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چکیده

Abstract

در طول نیم قرن گذشته ،جامعه مدنی ايران نیازي بی سابقه به گسترش آموزش و پرورش عمومی را پديد آورده است .در
نتیجه مدارس بسیاري در سراسر كشور ايران بنا گرديده كه در آنها استانداردهاي فنی ،مالحظات محیطی و هويت معماري در
نازل ترين سطح ممكن ملحوظ شده است .مهم تر از همه فضايی كه در درون اين مدارس پديده آمده فاقد هر گونه نقش
سازنده و حمايت كننده در تعلیم و تربیت و خالقیت كودكان و نوجوانان است .خالقیت از ديدگاه جمعی ،از مهمترين عوامل
پیشرفت سازمانها و كشورها و از ديدگاه فردي در رشد شخصیت و رسیدن به تعادل ذهنی موثر می باشد .با وجود اينكه براي
پرورش اين استعداد ،موثرترين بازه زمانی ،كودكی است اغلب مدارس ابتدايی فعلی كشور ،تالش ناچیزي براي پرورش آن انجام
میدهند .فضاى آموزشى را نمى توان فقط ساختمان مدرسه تلقى نمود بلكه عناصر تشكیل دهنده آن يعنی فضاي ارتباطی،
فضاي باز ،محوطه حیاط و غیره ،بايد مجموعه اي باشند كه دانش آموز در آن احساس معنی  ،ارتباط و مفهوم كند و محلی
براي رفع كنجكاوي او باشد و هر چه فضاي آموزشی از كیفیت وجذابیت بیشتري برخوردار باشد و مطابق با ذوق و سلیقه
دانش آموزان طراحی و اجرا گردد زمینه را براي حضور فعال آنها در محیط تعلیم و تربیت مساعدتر می نمايد .حال آن كه
فضاهاي آموزشی  ،در ايران فاقد طراحی مناسب است وبه تأثیر كیفیت فضاي معماري كمتر توجه شده است .از اين رو هدف
از اين پژوهش ارائه روشهاي طراحی بهینه فضاهاي بیرونی و درونی مدارس ،براي تقويت قواي جسمی و ذهنی و خالقیت
كودكان است .و همینطور در طی پژوهش سعی در شناخت ويژگیهاي محیطی اي گرديد كه موجب پرورش خالقیت كودكان
شده ومتناسب با نیازهاي آنها بوده و در جهت ارتقاء فعالیتهاي آموزشی مناسب باشند .الزم به ذكر است كه با وجود
استانداردها و معیارهاي كلی در جهت تحقق اهداف ذكر شده  ،ديگر عوامل تاثیر گذار در طراحی ،مانند معماري منطقه و
فرهنگ و هويت ايرانی مورد توجه واقع شده است.
واژگان كلیدی :مدرسه  ،معماري ،الگوي خالقیت ،دانش آموز
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مقدمه

ارنست ويل معتقد است كه يكی از روشهاي مهم متبلور كردن خالقیت ؛ ايجاد فضاي محرک،مستعد و به طور كلی خالق
است .او بر اين باور است كه به وجود آوردن محیط خالق و نو آور  ،مهمترين عامل براي عرضه ي انديشه هاي جديد و بكر
است .محیط میتواند انگیزش را در افراد براي ابراز تفكر خالق اقزايش دهد( سعیدي كیا ) 5831 ،كودكان به سبب
محدوديتهاي فیزيكی و روانی خود  ،تاثیر پذيري عمیق تري از محیط دارند ،به طوري كه تجارب محیطی دوران كودكی در
تمام زندگی همراه شخص بوده و از مهمترين عوامل تاثیر گذار در شكل گیري شخصیت وي میباشد .فضاي آموزشی يك بستر
فرهنگی ،اجتماعی و فیزيكی است كه يادگیري در آن اتفاق می افتد .لوئی كان واژه مدرسه را چنین تعريف میكند " :تمام
مكانهايی كه انسان براي تامین خواسته خود در فراگیري ،از آنها استفاده می كند ،مدرسه نام دارد و اين مكانها ،تنها براي
يادگیري و آموختن عقايد و نظريات نمیباشد؛ بلكه فهم و ادراک داليل وجود هر چیز و مناسبت هاي دو جانبه و روابط بین
انسان و طبیعت نیز مورد استفاده قرار می گیرد .معماري مدارس يكی از مؤلفه هاي اثرگذار در امر تعلیم و تربیت نوين به
شمار می آيد .معماري محیط آموزشی و فضاي فیزيكی مدرسه نقش بسیار مهمی در كیفیت فعالیتهاي آموزشی دانش آموزان
ايفا میكند و در كنار ساير عوامل همچون خانواده ،معلم ،كتب درسی و از عوامل مؤثر در فرآيند تحصیلی است .وعامل مهمی
است كه به عنوان سمبل و نشانه ي يك فضاي آموزشی مطرح میشود و اگر با استفاده از جديدترين تكنولوژيها ساخته شود ،به
مراتب مورد توجه و استقبال بیشتري قرار خواهد گرفت.در طراحی مدارس نبايد فراموش شود كه محیط طراحی شده
،محیطی براي رشد مغزي و ارتقاي يادگیري دانش آموزان است ،هر گونه قصور می تواند آثار زيانبار جبران ناپذيري
پديد آورد .امروزه ،ارتقاي نسبی كیفیت آموزش ،يكی از اهداف مهم سیستم آموزش كشورهاي توسعه يافته است.تحقیقات
انجام شده توسط سازمانهاي ذيصالح آموزشی در داخل و خارج كشور بیانگر تأثیر برنامهريزي درسی و محیط آموزشی مناسب
در افزايش كارايی تحصیلی دانشآموزان میباشد.يك فاكتور تقويت كننده كارايی تحصیلی ،ايجاد فضا سازي متفاوت ،براي
آموزش است .آموزش و به تبع آن محیطهاي آموزشی بیشترين اثر و نقش را بر ذهنیت و تمدن سازي جوامع به عهده دارند .
الزمه اصالح كالبد آموزش و پرورش،ايجاد فضاهاي مرتبط با فعالیت دانش آموزان است .محققان روانشناسی محیط ،با مطالعه
الگوهاي رفتاري كودكان در محیطهاي آموزشی به مواردي مؤثر ،از قبیل اندازه فضا ،نورپردازي ،رنگ ...كه نقش عمده اي در
افزايش يادگیري دارند ،برخورده اند (.لطف عطا ) 5831 .،كه متاسفانه در كشور ما كمتر به اين موضوع توجه شده و مدرسه
سازي با توجه به عاليق و خواست مديران صورت میگیرد و كمتر بنايی مشاهده میشود كه طبق نیاز كودک و پس از
پرسشهاي معتبر در زمینهی نیاز او از يك فضاي آموزشی و درک كامل اين مقوله و سپس انجام طراحی معماري صورت
پذيرفته باشد .دانش آموزان ما از سنین كودكی تا نوجوانی و پیش ازجوانی ،در فضايی مشابه تحصیل میكنند و تمايز مدارس
سطوح مختلف تنها در ابعاد و رنگهاي بكار رفته در آن محدود میشود .از اين رودر اين تحقیق درخواست از كودک براي ترسیم
مدرسه ي خود ،نشاندهنده ي عناصر مورد توجه او در محیط آموزشی و راهی براي نقد و بررسی محیط آموزشی است .به طور
كلی ،يافته هاي بدست آمده از نقاشی كودكان در اين پژوهش ،به صورت موضوعی دسته بندي گرديد و سه موضوع فضاي باز
و حیاط ،كالس درس و فضاي داخلی ،و ساختمان و محیط بیرونی استخراج شد  .كه يافته هاي بدست آمده در ادامه شرح
داده خواهند شد.

www.SID.ir

Archive of SID

روش تحقیق
در اين پژوهش ابتدا به كمك روش تحقیق كتابخانه اي ،مطالعاتی در زمینه ي روند رو به پیشرفت تكنولوژي و همچنین
روانشناسی رفتاري كودک و چگونگی بازتاب آن در نقاشی انجام شد .سپس با استفاده از روش میدانی ،در چند مدرسه ي
ابتدايی پسرانه و دخترانه شهرارومیه مطالعاتی بدين صورت انجام گرفت :ابتدا به صورت نمونه گیري خوشه اي از هر مدرسه
يك كالس) حدود  83نفر (انتخاب گرديد و با استفاده از پرسشنامه از والدين دانش آموزان سواالتی در زمینه ي نوع بستر
اجتماعی رشد كودک و همچنین میزان عالقه ي كودک به محل آموزشی خود اطالعاتی بدست آمد .سپس از كودكان خواسته
شد كه مدرسه ي خود را نقاشی كنند .در نهايت اين نقاشیها براي بدست آوردن عناصر مورد توجه كودک در محیط آموزشی
خود و میزان اثرگذاري فضاهاي آموزشی بر ذهن كودک ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

-1نگاهی گذرا به تاریخچه مدارس
 1-1مدرسه
قبل از به وجود آمدن مدارس به شیوه ي اروپايی ،مدرسه اطالق به اماكنی می شد كه در آن تحصیل علم دين می كردند و
عبارت بود ازحیاطی بزرگ با ساختمان هايی يك طبقه و دو طبقه كه ضمیمه ي مسجدي بوده يا به صورت مستقل تنها به
خاطر مدرسه ي طالب دين احداث می گرديد .اتاق هاي آن را حجره می گفتند كه هر حجره شامل ايوان و يك اتاق و يك
پستو يا صندوق خانه بود و در هر حجره يكی تا چند طلبه منزل می كردند ( .شبانی )5833 ،
.2-1مکتبخانه
» ،مكتبخانه « يا » مكتب« »كُتَّاب« يا »كتابخانه به نخستین محل آموزش و تربیت گفته می شده است ومدير آن را
معلم ،مكتبدار ،اديب ،مؤدِب ،مال و يا آخوند می نامیده اند .مكتبخانه آموزشگاهی است كه در آن معموالً يك استاد كه تحصیل
كرده علوم اسالمی است به كار آموش میپردازد .اين گونه مكانهاي آموزشی امروزه در كشورهايی همچون پاكستان و افغانستان
رايج است ولی در ايران جاي خود را به مدرسه داده است .مكتب خانه در هرجا می توانست داير شود .در مسجد ،درخانه ،و
گاهی در دكان ها .از ابزارهاي اولیه آموزشی مكتبخانه تنبیه بدنی بود .فلك و شالق معموال نزديك دست مكتبدار بودهاست.
براي دختران معموال از فلك استفاده نمیشدهاست .آموزش خواندن براي دختران مجاز بوده .ولی دختران نبايد نوشتن
میآموختند.
-2نگاهی به اصول كلی طراحى فضاهای آموزشی خالق:
-1-2اصل اول  :رعایت مقیاس كودكان در كلیه فضاهاى آموزشى
داليل: -5رعايت مقیاس كودكان باعث ايجاد فضاهاى قابل درک توسط كودک شده و در او احساس امنیت و تعلق خاطر نسبت به
محیط را به وجود مى آورد.
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 -2با رعايت مقیاس كودک ،اين حس در كودک به وجود مى آيد كه فضا متعلق به اوست و او مى تواند كشف كند ،تجربه كند
و ياد بگیرد و حس كند كل محیط مال اوست.
 -8كودكان مى خواهند خودشان بدون كمك بزرگساالن از همه چیز استفاده كنند اين موضوع در ايجاد حس استقالل در
كودكان ضرورى است.
. 2-2اصل دوم :ایجاد قابلیت انعطاف پذیرى در فضاهاى آموزشى
داليل: -5آموزش پوياست و در نتیجه فضاهاى آموزشى بايد جوابگوى نیازها بر اساس تغییرات الگوهاى آموزشى باشد؛
 -2معلمین مايلند كه آزادى عمل خاص خود را براى بهره گیرى از روش هاى متنوع و پوياى آموزشى در دروس مختلف
داشته باشند .و فضا بايد اين امكان را براى آنها فراهم آورد؛
 -8امكان دخالت كودک در طراحى محیط باعث تحريك تخیل كودكان و تشويق ايشان به طراحى فضاهاى خودشان مى
شود.
-4بیشتر تجارب اصولی به مزاياي يك محیط آموزشی نرم تر تاكید دارند .بعضی تحقیقات نشان میدهد كه دانش آموزان
كالس با پنجره را ترجیح میدهند .در صورتی كه معلمان احساس میكنند كه اتاقهاي بدون پنجره انعطاف پذيرتر می باشند .
آنها در يافتند كه دخترها نسبت به پسرها ،سازماندهی پیچیده اشكال ،رنگ و عناصر محیطی را ترجیح میدهند.
 .3-2اصل سوم  :ایجاد تنوع در فضاهاى آموزشى
دالئل: -5محبوبیت مدرسه از ديدگاه بچه ها مرهون داشتن احساس گوناگونى و تنوع در مدرسه و فضاهاى آموزشى است؛
 -2ايجاد تنوع در فضاهاى آموزشى باعث تحريك تخیل كودكان و همچنین باال بردن درک زيبايى شناسى او مى شود .
فضاهاى يكنواخت باعث كسالت و افسردگى روحى كودک مى شود (.غفاري)5811،
.3بروز تمایالت درونی كودک در نقاشی
روانشناسان نقاشی را به عنوان يك پديده پیچیده شناسايی میكنند و عقیده دارند كودكان و حتی نوجوانان آن چیزي را كه در
ضمیر ناخودآگاه خود دارند و باعث غم يا شادي يا هیجان آنها میشود ،به كمك نقاشی بیان میدارند .پس با بررسی و تحلیل
نقاشیهاي كودک ،میتوان به دنیاي پهناور ذهن او راه يافت و اين امر دريچه اي به سوي شناخت نیازها و تمايالت كودكان
خواهد بود .در ادامه به بررسی و آنالیز نقاشی هاي ترسیم شده توسط دانش آموزان مقطع ابتدايی با موضوع ترسیم ( مدرسه
مورد عالقه خود را نقاشی نمايید) می پردازيم.
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نقاشی دانش آموزان

.1-3نتایج حاصل از تحلیل نقاشی كودكان توسط روانشناس كودک
جنسیت يكی از مؤلفه ي اثرگذار بر جلب توجه كودک است .محیط شاخص و شايان توجه دانش آموز پسر ،حیاط مدرسه
می باشد .دانش آموز پسر آزادي ،هیجان و ...را در حیاط مدرسه و در بازي و تعامل با ساير دانش آموزان تجربه میكند ،در
حالیكه كالس درس بیشتر مورد توجه دانش آموزان دختر است .عناصر شاخص از نظر ابعاد ،ارتفاع ،سطح و ...در محیط
آموزشی ،بیشتر در ذهن و ضمیر ناخودآگاه كودک تاثیر گذاشته و موجب میشود هنگام به تصوير كشیدن مدرسه از آنها
استفاده كند ،مانند تأثیري كه پرچم و پله در نقاشیهاي جامعه ي آماري اين پژوهش مشاهده می شود.
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.2-3پیشنهاد روانشناس با توجه به تحلیل نقاشیها در زمینه طراحی
 -5ديوارهاي محوطه حیاط به رنگ آبی و سبز روشن رنگ آمیزي شود تا حس امنیت و آرامش در روان كودک القا كند
 -2از آنحايی كه كودک از سن  6تا  55سالگی معناي استقالل شخصی را درک میكند بهتر است يكی از ديوار هاي محوطه را
براي نقاشی كشیدن و رنگ آمیزي به كودكان اختصاص دهیم.
 -8براي رنگ آمیزي ديوار هاي كالس بهتر است از رنگ نارنجی استفاده شود تا باعث افزايش دقت و تمركز كودک شود.
 -4استفاده از اشكال ذوزنقه و مثلث در روي ديوارهاي كالس باعث تقويت قوه تحلیل و تجزيه كودک می شود.
 -1تعبی ه پنجره هاي وسیع با ارتفاع متناسب با قد كودک ،چرا كه عدم ديد فضاي بیرونی باعث كاهش اعتماد به نفس در
كودک می شود..
 -6اختصاص دادن فضايی از حیاط به وسايل بازي براي ايجاد حس شعف و شادي در كودكان.
 -1ايجاد كیوسك امانت محله و كتاب در حیاط مدرسه و اداره آن توسط خود كودكان براي ايحاد حس مسئولیت پذيري و
امانت داري در كودكان.
.4معرفی الگوهای جدید در فضاهای آموزشی منطبق بر خالقیت دانش آموز
 1-4پویایی مسیرها وراهرو های آموزشی :
در معماري سنتی فضاهاي اموزشی راهرو تنها براي اتصال و فضاهاي ارتباطی كاربرد دارند.فعالیتهاي زيادي همان گونه كه
درون كالس هاي درس اتفاق می افتد،خارج از كالس هاي درس نیز روي می دهد.امروزه سعی می شود به فضاهاي ارتباطی،
نقش فضاي كاربردي و خدماتی هم داده شود.به اين ترتیب اگر البی ها،راهروها،و ديگر فضاهاي رفت و امد بزرگتر شوند،می
توانند طیف گسترده تري از فعالیت ها در بر بگیرند.معماران امروزه اقدام به طراحی فضاهايی تحت عنوان راهرو هاي اموزشی
كرده اند،كه به فضاهايی با قابلیت تنوع و تغییر پذيري بیشتر و ساختمان هاي مقرون به صرفه تر منجر می شود.
 2-4رنگ آمیزی داخلی بر اساس اثرات روانی رنگ
در مقطع ابتدايی بهتر است سقف ها سفید و ديوارها به دور از شفافیت باشند  .قرمز آبی و زرد  ،رنگ هاي اصلی پیشنهادي
هستند كه می توانند به صورت همراه به كار روند  .رنگ قرمز انگیزه براي كوشش،رقابت را ايجاد میكند و رنگ آبی سیستم
اعصاب مركزي را تسكین میدهد و رنگ زرد شادم انی را القا میكند وباعث پشتكار دانش آموزان میشود و مهمتر از همه رنگ
زرد نوعی حالت تحريك كنندگی ذهنی و هوشی دارد كه موجب تقويت فكر میشود . .و يا میتوان از رنگهاي آرام مانند كرم و
بژ براي رنگ آمیزي كالسها استفاده كرد و براي راهروها و راهپلهها از رنگهاي سرد و آرام مانند آبی و سبز كمرنگ استفاده
كرد .اين رنگ ها در كنترل هیجانات روحی تاثیر به سزايی دارند و عالوه بر آرامش محیط ،از حوادث احتمالی دانشآموزان نیز
میكاهند .و همینطور براي به هیجان آوردن دانش آموزان منزوي بايد از رنگهاي گرم و شاد استفاده كرد( .حسینی)5831 ،
 3-4طراحی حیاط و فضاهای باز:
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حیاط و فضاي بازي در مدرسه ،يكی از عناصر شاخص و مورد توجه كودكان در فضاهاي آموزشی است .به طور كلی ،اولین
فضاي ديالوگ كننده با كودک در يك محیط آموزشی ،حیاط مدرسه است .چرا كه به طور معمول ورودي مدارس از سمت
حیاط تعريف می شود و كودک هنگام ورود و خروج و در زمان هاي استراحت بین كالسها با اين محیط در تعامل است .در
نتیجه میتوان آن را از جمله فضاهاي شاخص به شمار آورد كه بايد در طراحی آن دقت زيادي مبذول داشت.
4-4طراحی سبز محور:
از آنجايی كه فضاي باز و سبز مدارس به عنوان جزئی اساسی در كنار فضاهاي بسته در آموزش و پرورش دانش آموزان نمود
پیدا می نمايد ،طراحی آگاهانه اين فضا میتواند عالوه بر ايجاد فضاي استراحت و آرامش در ساعات تفريح  ،نقش موثري در
ايجاد محیطی مطلوب براي انجام فعالیتهاي گروهی يادگیري مهارتهاي اجتماعی و افزايش اعتماد به نفس ايفا نمايد.
 5-4طراحی بوم گرا :
توجه به آموزش زيست محیطی ،پارادايمی بود كه رابین مور در دهه  5713در محوطه مدارس مطرح نمود  .هدف از اين
رويكرد آشنايی دانش آموزان با محیط زيست طبیعی و كشف حوادث و واقعیات موجود از قبیل نور  ،باران  ،انواع گیاهان بومی
و غیره است.
6-4كالسهای درس خارجی :
برگزاري كالسهاي درس در فضاي باز عالوه بر ايجاد تنوع در فضاي آموزشی ،باعث تسهیل امر آموزش شده و با ترغیب
كودكان جهت شركت در فعالیتهاي گروهی ،حس خالقیت و همكاري را در آنها تقويت میكند و فضايی طبیعی جهت افزايش
سطح علمی آنان موثر میباشد (شاهزاده و وكیلی نژاد )5873 ،
 7-4بوجود آوردن طیفی از فضاها با ابعاد مختلف:
از آنجايی كه كودكان ممكن است براي يادگیري نیازمند روش هاي مختلف و كار با ابزار گوناگون باشند،الزم است فضاي
كالس ها تامین كننده ابعاد گوناگونی از فضا باشد.سادگی،كلید دستیابی به انعطاف پذيري است.شكل هم مثل اندازه می تواند
میزان انعطاف پذيري فضا را تحت تاثیر قرار بدهد،الزم است تا حد امكان تناسبات اتاق هاي فضاي اموزشی را قانون مند كنیم
تا فعالیتهاي متنوع بتوانند در چندين فضاي مختلف انجام شوند و از خلق فضا ها با با اشكال غريب كه تنها می توانند براي
يك استفاده بخصوص طراحی شوند اجتناب كنیم.مبلمان هاي متحرک و قابلیت تغییر يا گسترش ،كودكان را تحريك به
ساخت محیط جديد و متنوعی می كند،آن ها در خالل تركیبات،به تنوع هاي جديدي از محیط می رسند.
 .5نتیجه گیری:
متاسفانه امروزه ساختار فیزيكی بیشتر مدارس كشور ايران آناتومی اداري دارند و عاري از هرگونه فضاي جذاب و با كیفیت و
مطابق با ذوق و سلیقه دانش آموزان هستند .مدرسه و فضاي آموزشی ،فقط ديوار ،اتاق و اشیاي بی روح نیست  ،بلكه عرصه اي
است كه هر بخش آن براي دانش آموز پیامی دارد و آداب و عادتی را بر آنان تحمیل میكند.مدرسه بايد داراي پتانسیل هاي
الزم بر پايه شناخت ويژگی هاي روحی  ،روانی و رشد كودكان بوده و از فضاهاي متنوعی برخوردار باشد  ،به صورتی كه
فضاهاي آموزشی و پرورشی در هم ادغام شده و هر كدام بستري براي ارتقا و تكمیل ديگري باشند چرا كه عملكرد اصلى
مدرسه را مى توان در دو گروه يعنى آموزش و پرورش تصور نمود .لذا مدرسه ضمن آموزش دروس علمى و عملى بايد در
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جهت پرورش خالقیت ،تعقل ،تفكر ،خداشناسى ،اخالق و رفتار دينى ،مسئولیت پذيرى ،صداقت ،تعاون و  ...فعال و موثر باشد.
همچنین بايد سعی نمود در طراحی اين كاربري از تمامی امكانات فضايی و محیطی در جهت پرورش خالقیت كودكان و
پاسخگويی به نیازهايشان استفاده نمود .در اين راستا به منظور پاسخگويی به نیازهاي كودک  ،طراح ،عالوه بر توجه به ويژگی
هاي روانی كودک  ،بايد تناسبات فیزيكی او را نیز در نظر داشته و همچنین به ايجاد شرايط ايمنی در چنین محیطی دقت
نمود .در پايان اين بحث نويسنده مفاله ،پیشنهادات زير را براي طراحی مدارس خالق ارائه میدهد:
 -5استفاده حداكثر از طبیعت و تجربه هاى طبیعى در مدرسه؛
 -2ايجاد فضاهاى باز متنوع با ويژگى هاى فضايى متفاوت؛
 -8اختصاص فضايى ثابت و متفاوت با ديگر فضاها به كودكان در هر سال تحصیلى؛
 -4حداكثر استفاده از وسايل و مبلمان آموزشى انعطاف پذير در تجهیز فضاهاى مدرسه؛
 -1استفاده از بافت مناسب در كلیه عناصر تشكیل دهنده فضا اعم از كف ،ديوارها و سقف؛
 -6ايجاد ورودى مدرسه به صورت فضايى مجزا ،خوانا و دعوت كننده؛
 -1ايجاد كالس ويژه در ارتباط با دروس خاص و فعالیت هاى ويژه هر پايه تحصیلى؛
 -3طراحى نماى مدرسه به صورت نمايى با هويت و همچنین داراى شخصیت براى كودكان؛
- -7طراحی نماهاي زيبا و نشاط انگیز
 -53حداكثر استفاده از فضاى نیمه باز و باز در طبقات مختلف ساختمان مدرسه؛
 -55سادگی درطراحی مدارس و اجتناب از فرم هاي پیچیده
 -52تغییر شكل هندسی كالس هاي درس
 -58فضاهاي با قابلیت تغییر سريع در معماري براي كاربردهاي متفاوت در آموزش
-54در صورت فراهم بودن شرايط مطلوب اقلیمی ،طراحی كالسهاي درس در فضاي آزاد خارجی به عنوان گزينه اي بسیار
مطلوب .
 -51طراحی مكا نهاي جمعی جهت استراحت و خوردن ،متناسب با تعداد دانش آموزان
 -56ايجاد محصوريت مناسب در حیاط و فضاي باز
 -51تكمیل نمودن معماري ساختمان با استفاده از تزيینات و تاكید بر روي جزئیات.
 -53استفاده از فرم مناسب در فضاهاي مختلف و مطابقت فرم فضا با شخصیت فضا.
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 -57استفاده از آكواريوم در فضاهاي عبوري با هدف ايجاد جذابیت و زيبايی جهت افزايش حس تعلق خاطر به فضا.
 -23استفاده از گل و گیاه زيبا در فضاهاي داخلی ،مثال در فضاي ورودي ،در بالكن و تراسهاي آموزشی مرتبط با كالس ها.
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