با نظرخواهي از اساتيد و دانشجويان معماري در خصوص چگونگي روند و استراتژي آموزش طراحي
سعي شده كه نقش عوامل محيطي و محيط پيرامون طراحان، روي فرايند طراحي انجام شده توسط  )١٣٩٤صادقي،  و عابدي(گر در پژوهشي دي

البدي با محيط ك نظريبررسي عوامل موثر در افزايش تجربيات بصري و يكپارچه كردن دانش  آنها مورد بررسي قرار گيرد. اين پژوهش ابتدا به
، توانايي بازيابي و احضار دانش اندوخته شده به هنگام خلق اثر جديد، از سپس وپردازد ميطريق مطالعه كتابخانه اي و فضاي رواني دانشجو از 

است. امروزه روش هاي طراحي گوناگوني طريق پرسيدن سواالت متني و تصويري در قالب پرسشنامه و مصاحبه حضوري مورد مطالعه قرار گرفته 
به اين پژوهش  .)١٣٩٢ امرائي،( شود كه با بررسي ميزان كارايي آنها نيز ميتوان به فرايندي منطقي دست يافتمي در دانشگاه هاي كشور تجربه

ن تعيي و ارائه راهكارها هب از نتايج حاصله، بررسي روند آموزش طراحي معماري در دانشگاههاي كشور پرداخته، نقاط ضعف را شناسايي نموده و
ي معماري پرداخته است. البته هر روندي كه ارايه شود نقش پژوهش در بهبود كارايي آن روند بسيار اهميت دارد طراحسرفصل و روندي اصولي 

 نظر گرفتن روند و چگونگي فكر كردن دانشجويان در سير از سوال به جواب با در به تادر اين مقاله سعي شده  .)١٣٩٣ وسيديان، كيارستمي(
  و نقش پژوهش در بهبود اين فرايند مورد بررسي قرار گيرد.  شوداي توجه ويژه ،كارگاهيفرايند آموزش معماري در قالب 

در  )،١٣٩٢كريمي، برخي معتقدند فرآيند طراحي معماري در عصر حاضر بايد بر اساس فناوري اطالعات و آموزش مجازي شكل بگيرد (
كه از ملزومات آموزش معماري (پذيري فضاي آموزشي  انعطاف نقش آن درتأثير فناوري اطالعات بر آموزش و طراحي معماري و  اين پژوهش به

گيرد. اما هر روشي براي فرايند طراحي مي مورد تجزيه و تحليل قرار شود. سپس نقش فناوري اطالعات به عنوان ابزاري جديد، پرداخته مي)است
 هدف كلي .)١٣٩٣ سيديان، و كبيري(ال آموزش معماري ارايه شده باشد معماري مورد استفاده قرار گيرد، بايد بر پايه استفاده از روشهاي فع

و اگاهي از تاثير روش تدريس مبتني بر پژوهش و اكتشاف و بحث گروهي بر  معماري پژوهش مقايسه روش فعال و غير فعال در تدريس اين
هاي كاربردي در طراحي محيط روند يكبراي ارائه  گاميپژوهش حاضر  .(همان) در مقايسه با روش تدريس استاد محوري است فراگيرانموفقيت 
همچنين در موارد بررسي شده، نظريات ارايه شده بيشتر از ديدگاه مدرسين بيان شده اند. ولي در پژوهش حاضر  به شمار مي رود. يادگيري

  .سعي شده از بازخورد ديدگاه هاي خود دانشجويان معماري استفاده شود
  

  روش تحقيق -٣
روند  يپژوهمورد در اين به انجام رسيده است. توصيفي تحليلي روش كيفي و  با رويكردحاضر يك تحقيق كاربردي است كه  پژوهش

 معماريكارشناسي  نيمسال ششمدانشجويان از يك گروه با  ٣به عنوان پروژه درس طراحي معماري با رويكرد اقليمي  يك دبيرستانطراحي 
بررسي قرار گرفته است. روش گردآوري داده ها نظرسنجي از دانشجويان شركت كننده در اين تحقيق و مشاهده و مقايسه اسكيس هاي  مورد

  مرحله كلي است : ٣پژوهش حاضر شامل اوليه و نهايي آنان در ابتدا و انتهاي فرايند طراحي است. 
  روي محصول نهايي طراحيتاثير فرايند  بررسي-٣ ارائه فرايند طراحي -٢ اسكيس اوليه نظرسنجي -١

و نظر ايشان در مورد اسكيس ها جمع آوري گرديد. در  از دانشجويان گرفته شد با موضوع مشابه پروژه نهايي اسكيس يكدر مرحله اول 
با محصول  يابي اوليه ذهنيت نتايج نظرسنجي مقايسه ) اجرا شد و در مرحله سوم، از٣( ارايه شده در كارگاه طراحي معماريمرحله دوم، فرايند 

دو  شامل ود، خبراي فرايند طراحي اين دانشجويان مد نظر قرار گرفته شددر مرحله دوم،  روندي كه بررسي شد.تاثير اين روند  نهايي طراحي،
دوم شامل تمريناتي براي شروع طراحي مدرسه اقليمي  بخشاول شامل تمريناتي در جهت آمادگي براي شروع طراحي است. بخش  است.بخش 

  اول مي باشد. بخشبر پايه نتايج 
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  مراحل مورد پژوهي ١ شكل  
  

  يافته ها -٤
  اين مراحل در ادامه معرفي مي شوند: شامل سه مرحله اصلي است.پژوهش حاضر همانگونه كه اشاره شد، 

  )اسكيس ذهنيت يابياسكيس اوليه ( نظرسنجي -١-٤  
 ،سكيساهدف اصلي اين  با موضوع محيط يادگيري مطلوب از دانشجويان گرفته شد. يك اسكيسابتدا  كارگاه،در  شروع روند طراحيقبل از 

ه ي خالص طراحي بوده است. محصول نهايي درك بهتر تاثير اين روند رويامكان مقايسه وضعيت دانشجويان قبل و بعد از روند طراحي،  و نيز 
  .قابل مشاهده است ٢ جدولدر  دانشجوي شركت كننده ١٢پاسخ هاي ارائه شده توسط 

نظرسنجي از دانشجويان در اسكيس اوليه  ٢ جدول   
 موضوع نكات مورد اشاره براي هر اسكيس دانشجو

 اشاره شده
شاخص كردن ورودي با ايجاد اختالف ارتفاع- ١  

قرارگيري پلكان شاخص با جاي گيري در مركز بنا-  
استفاده از فرم شعاعي همگرا-  

 فرمي،  كالبدي

انتخاب مدرسه ابتدايي-- ٢  
طراحي راهرو سمت حياط با ديد مناسب از سه طرف-  

 آموزشي،
 روانشناختي

استفاده از رواق و پيلوت در طراحي-  اقليمي،  محيطي 
طراحي حياط با الگوي حياط مركزي-  اجتماعي 

از بقيه پايه ها بصورت مجموعه ايجدا شدن كالس هاي هر پايه  - ٣  آموزشي، 
 روانشناختي

مركزي حياط فرم با حياط طراحي-  
طراحي فضاهاي اصلي در محور هاي اصلي-  

 فرمي،  كالبدي
استفاده از چند حياط متعدد و كوچك به جاي يك حياط بزرگ- ٤  

از همكف نياز به آرامش و سكوت در بخش آموزشي و قرار گيري آن در طبقات باالتر-  
 آموزشي،

 روانشناختي
قرارگيري پلكان شاخص با جايگيري در مركز بنا-  
تاكيد بر اهميت كيفيت فضايي ورودي مدرسه با ايجاد آبنما-  

 فرمي،  كالبدي
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طراحي كالس هاي عملي و گروهي در كنار كالس هاي نظري- ٥  
استفاده از چند حياط متعدد و كوچك به جاي يك حياط بزرگ-  
طراحي راهرو سمت حياط با ديد مناسب و دادن كاربري هاي مختلف مثل كتابخانه به راهرو-  

 آموزشي،
 روانشناختي

استفاده از فرم چليپا براي تقسيم بندي فضايي-  فرمي،  كالبدي 
طراحي رواق در جداره  بيروني حياط و در امتداد پياده رو-  اجتماعي 

كوچك به جاي يك حياط بزرگ استفاده از چند حياط متعدد و- ٦  
استفاده از بام طبقات پايين به عنوان حياط-  
طراحي پيش فضا (هشتي) براي ورود به مجموعه كالس ها -  

 آموزشي،
 روانشناختي

استفاده از تركيب اججام بصورت پلكاني -  فرمي،  كالبدي 
باالتر از همكفنياز به آرامش و سكوت در بخش اموزشي و قرار گيري آن در طبقات - ٧  

تركيب حجمي خوشايند و در عين حال جذاب و پرورش دهنده حس كنجكاوي در دانش -
 آموزان

استفاده از بام طبقات پايين به عنوان حياط-  

 آموزشي،
 روانشناختي

طراحي حياط با فرم حياط مركزي-  فرمي، كالبدي 
قابل درك بودن كالس ها و فضاهاي دروني از بيرون مدرسه-  اجتماعي 

طراحي راهرو سمت حياط با ديد مناسب- ٨  
نياز به آرامش و سكوت در بخش اموزشي و قرار گيري آن بين بازوهاي خدماتي و اداري-  
براي ارتباط عمودي طبقات مختلف با همشكاف استفاده از -  
جدا شدن كالس هاي هر پايه از بقيه پايه ها بصورت مجموعه اي-  

 آموزشي،
 روانشناختي

استفاده از رواق و پيلوت در طراحي-  اقليمي، محيطي 
طراحي فضايي در مدرسه براي گرد هم آيي دانش آموزان به عنوان يك اجتماع كوچك-  اجتماعي 

طراحي كتابخانه و ناهارخوري در فضاي نيمه باز- ٩  آموزشي، 
 روانشناختي

انعطاف پذيري فضاهاي باز و نيمه باز در زمستان و تابستان-  اقليمي، محيطي 
طراحي راهرو سمت حياط با ديد مناسب و دادن كاربري هاي مختلف مثل كتابخانه به راهرو- ١٠  

نياز به آرامش در بخش اموزشي و قرار گيري آن در طبقات باالتر از همكف-  
 آموزشي،

 روانشناختي
الطراحي حجم پر مدرسه به شكل -  فرمي، كالبدي 

ناهارخوري در فضاي بازطراحي كتابخانه و  ١١  
طراحي فضاهاي اصلي در  محور هاي اصلي-  
استفاده از دو حياط با كيفيت فضايي متفاوت عمومي و خصوصي-  

 آموزشي،
 روانشناختي

دو پوسته شدن نما و داشتن دو مقياس دروني و بيروني-  اجتماعي 
تركيب حجمي خوشايند و در عين حال جذاب - ١٢  

ابتداييانتخاب مدرسه --  
طراحي پيش فضا (هشتي) براي ورود به مجموعه كالس ها-  
طراحي و عرصه بندي حياط به گونه اي كه خاطره انگيز باشد-  

 آموزشي،
 روانشناختي

طراحي حجم پر مدرسه بصورت مدوالر با تركيب احجام كوچك به جاي يك حجم كلي صلب-  فرمي، كالبدي 
خوانايي حياط از كوچه-  اجتماعي 
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  فرايند طراحي -٢-٤
امل اول كه ش بخش است.بررسي با تحليل آثار دانشجويان سير تكامل آنها قابل  بخشاصلي است كه در هر  بخشاين فرايند شامل دو 

  :زير است قسمتهايتمريناتي در جهت آمادگي براي شروع طراحي است شامل 
  

  مطالعات اوليهالف: 
، (بررسي نمونه هاي مدارس اقليمي داخلي و خارجي با اقليم مشابه)محور اقليمي ٤ در ذهني دانشجويان آمادگي با هدفاين مطالعات 
(بررسي ، برنامه فيزيكي(بررسي انواع مختلف چيدمان و سازماندهي فضاها در نمونه هاي مشابه مدارس داخلي و خارجي)سازماندهي فضايي

اجتماعي روي -(بررسي تاثير عوامل فرهنگياجتماعي-فرهنگيو ، راي محيط هاي آموزشي)ضوابط و استاندارد هاي سازمان نوسازي مدارس ب
خارجي بررسي شد كه در  مدارسانجام شد .طي مطالعات انجام شده نمونه هاي اقليمي متنوعي در شكل گيري معماري فضاهاي آموزشي)

  .اجتماعي نتايج مطلوبي در پي نداشت-اما مطالعات فرهنگيدانشجويان شد. اوليه و منجر به آمادگي  تجربه نشده استمدارس متداول 
  
  سازماندهي فضايياسكيس : ب

با موضوع سازماندهي هاي فضايي انجام شد نكات تاثير گذار  يپس از انجام مطالعات اوليه، براي كاربردي شدن اين اطالعات، اسكيس    
  طراحي سازماندهي فضايي از نظر دانشجويان در جدول زير قابل مشاهده است.

  
عوامل شكل دهنده به فضاهاي آموزشي ٣ جدول  

    
  
  
  
  
  تقويت تجسم تمرين: ج

 است كه قبال مشاهده كرده اند. هاييلب كارگاه هاي طراحي معماري وجود دارد قفل شدن ذهن دانشجويان روي نمونه غمشكلي كه در ا
. اين تمرين  يابداين مشكل تا حد زيادي بر طرف مي شود و در دانشجويان قوه ي تجسم و جرأت در طراحي افزايش مي  ،با انجام اين تمرين

  .شامل دو مرحله ي رفت و برگشت است
  

تمرين تقويت تجسم (رفت و برگشتي) ٢ شكل   
  :ونه تمرين رفت و برگشتيك نم 

 

  اقليم نقش سايت نقش  نقش سازماندهي فضايي
  طبيعي نورگيري نحوه  بنا هندسه  فضايي ارتباط و سيركوالسيون
  مناسب منظر و ديد  خيابان مجاور صوتي آلودگي  باز فضاي به دسترسي

  مناسب تهويه  همجواريها وضعيت  -
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نمونه تمرين رفت و برگشتي توسط يكي از دانشجويان ٣ شكل   
  آورده شده است. ٤ جدولر بوده است د توجه تمرين مورد اين در كه مواردي 

عوامل شكل دهنده در تمرين رفت و برگشت ٤ جدول    
 اكثر نظر از كه عواملي

 بوده قابل حذف دانشجويان
 است

 قابل غير دانشجويان نظر از كه عواملي
بودند حذف  

رفت حركت در مجدد طراحي در دانشجويان متداول تكنيك  

بازشوها تقسيمات شامل-  
 استفاده يكبار كه هايي شكل-

بودند شده  
باريك هاي شكل-  

اند شده تكرار ريتمي بصورت كه شكلهايي-  
  يكديگر با متضاد خيلي هاي شكل-
احجام دور خطوط-  
محورهاي اصلي-  

يكديگر به خالي و پر تبديل -  
  بنا خود ازاجزاي يكي ي منزله به بنا به طبيعي عناصر الحاق -
يكديگر به صاف و منحني همچنين عمودي و افقي خطوط تبديل-  
ها جداره بر عالوه سقف و كف روي كار-  
ها گريز نقطه به توجه محوريت با مجدد طراحي-  
 خطوط كشيدن براي شكل در موجود خطوط از گرفتن كمك-

 جديد
  

  :زير است قسمتهاياول كه شامل  بخشبراي شروع طراحي فضاي آموزشي بر پايه ي نتايج است دوم شامل تمريناتي  بخش
  تحليل سايتالف:  

  .دنموجود در آنها مواجه شو ظرفيتو شدت و  موثراز نزديك با عوامل  دانشجويانتا  بوداين مرحله با بازديد ميداني همراه 
 

  سايت در طراحي مطالعاتاسكيس كاربرد : ب
 يك اسكيس با اين موضوع كه چگونه .شدندبا انجام اين اسكيس دانشجويان با نحوه كاربرد عملي نتايج تحليل سايت در طراحي آشنا 

  .عوامل مورد توجه دانشجويان را در اين تمرين نمايش مي دهد ٥ جدول .طرح دخالت مي كندمسايل سايت در 
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عوامل مورد نظر دانشجويان در طراحي سايت ٥ جدول  

 كيفيت آموزشي همجواريها ظرفيت هاي سايت اقليم
غالب باد اساس بر طراحي-  
به   توجه با بنا گيري جهت-

نور جهت  
 

بندي موجود در شكل تراس  از استفاده-
 سايت

  خيابان نبش در سايت كنج به توجه-
 قابليت كه سايت هندسه به توجه -

دارد را هم از جدا بخش دو تفكيك  
سايت در موجود درختان حفظ -  

 نطر از مجاور بناهاي با هماهنگي-
  مصالح و ارتفاع

 بنا هاي اندازي سايه به توجه-
مجاور هاي  

 

 موجود نامطلوب هاي ديد بستن-
سايت در  
 آلودگي كاهش براساس طراحي -

فضاها صوتي  
 ها قسمت تمام طبيعي نورگيري -

ابن عمق در حتي  
  
  با مدل حجمي دستيابي به ذهنيت ملموس از نسبت پر و خالي: ج

است دانش جويان با ساخت مدل حجمي به طور ملموس به درك واقعي از  نهايي در اين مرحله كه آخرين مرحله قبل از شروع طراحي
ين بررسي نتايج ا در نياز دارند. فضاي بستهبراي ساخت اين مدرسه به چه ميزان  متوجه مي گردند كهميرسند و  در سايتنسبت پر و خالي 

  .مي گرددبه خوبي مشخص به خصوص نقش تحليل سايت  ،طراحيفرايند تمرين، تاثير مراحل طي شده قبلي در 
  يحابررسي محصول نهايي طر -٣-٤  

 قرار گرفت كه تحليلاين فرايند، سه نمونه از كارهاي نهايي دانشجويان مورد  كارآمديپس از انجام فرايند طراحي، براي سنجش ميزان 
  :قابل مشاهده است .Error! Reference source not foundنتايج آن در 

  

منتخب گروه سه نهايي كار عرفيم ٣ لشك    
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منتخب گروه سه نهايي كار در شده اشاره نكات ٥ جدول  
در طراحي نهاييA-Cموارد اشاره شده توسط گروه هاي   موضوع 

A  وجود ارتباط نزديك با حياط به عنوان ميدانچه  محلي، ورودي جداگانه داردفضاي آموزشي با -١  
ايجاد حياط خلوت كوچك براي كالس ها بصورت مجزا از ميدانچه محلي-٢  
كيفيت بخشيدن به راهرو و طراحي راهرو با مقطع سه گوش در ضلع غربي-٣  
ه محليايجاد كيفيت فضايي متنوع در حياط طراحي شده به عنوان ميدانچ-٤  

 آموزشي،
 روانشناختي

استفاده از جداره سبز براي فيلتر نور غرب و سامانه هاي فعال و غير فعال مانند آبگرمكن و پانل خورشيدي و اليت شلف، -٥
 سايبان و..

 محيطي،
 اقليمي

چرخيدن حجم بنا هنگام رسيدن به نبش خيابان -٦  
خدماتي-شكل با دو بازوي آموزشي/ كمك آموزشي  و اداري  الفرم كلي -٧  

 فرمي،
 كالبدي

طراحي حياط مدرسه در امتداد فضاي خيابان و تبديل حياط به يه ميدانچه محلي-٨  
قرارگيري كاربري هايي مثل سالن اجتماعات در زير ميدانچه محلي و امكان اجاره دادن آن در ساعات غير مفيد مدرسه، -٩

كاربري حياط مدرسه به عنوان مركز اجتماع محله در ساعات غير آموزشيهمچنين   
تعريف ورودي شاخص شيشه اي با پتانسيل تبديل به يك نشانه شهري در محله-١٠  
امكان ديد و ارتباط گسترده دانش آموزان با محيط اجتماعي و تعامل با جامعه عالوه بر آموزش رسمي-١١  

 اجتماعي

B راهرو از شكل غالب مستطيل و تبديل راهرو به فضاي جمعي مركزيخارج شدن فرم -١  
شكل كالس دور تا دور راهروال چيدمان -٢  
مخصوص هاي لوور با ها كالس مستقيم غير و ماليم نورگيري-٣  
فضاسازي گوشه حياط ها با تغيير مصالح، كفسازي، و سبزينگي-٤  
استفاده از دو حياط عمومي و خصوصي مجزا-٥  
ه از رواق به عنوان واسط فضاهاي باز و بسته استفاد-٦  
اتصال دو حياط به هم با سقف سبك و متخلخل-٧  
تعبيه حياط خلوت مجزا براي فضاهاي اداري-٨  

 آموزشي،
 روانشناختي

 اليت خورشيدي، پانل و  بام سبز، گلخانه خورشيدي، تهويه طبيعي ، آبگرمكن مانند فعال غير و فعال هاي ازسامانه استفاده -٩
وسايبان شلف  

 محيطي،
 اقليمي

هندسه بيضي شكل حياط ها مناسب براي فضاي جمعي -١٠  
فرم كلي شامل دو قسمت مجزا است يكي درونگرا و ديگري رو به شهر-١١  

 فرمي،
 كالبدي

حياط ورودي متصل به فضاي شهري است و با ديوار از شهر جدا نميشود-١  
استفاده از آن در فضاي وروديحفظ درختان موجود در سايت و -١٣  
امكان اجاره دادن فضاهاي مدرسه در ساعات غير رسمي-١٤  

 اجتماعي

C طراحي تراس هايي براي مطالعه فردي در كتابخانه-١  
كتابخانه به عنوان ستون فقرات مدرسه در كل طول سايت گسترش يافته است-٢  
گوشه هاي حياط طراحي كيفيت فضايي متنوع در حياط و خاطره انگيز شدن-٣  
ايجاد راهرويي شاد و پويا با استفاده از شيشه رنگي-٤  
طراحي حياط معلمان براي استراحت و ارتباط با دبيران-٥  
طراحي فضاي باز بين كالسي يا به عبارتي كالس باز براي هر دو كالس-٦  
كالس) براي هر پايه-ازكالس ب-تفكيك كالس هاي هر پايه از يكديگر و استفاده از سيستم چيدمان (كالس-٧  
طراحي راهرو به عنوان فضاي مكث و حركت با كاربري هاي مختلف -٨  
قرار دادن فضاي پيش ورودي براي هر مجموعه كالس-٩  

قرار دادن اتاق سرمايش در هر مجموعه كالس-١٠  

 آموزشي،
 روانشناختي
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  نتيجه گيري

ط محيدانش آموزان براي طراحي  با محصول نهايي طراحي به نظر مي رسداز مقايسه نتايج به دست امده از اسكيس ذهنيت يابي اوليه 
وليه ا اسكيسمطلوب به همه ي ابعاد مورد نياز اين گونه فضاها توجه نكرده اند و تاثير الگوهاي يكنواخت طراحي مدارس كنوني، در  يادگيري

  :قابل مشاهده است ٦ جدولجام رساندن ذهنيت اوليه در به انس در طول كارگاهارائه شده در  تمرينهاينتيجه ي  آنها مشهود است.
 مقايسه توجه به عوامل اصلي در اسكيس اوليه و طرح نهايي ٦ جدول 

نهاييطرح  اسكيس اوليه  
موضوع 
 A B C ١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ اشاره شده
آموزشي، 

  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  روانشناسي
محيطي،  

  ˣ       ˣ  ˣ     ˣ  ˣ  ˣ  اقليمي
فرمي،  
 كالبدي

ˣ   ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ    ˣ   ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  
  ˣ    ˣ   ˣ  ˣ    ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  ˣ  اجتماعي

  
و كاربرد مطالعات در طرح نهايي  دانشجويان يانسجام ذهنتركيب مطالعات با تمرينهاي عملي به كه  فوق نشان مي دهد يپژوهمورد 

ه دست آمده بلكه با بررسي نتايج ب ،تاثير مطلوب اين روند نه تنها از مقايسه نتايج نظرسنجي اوليه با محصول نهاييكمك قابل توجهي مي كند. 
نتايج بدست آمده از مقايسه محصول نهايي با اسكيس اوليه حاكي از آن است كه ذهنيت  .قابل مشاهده است مراحل اين روند نيزاز تك تك 

اين  ا(نقشه فكري) دانشجويان قبل از انجام فرآيند، پراكنده و نا منسجم بوده و تحت تاثير تجربه آنان از مشاهده مدارس متداول كنوني است ام
از تنوع و خالقيت بااليي برخوردار بوده اند. اين سير تكاملي همچنين در مراحل  والت نهايي طراحي مشاهده نميشود و پروژه هامساله در محص

  .فرآيند نيز به چشم ميخورد و نتايج هر مرحله تكميل كننده مراحل قبلي است
   

هاي چند منظوره (ارتباطي، اقليمي)شكاف ارتباط عمودي طبقات با يكديگر از طريق -١١  
انعطاف پذيري فضاهاي كارگاهي و طراحي آنها براي كاربري هاي چند منظوره-١٢  
دسترسي سريع به بخش اداري هنگام ورود و عدم تداخل با بخش هاي ديگر-١٣  
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  مراجع
راهكارهاي آموزشي در جهت پرورش خالقيت در دانشجويان راهبردي بر خالقيت در طراحي معماري بررسي «، )١٣٩٢(امرائي علي ،  .١

، اولين همايش ملي معماري، مرمت، شهرسازي و محيط زيست پايدار، همدان، انجمن ارزيابان محيط زيست  » (دروس طراحي معماري)
  هگمتانه

لي مهندسي عمران، معماري و ، همايش م»استراتژيهاي آموزش طراحي معماري«، )١٣٩٣(باقري مجتبي و رشيديان ذهابي احمد ،  .٢
 مديريت پايدار شهري، گرگان، سازمان ملي استاندارد استان گلستان

بررسي تأثير عناصر كالبدي و حس مكان در طراحي فضاي آموزشي با رويكرد ايجاد «،  )١٣٩٤(محمدحسين و صادقي مرتضي ، عابدي  .٣
  همايش ملي معماري و شهرسازي ايراني اسالمي، رشت، دانشگاه پيام نور استان گيالن ، »خالقيت در دانشجويان معماري

  ٨٤-٨٠، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران صص »دستورزبان طراحي فضاهاي آموزشي«،  )١٣٨٦كامل نيا حامد،( .٤
اولين كنفرانس  ، »ر فرآيند آموزش معماريتأثير آموزش مجازي و نقش تكنولوژي و اينترنت د«، )١٣٩٣(، پويا و سيديان سيدعليكبيري  .٥

  ملي چالش هاي مديريت فناوري اطالعات در سازمان ها و صنايع، تهران، دانشگاه پيام نور
همايش ملي معماري، شهرسازي و توسعه پايدار با  ،»آموزش و طراحي معماري با رويكرد فناوري اطالعات«، )١٣٩٢(كريمي هيرو ،  .٦

  تا شهر پايدار، مشهد، موسسه آموزش عالي خاوران محوريت از معماري بومي
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