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 چکیده 
ن یكي از مهمترین فضاهاي شهري، باید مورد توجه قرارگيرند. زیرا براي کودك، اولين محيطي که مقرررا  در آن  فضاهاي آموزشي به عنوا

اعمال ميشود، مدرسه است. بنابراین، ایجاد محيطي آرام، دوست داشتني و لذتبخش، موجب جلب توجه و تمایل دانش آموزان براي حضور 

تمام مقراط    يفرم برا يو سادگ ياز نظم هندس يضمن برخوردار يآموزش يفضاها يود. طراحدر مدرسه و ارتقاي سالمت رواني آنان ميش

فضراي فيییكري    حياط مدرسه به عنروان بخشري از   ساختمان دارد. يریقابل توجه در انعطاف پذ يريتأث ،يآموزش يفضا يو تناسبا  داخل

هراي درس معطروف   ه ذهنيت عموم فقط به فضاهاي دروني کالس حالي است ک فرایند یادگيري دارد این در مدرسه نقش قابل توجهي در

طراحي مناسب حياط مي تواند به عنوان ابیار کمک آموزشي در ارتقاع کيفيت آموزش و پرورش دانش آموزان مورد استفاده قرار مي . است

القيرت و اعتمراد بره نفر  را در آنران      گيرد، ضمن آنكه باعث تشویق دانش آموزان در فعاليت هاي گروهي و تجربه اندوزي شود، حر  خ 

باال برردن   این است که نقش فضاهاي باز را در دراین مقاله سعي بر تقویت نماید و فضایي طبيعي براي افیایش سطح علمي آنان پدید آورد.

 کند. جذابيت فراگيران بررسي 

 
 

 .شادابي دانش آموزان،  طراحي معماري،  مدرسه حياطهاي کلیدي: واژه

 
 مقدمه 

به منیله فضاي باز با عملكردهاي متنوع جسماني، آموزشي و اجتماعي، از جایگاه ویژه اي در علم روانشناسي بره  حياط مدارس 

عنوان عرصه تعامال  و روابط قوي احساسي و ادراکي دانش آموزان و بستر تخليه انرژي و استراحت آنها برخروردار مري باشرد.    

رشد کاربرین آن فراهم مي سرازد کره آمروزش کالسري از فرراهم آوردن آن      فضاي باز مدرسه فرصت بسياري از تجارب را براي 

عاجی است. تصور غالب موجود از مدرسه در فضاي طراحي مدارس ایران تنها کالس درس است که در کامرل تررین صرور  برا     

و باغچه عمومأ نادیده در این تصور فضاي باز اطراف شامل حياط  .سالن هاي اجتماعا ، آزمایشگاه و ورزشگاه تلفيق شده است

نتيجه این نگرش به طراحي مدارس ایرران،   انگاشته شده و تمام توجها  معطوف به طراحي ساختمان و فضاي دروني آن است.

ایجاد حياط به عنوان فضایي منفي و باقيمانده زمين مدرسه در طراحي است. در شرایط فعلي، حيراط مردارس مكراني جرداي     

ادامه ي طبيعي کالس هاي درس نمي باشد. این بستر فاقد انسجام و هویت الزم بوده و به ارضاي بناي مدرسه محسوب شده و 

کامل نيازهاي آموزشي، بازي و استراحت دانش آموزان نمي پردازد. این در حالي است که در اکثر کشرورهاي دنيرا، حيراط براز     

تلقي شده است و در علرم روانشناسري بره آن بعنروان      مدارس عرصه ي تعامال  و روابط قوي احساسي و ادراکي دانش آموزان

با توجه به این موضوع که عملكرد حياط مدارس ترأمين فضرایي    .(1)بستر تخليه ي انرژي و کسب مهار  ها نگریسته مي شود

نرد در  براي فعاليت بدني و گذراندن اوقا  فراغت و انبساط خاطر دانش آموزان مي باشد. طراحي مناسب حياط مدارس مي توا

این درحالي است که در حال حاضرر اکثرر دانرش آمروزان حيراط       .ایجاد نشاط و شادي دانش آموزان نقش بسیایي داشته باشد

http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7&topic_1=124974
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%B7&topic_1=124974
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87&topic_2=20583
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87&topic_2=20583
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&topic_3=55438
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C+%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&topic_3=55438
http://ganj.irandoc.ac.ir/dashboard?q=%D8%B4%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%A8%DB%8C+%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4+%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86.&topic_4=500049
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مدارس ایران را یک فضاي فيییكي مالل آور، کسالت بار و فاقد تحرك و پویایي، شادي و نشاط و در برخري مروارد خفقران آور    

حياط مي تواند به عنوان ابیار کمک آموزشي در ارتقاع کيفيت آموزش و پرورش دانرش  عالوه بر این طراحي مناسب  مي دانند.

آموزان مورد استفاده قرار مي گيرد، ضمن آنكه باعث تشویق دانش آموزان در فعاليت هاي گروهي و تجربه اندوزي شود، حر   

سطح علمي آنران پدیرد آورد. بنرابراین برنامره     خالقيت و اعتماد به نف  را در آنان تقویت نماید و فضایي طبيعي براي افیایش 

رییي براي بهبود وضعيت فيییكي حياط مدارس به نحوي که دانش آموزان را با نشاط و سرزنده نگه دارد، تقریبرأ بره انردازه ي    

یرن  برنامه رییي براي معماري فضاهاي آموزشي موثر بر فرآیند یاددهي یادگيري دانش آمروزان حرا ی اهميرت اسرت. اهميرت ا     

موضوع از آنجا ناشي مي شود که طراحي مناسب حياط، کسالت حاصل از ساعا  آموزشي دانش آمروزان را از برين بررده و برر     

 (2)ميیان حضور شاداب و پر آنرژي آنان در ساعا  آموزشي بعدي مي افیاید. 

 

 کودک جهان و یادگیري محیطهاي

 

 محیط با کودک تعامل -1
 که ترتيب این به دارد، وجود با محيط سازش به تمایل محيط در بخشيدن تاثر و تاثير قانون جبمو زنده به موجودا  تمام در

 برا  سرازش  پياژه به اعتقاد و سازد منطبق آن با را خود و نماید سازش ميكند زندگي آن که در محيطي با دارد کوشش کودك

 خود سازش هوش و دروني سيستم با را محيط که ميكند سعي ابتدا در کودك .است انسان در هوش صور ِ دو از یكي محيط

 اش قبلري  تجرارب  برا  کره  ميشرود  مواجره  مسرا لي  و موارد کودك با و باشد نپذیر امكا تواند نمي هميشه این چون ولي دهد،

 حقيقرت،  در (.3نيسرت )  محر   فعرل پرذیر   بنابراین کودك.مينماید سازگار جدید تجربه با را خود رو این از متناسب نيست،

 فرد و آن ميان متقابل تاثير محصول و محيطي شرایط به مربوط کسب مينماید که هایي مهار  و زندگي در فرد هر تجربه ي

 فضا با ارتباط در که است فرآیندي کودك یادگيري و اصلي رشد عامل عنوان به فعاليت ميكند، زندگي آن در که است محيطي

 تراثير  او رفترار  در کرودك  تشرویق  و تحریرک  فرصت و ایجاد با محيط و ميگردد موجب را وا جانبه همه رشد محيط کودك، و

 (4ميگذارد)

 

 کودک ذهنی-فیزیکی پویایی و محیط -2
 دانسرتن  بره  نيراز  حتري  باشد، داشته تواند نمي هم مغی نيازي به ندارد، حرکتي خود اراده و خواست با که زنده اي هر موجود

 برقرار ارتباط راه کردن حرکت است، تصميم گيري و اراده قدر  داراي که انسان امادر مورد .ندارد نيی هست در آن که مكاني

 .اسرت  حرکت نوعي مينماید محيط برقرار با خود حواس واسطه به انسان که هاي رابط گونه هر.بيرون است دنياي با او کردن

 آنهرا  جانبره  و همره  متعرادل  رشرد  تقویرت  و حمایرت  باعث که است کودکان براي رفتار اساسي یک و انساني نياز یک حرکت

 اسرت  اهميرت  داراي هوش بصري اندازه به ميشود، داده نشان تماس، احساس طریق از جنبشي که هوش کودکان ميگردد. در

  مشركال  ایجراد  بر عالوه ساکن ميكند. نشستن رشد دارند خارج جهان با که پردازش تعامالتي طریق از کودکان ذهن که چرا

 عضرال   ماننرد  نيی کودکان ذهن .ميباشد نيی تمرکی کردن جهت مد  طوالني منفيِ تاثير داراي ها، ارگان عملكرد و در رشد

 طریرق  از ناخودآگراه  بطرور  تغييررا  فعرال   براي را خود نياز کودك یک سالم مغی .گيرد قرار مداوم تحت فشار تواند نمي آنها

 ميدهد نشان سنتي در روش متداول صندليهاي روي بيقراري

 

 کودک خالقه قوه و محیط -3
حمایرت   منظور به شرایط آوردن وجود به اما است، شدن آماده بيدار داردکه وجود کردن خلق براي هاي انگيی کودك هر درون

 عمل قانهخال انسان است قرار اگر :یدارد م اظهار شناس راجرز روان کارل .دارد بستگي ما به کودکان هي خالقان شهاي تال از
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 نامقيرد  در کودك تفكر زیبایي که نمود توجه این نكته به باید.داشت خواهد نياز رواني آزادي و رواني امنيت ویژگي به دو کند

 ميتواند خود،حتي قوي تخيل قوه است،کودك با تغيير قابل آنها اراده مطابق و انعطاف قابل کودکان در نظر دنيا.است آن بودن

 محردودیتهایي  داشتن به نياز کودکان بياورد. رفتار در بخواهد که شكل هر به را دنيا خود ذهن در  و ردهک غلبه محسوسا  بر

 برراي  کودکان.بشود شرایط محيطي به محدود خيلي نباید آنها نمادین بيان اما بگيرد، شكل نيازهاي جامعه مطابق باید و دارد

 اختيرار  محردودیتهایي در  گررفتن  نظر در با الزم آزادي و کنند امنيت احساس ه ي کافي انداز به باید جدید چيیهاي آزمایش

 .گيرد قرار آنها

 م رشد نيافته فضایي هوش که چرا داریم، نياز هها پدید آزمودن کاوش و براي او اشتياق کودك، طبيعي کنجكاوي تقویت به ما

 خالق به تفكر مربوط مهارتهاي اساسيِ ویژگيهاي ريانعطاف پذی و گيلفورد سيالي اعتقاد به .شود کودك پيشرفت مان  یتواند

 اینكره یرک   برراي  طرفري  از.است انتخاب انعطاف پذیري هاش نتيج است که، این به خالق تفكر ارزش .یباشد م واگرا تفكر یا

   نمري صور خالء در یادگيري زیرا است، محرك نيازمند دهد، را نشان خود گري انتخاب و کند تمرکی خود افكار روي کودك

 این از.است خالقيت فرایند کارکرد جریان در شده شناخته مهاي از گا مرحله اولين تحریک و داشته محرك به نياز بلكه گيرد،

 (5نماید) تبدیل گرا تجربه خود یک به محافظه کار خود یک از را کودك وجود که نيازمندیم بستري به رو

 

 :انعطاف پذیر محیط انعطاف پذیر، کودک -4
 دنيراي  در برازي  با همراه را کاوش و کنجكاوي دوست دارد کودك و است اکتشاف و بازي کودکي، دوران ماهيت که آنجایي از

 برر  را او کنجكراوي  و حر   حرواس  و بروده  کودك درون انفعال و فعل با مطابق باید اطرافش بنابراین محيط دهد، انجام خود

 آموزان را دانش اشتياق و ميسازد متنوع را یادگيري فپذیري انعطا این.ط استمحي فپذیري انعطا نيازمند قابليتي چنين.انگيید

 و محريط  تنگاتنر   رابطره  شرد و  شرمرده  برر  انعطاف پذیر افراد براي که هایي ویژگي به توجه ميدهد. با افیایش یادگيري به

 یرک  رو از این.یافت انعطاف پذیر ايفض در را آن معنایي قرینه هاي ميتوان جهان کودك، نيازهاي به پاسخگویي براي کودك،

 تغييرر  حال در نيازهاي و افراد براي بودن مناسب و منظور پاسخگویي به و بوده رپذیر تغيي سادگي به باید فپذیر انعطا محيط

 رغرم  علري  مثبت، انطباق مسئول و ميشود پویایي آن سبب محيط انعطاف پذیري.دارد فراهم را متفاوتي ها، موقعيت هاي آن

 خود اجیاي در تغيير توانایي کافي و سازگاري از باید محيط که معناست بدان این.است مختلف در افراد مختلف تجارب به ازني

 فضراي  دیردگاه،  ایرن  در .دهرد  ادامره  خود حيا  به بتواند که هاي گون به بوده بهره مند تغييرا  ناپذیري اجتناب مقابل در

 عنوان به شود بلكه نمي محسوب یادگيري فرایند در تاثير فاقد و روح بي و خشک محيط یک تنها نه آموزشي، محيط فيییكي

 کرودك  انعطراف پرذیري در   نياز به پاسخگو بستري حقيقت در نقش کرده و ایفاء آموزشي فعاليت هاي کيفيت در زنده عاملي

 (6است )

 

 باز مدارس حیاط منظر طراحی
 :ميدهد ارا ه منظر معماري رویكرد با مدارس حياط براي 1999 سال در جدید دستورکار دو نانسي تاکاهاشي

 برراي ( outdoor) بيرونري  فضاي به دادن شكل و بستر تعریف مفهوم به :بيروني درس کالسهاي عنوان به مناظرآموزشي -1

 .ميباشد مدارس در کودکان آموزشي فعاليتهاي برگیاري

 آمروزش و  برراي  اسرتعداد  واجرد  مناب  عنوان به بيروني مناظر از وي محور این در :آموزش مناب  عنوان به آموزشي مناظر -2

 .ميشود یادآور مدارس آموزشي برنامه هاي البالي در را آنها به جدي توجه لیوم و برده نام یادگيري
 

 :ميسازد مطرح را زیر نكا  آموزشي منظر طراحي مورد در نانسي

 .طبيعت دانها گياهشناسان، اکولوژیستها، منظر، مارانمع :از متشكل جدید همكاري تيم یک تشكيل لیوم -3

 آموزشي منظر جام  طرح تهيه لیوم -4
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 قررار زیرر   بره  را مدارس حياط موضوع با برخورد مورد در جهاني جامعه رو پيش در طراحانه مالحظا  مهمترین همچنين وي

 :ميدارد اعالم

 آن ساختمان بجاي مدرسه قلب و مرکی عنوان به منظر -1

 آموزشي برنامه با مدرسه حياط ترکيب -2

 انگيی خاطره و ماندني هویت ایجاد -3

 وسایت منطقهاي اکولوژي بكارگيري -4

 بومي الگوهاي با تطابق -5

 منظر طراحي الگوهاي بررسي -6

 بچه ها آینده با خواسته ها ادغام -7

 :اعالم کرد را یادگيري و آموزشي باالي تکيفي با مدرسه حياط ویژگي شش 2001 سال در بوستون آموزشي توسعه مرکی

 عملكردي چند -1

 جام  طراحي فرایند -2

 محلي سازمانهاي با همكاري -3

 مدرسه آموزشي برنامه با تلفيق -4

 استفاده تداوم -5

 (7پایداري ) -6

 

 یادگیري براي محیطی انعطاف پذیر، محیط

 با .یابند مي بروز مختلف رفتارهاي زماني شرایط به بسته مختلف و هاي ویژگي با کودکاني وجود به توجه با مدرسه محيط در

 مي پدید آموزشي جدید هاي شيوه همواره زمان در گذر همچنين و است تغييرپذیر بسيار دنيایي کودك دنياي به اینكه توجه

 ضرروري  سازد، مناسب آینده و امروز براي و اي مختلفرفتاره و نيازها این براي مدرسه محيط بتوان که به رویكردي نياز آید،

 علري  بتوان تا کند مي کمک پذیر معماري انعطاف شود، مي پيشنهاد پذیر انعطاف معماري که روست این از .رسد مي نظر به

 کودکران  رفتارهراي  به درخور، و پاسخي نموده تیریق آن به را الزم هویت و کارایي مدرسه، براي فضایي محدود تخصيص رغم

 .داد

 

 یادگیري براي محیطی حیاط،

مفهوم  به الیاماً پارك، یا و ایوان حياط، المثل في آزاد، هواي آموزان به دانش کشانيدن و باز فضاي به آموزشي محيط گسترش

 درس کرالس  داخرل  بره  حيراط  کشانيدن مفهوم به در حقيقت باز فضاي به کالس انتقال نيست، مدرن آموزشي محيط ایجاد

 سرعي  نروین  آمروزش  در رو ایرن  از .کرد آموزش استفاده براي نيی حياط در موجود هاي پتانسيل از توان مي کار با این .ستا

 که اي گونه به رود باالتر آموزش تنوع و تا کارایي کرد استفاده یادگيري براي مدرسه در موجود فرصتهاي از همه ي تا ميشود

 خرود  خرا   ویژگيهرایي  بره  توجره  برا  محيط طبيعي .کرد برآورده را آموزان دانش اگونگون نيازهاي و رفتارهاي متنوع بتوان

 نيی کودکان عالقه مورد فضاي کودکان دارد، روي بر رواني و روحي مثبت تاثيرا  اینكه بر عالوه مي یابد؛ زیرا اي عمده اهميت

 برراي  و ميگيرنرد  یاد زودتر است عالقه شانمورد  و ميكنند راحتي احساس که محيطهایي در دليل کودکان همين به و هست

 (8 ).آورد پدید آموزش را براي پویا فضایي آن از استفاده با ميتوان .ميدهند نشان خود بيشتري از عالقه یادگيري

ایرن   در و انگيرید بر را کودك تخيل قدر  ميتواند باشد داشته را همراه بيشتري معنایي بار حياط طبيعي محيط که صورتي در

 باعث که گوناگون مصالح و اشكال شامل و انتیاعي واضح، بيشتر کمتر منظرهاي .شد خواهد بيشتر محيط، با او ارتباط صور 

 شود تفسير کودك خود توسط منظر آن تا پدید ميآورند را امكان این شود، حاصل ادراکي تفاسير از وسيعي طيف شود تا مي
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 دلرش  کره  آنگونه را آن نيازهایش به توجه با و تخيل خود قدر  از استفاده با محيط، از استفاده گامهن به کودك دنبال آن به

 در اینكره  برر  عرالوه  واقر   در .مينماید از محيط متفاوتي استفادههاي مختلف، زمانهاي در نتيجه در و تفسير ميكند ميخواهد

 باشرد،  داشرته  تعامرل  دیگران با که چگونه ميگيرد یاد ند،ميك خود ساالن هم و محيط سرگرم را کودك خود مناظري، چنين

 را خود ضعفهاي چگونه و استفاده کند خود توانایيهاي از چگونه دهد، تغيير را محيط چگونه وفق دهد، محيط با را خود چگونه

 عنروان  بره  ميتوانرد  است بازي دانش آموزان و استراحت اصلي فضاي که این بر عالوه حياط محيط .آید فایق آن بر و بشناسد

 رواني و فيییولوژیكي طبيعي تاثيرا  محيط آن بر عالوه .دهد افیایش را آموزش کارآیي و گرفته شود نظر در نيی کالس فضاي

 و گررد  جذب )سرخ و فرو فرابنفش( پرتوها جذب :کرد بيان چنين خالصه طور به که ميتوان ميگذارد کودکان بر نيی بسياري

 افریایش  و هوا آب و تعدیل موجب هم روي عوامل این همه که ؛ فتوسنتی و رطوبت، اکسيژن توليد وتي،ص آلودگي جذب غبار،

 کراهش  و  فررد  آرامرش  موجرب  و ميگذارنرد  افرراد  بر بخشي فرح اثر توليد فتوسنتی با درختان برخي .ميشود افراد سر زندگي

 (9).ميشوند استرس

 

  :حیاط منظري ناصرع و فضاها کردن عملکردي چند
 گروههراي  چندگانهي و متغير عملكردهاي که به گونهاي معنایي، چند و عملكردي چند صور  به حياط عناصر و طراحي فضا

 .مييابد اهميت نيی چند منظوره و منعطف مبلمان طراحي ميان این در .سازد برآورده را استفاده کننده
 

  :خصوصی نیمه حیاطهاي ایجاد
 فضراهایي  نيری  و )... گروهري و  یرادگيري  اسرتراحت، ( منظروره  چند استفاده هاي براي قابل تغيير جمعي هايمحدوده ایجاد

 را خرود  استقالل دانش آموزان و شود حفظ حياطها کارایي تا ميكند کمک مختلف تحصيلي پایه هاي یا کالسها براي شخصي

 کنترل باشند، در ارتباط مدرسه اصلي حياطهاي با که رتيصو در حياطها این .تعلق بيابند احساس آن به نسبت و کنند حفظ

 مري  بهترر  –کرالس   زمران  در چره  و تفریح زن  در چه  مختلف ساعا  در آموزان نيی دانش و شد خواهد حفظ آنها نظار  و

  .کنند استفاده آنها از توانند
 

 بیرون: و درون بین ارتباط
 بره  طبيعت زنده روح و انتقال )حياط و تراس ایون،( باز و باز نيمه فضاهاي سمت به فضاهاي بسته از یادگيري فضاهاي امتداد

 از استفاده و کند مي وارد کالس را نشاط و سرزندگي حياط، در سال ایام از برخي در برگیاري کالسها امكان و داخلي فضاهاي

 .سازد مي مناسبتر را حياط
 

 فضاها: سیالیت
 را کودك توسط مربيان کنترل قابليت ضمن محيط پنهان زوایاي کشف و م شدنگ احساس بدون کودك حرکت سهولت امكان

 کمرک  ایرن امرر   به خصوصي نيمه حياطهاي شكلگيري و درس کالس با همجواري حياط .کند مي یاري محيط از استفاده در

 .ميكند شایاني
 

  :فضا از مجدد استفاده ي امکان
 فعاليتهراي  دادن اختصا  براي شوند که طراحي اي گونه به باید آن هندهد تشكيل عناصر و حياط، مناظر قرارگيري موقعيت

 .باشد هماهن  فيییكي بدون تغييرا  و آینده در آن، به جدید
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 منظوره: چند مبلمان وجود
 نيری  مبلمران  و کررد  نيی استفاده نشستن فضاي عنوان به آن لنداسكيپ از که باشد اي به گونه باید آن عناصر و حياط طراحي

 انعطاف و پذیر هم تطبيق و باشد تغييرپذیر هم مبلمان یعني داد؛ تغيير را آنها به ضرور  بنا تا باشد جایي به جا یا تغيير قابل

 و شرده  چمرن کراري   باغچره  باغچه، لبهي و نيست صندلي و ميی صرفاً تغيير مبلمان قابل از منظور که داشت توجه باید .پذیر

 .(10هستند) دسته همين جیء نيی دهد مي را محيط از استفاده ي متنوع امكان كکود به که دست این از مواردي

 

 نتیجه گیري
 زمران،  گرذر  کره در  اسرت  گونره اي  بره  نيی مدرسه محيط .دارد پذیر انعطاف حال در عين و خالق و جستجوگر ذهني کودك

 این هم که بتواند کاراست و توانا اي مدرسه رو این از .ميپردازند صيلتح آن به در مختلف هوشي ضرایب و ویژگيها با کودکاني

 ميتواند بستري که جایي عنوان به مدرسه حياط .باشد پذیر انطباق عين حال در و پذیر تغيير بتواند هم و دهد پاسخ را نيازها

فضرایي   بایسرتي   کودکران  برازي  فضراي  عنروان  به چه و درس براي کالس مكمل فضایي عنوان به چه  یادگيري براي مناسب

 سرطح  در مردارس  براز  حيراط  شررایط  بررسي .دهد پاسخ رفتارها را و فعاليتها از تري وسي  طيف بتواند تا باشد پذیر انعطاف

 فعاليتهراي  ارتقراء  در آنها موثر نقش و فضاها منظرسازي این به بي توجهي از حاکي توسعه حال در کشورهاي باالخص جهاني

 .ميباشد بچه ها در دگيريیا و آموزشي
 

 مراجع 
، فرضريان  ،مصرطفي  ، (طراحي هنرستان دخترانه با رویكرد به ارتقاء کيفيت حياط )فضاي باز بيررون  ،، سترکي هرچگاني [1]

 .1390،  دانشگاه هنر اصفهانسازي دانشكده معماري و شهر، نامه کارشناسي ارشد ایان، پمهران قرایتي  :،محمد

  ، رضرا، سريروس صربري  ، معيارهاي طراحي فضاي باز مدارس با رویكرد ارتقا شادابي هنرجویران دخترر  ، ، زاحمدي افوسي [2]

 دانشرگاه تربيرت دبيرر    سرازي دانشكده معمراري و شهر ، نامه کارشناسي ارشد ایان، حميد رضا، پعظمتي  ،  ، اسماعيلضرغامي

 1392، شهيد رجایي

 1366.تهران چهارم، چاپ سروش، انتشارا  آموزشگاه، در روانشناسي کاربرد ، ب مقدم،[3]

 1366.تهران اول، چاپ کبير، امير انتشارا  تربيتي، روانشناسي ، ع شریعتمداري، [4]

 1386.اهواز رسش، نشر نجاریان، افسانه و مقدم صفایي مسعود دکتر ترجمه کودکان، به كرتف آموزش ،ر فيشر، [5]

 1387.تهران دانش، سيماي نشر آموزشي، فضاهاي معماري و طراحي ،ر شاطریان، [6]

 1387، شهرسازي منظر، رویكردي نوین درمعماري منظر و طراحي شهري، س، رزاقيم،  ،فيضي[7]

 1379 صفه، جدید، و سنتي مدارس در باز فضاي کارکرد و مفهوم  ، ع آذر، سمي [8]

 اول، چراپ   ، ایرانري  معمراري  ایرانري  مدرسره  نمایشگاه و همایش ایراني ، دومين معماري – ایراني مدرسه  ، م دهكردي،[9]

 1387، 89تا 86 مهر، سوره انتشارا  :شهرکرد

 بين کنگره اولين مقاال  یادگيري، مجموعه براي پذیر انعطاف بستري مدرسه ، حياطك، مندگاري  ،ع توکلي ، رهنما، ح[10]

 1393، شهرسازي و معماري در جدید افقهاي المللي
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