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 چکیده :       

ها پیش امری شناخته جا که تاثیر محیط زیست بر افراد بر کسی پوشیده نیست و تاثیر معماری بر آموزش از مدتاز آن

شود که حس می کامال دانشکده-چون باغشده است ، در زندگی پر هیاهوی شهری امروزه نیاز و ضرورت به فضاهایی هم

آموزند، یعنی های متعارف دیگر نیز میتحصیل در آن درس در واقع فضاهای آموزشی هستند که دانشجویان عالوه بر

مطرح  دانشکده-اغگیرد و تحت عنوان باستفاده درست از طبیعت جهت رشد و ارتقا آموزش در این فضاها صورت می

 جهت تغییر های آموزشی در فضایی همگون با طبیعت ، درگیری محیطشکلاری از نقاط جهان . امروزه در بسیشودمی

های آموزش و پرورش نوین واقعیت قائل شدن برای آموزش در بستری که یادگیری مدارس سنتی و حرکت به سمت آرمان

ر باال ت بخش تر را فراهم کند در دستور کار قرار گرفته است . تحقیق حاضر بر اساس کلیات مطرح دسالم تر، موثر تر و لذ

د در به تبیین و تقویت نقش فضای باز به صورت باغ در فضای آموزشی پرداخته و راهکارهای عملیاتی و اجرایی که می توان

 بررسی می شود.راستای افزایش یادگیری دانشجویان موثر باشد به صورت تحلیلی 
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 مقدمه -۱

ی آن محسوب می شود ها مکانی جدا از بناامروزه فضاهای باز دانشکده

از این رو این بسترآموزشی های درس نیست، ی طبیعی کالسو ادامه

دانشجویان به طور وزشی فاقد انسجام و هویت الزم بوده و نیازهای آم

شود و این درحالی است که امروزه در بسیاری از کامل برطرف نمی

کشورهای دنیا این بستر به عنوان عاملی مجزا و مستقل از خود 

عنصری مکمل از فرایند یادگیری  بلکه از آن به عنوان ساختمان نبوده،

ر ال حاضحیط باز توجه می شود . در حو اوقات فراغت دانشجویان در م

ی آموزشی مستقلی برای فضای باز ، فضاهای گونه برنامهایران هیچدر 

ی )به گفته آموزشی چون دانشکده در نظر گرفته نشده است.

ای ثمربخش برای اگر محیط آموزشی بخواهد زمینه،1 والترگریپوس

بایست خالقانه باشند، نه مانهایش مینسل آینده باشد، محیط و ساخت

و بیان خالقانه، به  محیطی محرک برای آزاد کردن اندیشه تقلید شده ،

ظ قدرت و روش تدریس دارای اهمیت است( بدین لحا همان اندازه

ای تمرکز رشد فرهنگی افراد هایی که برتوان در خالقیت ساختمان

اند، مستقیما به طراحی فضاهای هدایت کننده به فعالیت فکری مناسب

تبی انصاری باغ نه به اعتبار یک فضای مربوط می شود به اعتقاد مج

معمارانه ، به اعتبار پشتوانه پر معنا و مفهوم خود این چنین زندگی و 

حیات مردم را درنوردیده ، بلکه اثری هنری و زیبا و چند منظوره و 

پاسخ به نیاز است. از اهداف باغ ایرانی وصول همنشینی با طبیعت در 

ها وجود صورت کشتی در نهاد انسانت که به رسیدن به آرامش روح اس

، دارد . باغ ایرانی جایی امن و آرام و محلی است برای تعامل و تحقیق

در  نو براو مشکوف می شود.ی جایی که روح آدمی تازه و منظره

ای تحت عنوان )مدرسه باغ( به دنبال راهی برای پر کردن خال مقاله

ی معماری ایران ی گذشتههریق معماری ، با اشاره به سامانموجود از ط

و طرح باغ حیاط ، حضور باغ را به عنوان بخشی از طبیعت در کالبد 

ی تحت ادر پایان نامه.  ]۵[دهدآموزشی معاصر مورد تاکید قرار می

عنوان ) طراحی مدرسه ی راهنمایی پسرانه در تهران با تاکید بر نقش 

رسی انواع فضاهای باز فضاهای باز بر افزایش خالقیت و یادگیری ( به بر

پردازد و نیز آموزان میبر میزان خالقیت و یادگیری دانش مدارس ،

ای نامهدر پایان.]۶[دهدیی را برای طراحی اصولی ارائه میراهکارها

تحت عنوان ) طراحی باغ در مدرسه ایرانی به عنوان الگو برای  دیگر

ز مدارس دخترانه و مدارس پایدار آینده( به طراحی فضای باز و نیمه با

پردازد بعد قراری شرایط محیطی دلپذیر را هدف خود پویایی فضا می

از نمونه های اجرایی شده در ایران مدرسه عالی  . ]۷[قرار داده است

مدیریت که طراحی آن به شکل باغ مدرسه بوده ، درونگرا همراه با 

مونه حیاط مرکزی دارای طراحی همساز با تعلیم است. همچنین از ن

به مدرسه ابتدایی برای علوم و تنوع زیستی در های خارجی می توان 

ی گذشته طراحی همساز اشاره کرد که همچون نمونه 2لونی فرانسه وب

با خارج استفاده  داشته و از دیوار مجوف برای ارتباط داخلاقلیم با 

 اقلیمساز با هم ی سونیادلونای در کوربووی فرانسهشده است. مدرسه

دید پلکانی به حیاط و ارتباط مستقیم با آسمان بین  حی شده و باطرا

 فضای بیرونی و ساختمان ارتباط برقرار کرده است.

 طبیعت و رابطه آن با عملرد دانشجویان: -۲
معتقد است در آداب و رسوم مربوط به تاریخ معماری سه  3لویی کان

ح ز، او اصطال( فضاهای سب۳( معبر ۲( مدرسه ۱عامل ثابت وجود دارد: 

ین برای تاممدرسه را چنین تعریف می کند: تمام مکان هایی که انسان 

ارد و خواسته خود در فراگیری، از آن ها استفاده می کند، مدرسه نام د

شند این مکان ها تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظرات نمی با

و  دو جانبهبلکه برای فهم و ادراک دالیل وجود هر چیز و مناسب های 

 .]۱[دروابط بین انسان و طبیعت نیز مورد استفاده قرار می گیر

 باغ:  -۳
 از باغ، باغ 4تعریف منشور فلورانش باغ طبیعتی اهلی شده است. در 

یز در ترکیب معماری از انجماد و نبات است. در دایرۀالمعارف اسالمی ن

ان ساخته انسده است: محوطه ای غالبا محصور، توضیح باغ واژه باغ آم

اغ: ب  . ]۲[و درخت، آب و ...بناهای ویژهگیری از گل و گیاه با بهره

در آن  اند و انواع درختان را: زمینی که دور آن را دیوار کردهبوستان

 ساختار اصلی تمام باغ های جهان نیز بر مبنای . ]۳[کاشته باشند

ت. تلفیق گیاه، آب و ابنیه اس معماری طبیعت و مصنوع با روش

گیرد ر اساس تکرار قانون طبیعت شکل میتوان گفت: طبیعت بکر بمی

 . ]۲[اما محیط باغ بر اساس خواست انسان انتظام می یابد

 فضای آموزشی: -۴
ا فضای آموزشی، ابتدا باید از لحاظ فیزیکی مطلوب باشد، فضاهای ب

شود که در طراحی کیفیت فیزیکی مطلوب، به فضاهایی اطالق می

مای مناسب، دیل هوای سالم، هایی از قباستاندارد شاخص ها،آن

کافی، نور، صوت، دید و منظر مناسب، کارایی انرژی، رطوبت 

 . ]۸[طات رعایت شده باشدها و ارتبادسترسی
نظران، فضای آموزشی را محیطی فیزیکی مانند کالس برخی صاحب

کنند که در آن درس، آزمایشگاه یا محیط خودآموز تلقی می

 . ]۱۳[دهد فرآیندهای یادگیری رخ می
افزاری خاص آموزش تعریف برخی دیگر آن را در قالب محیط نرم

 . ]۱۲[کنندمی
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 طرح مسئله: -۵

ش و تفکر جدا باشد، اکنون واند از نحوه نگرتجا که معماری نمیاز آن

در اکثر فضاهای آموزشی، آموزش در فضای کوچک کالس خالصه شده 

بنیان را مدت زمان زیادی در توان دانشجویان دانشاز این رو نمی

فضای مدرسه نگه داشت. در واقع کالس بخشی از فضای آموزشی به 

آید که ارتباط آن با دیگر فضاها چه باز و چه بسته باید حساب می

ای باشد که در کل همه اجزا یک مجموعه واحد به حساب آید، گونهبه

 ریف شود که هر جزء از این باغ بهیعنی فضای آموزشی چون باغی تع

ای از صورت جداگونه و مستقل عمل کرده اما در کل مجموعه

های شدید علیه مدارس موجود واکنش ۶۰ی ها باشد. در دهههماهنگی

ساز توجه به الگوی فضای باز یا مدارس بدون دیوار عامل اصلی و زمینه

 . ]۱ [و راهرو بوده است 
شدن نقش مهم طبیعت در زندگی افراد و  امروزه به دنبال روشن

چنین اهمیت آن در جهت تقابل با مشکالت محیطی به وجود آمده هم

جامعه به سمت در طبیعت در عصر مدرن از سوی دیگر جهت حرکت 

اندرکاران تدابیری را جهت آشتی دوباره توسعه سبز و پایدار، دست

هدف الزم است که  این اند. برای تحققانسان و طبیعت در نظر گرفته

 . ]۱۱[در شیوه زندگی افراد جامعه تغییراتی به وجود آید 
قرن بنیان در طی نیمبا توجه به این که جمعیت دانشجویان دانش

ی گذشته رو به افزایش بوده و نیاز به گسترش آموزش و نحوه یادگیر

 ام جدیدانشجویان امری اجتناب ناپذیر شده است. از این رو نیاز به اقد

های یادگیری در جامعه به در جهت توسعه و رشد ساخت و ساز محیط

 . ]۹[شود خوبی حس می

 حل پیشنهادی:راه -۶

 مقدمه -۱-۶
ای گونهباغ با فضای آموزشی به عنوان مثال دانشگاه باید بهتلفیق 

خود فضای آموزشی و جامعه صورت گیرد که انتظارات و نیاهای 

تمان مدرسه قبل از ساخته شدن دارای برآورده شود همانطور که ساخ

دانشکده نیز که یک نوع فضای آموزشی -باشد باغطرحی مشخص می

کنددگان در دل باغ است باید در جهت تطابق با نیازهای استفاده

هایی را برای طراحی مناسب داشته باشد. از این رو بهتر چهارچوب

و احاطه کامل بر  است قبل از طراحی جهت اطالع از نیازهای کاربران

طرح مورد نظر نظرسنجی و مصاحبه با کاربران صورت پذیرد. در 

توان از دانشگاه عالی گذشته این نوع فضا در حیطه آموزشی می

ای موفق از نادر اردالن نام برد که در ادامه با مدیریت به عنوان نمونه

های این پروژه و بیان نقاط قوت و ضعف آن به یک بررسی ویژگی

 کنیم.های آتی دست پیدا میهارچوب کلی برای طراحی نمونهچ

 موقعیت مدرسه عالی مدیریت در شهر تهران -۲-۶
ای بنا شده است. بستر این مدرسه در بستری سبز بر فراز تپهساختمان 

متر است. فضاهای بسته که بر  ۱۷۰×۱۱۰طرح مستطیلی به ابعاد 

اند، و باغی ارتفاع و یک طبقه اند عموما کمگرداگرد زمین استقرار یافته

گیرند. دستگاه ورودی به شکل بنایی را در میان می ۱۳۰×۸۰به ابعاد 

ی باغ ساختمان دو طبقه در شرق بستر طرح بنا شده است. در میانه

بنایی سه طبقه با قاعده هشت و نیم هشت از فراز سکویی به کتابخانه 

های باغ را حجرهنگرد. اضالع شمالی و جنوبی هر سوی باغ می

اند که در دل دیواری قطور پنهان شده و دانشجویان اشغال کرده

ها در جبهه مقابل سازند. ساختمان مدرسهای باغ را میجداره

 تر نسبت به آن واقع شده است.ساختمان ورودی و در ترازی پایین

                    
 موقعیت قرارگیری مدرسه عالی مدیریت      

ر دعالی مدیریت در شمای کلی بنایی قلعه مانند است که باغی  مدرسه

 از آن میان دارد. بستر مشجر بنا که دور از بافت متراکم شهر و متمایز

 سازد.واقع شده است آن را شکوهمند می

                       

 تصویر کلی از مدرسه عالی مدیریت            

روزی با برنامه آموزشی جا که مدرسه عالی مدیریت مرکزی شبانهاز آن

فشرده است، عملکردی که نیااز باه محیطای دناآ و آرام دارد. ممکان 

گرا برای آن بوده است است چنین به نظر آید که انتخاب صورتی دورن

که آرامش و خلوت مورد نیاز حاصل شود. اما باید متوجه بود کاه تنهاا 

کرد و آن را از بافات تر وسیع و مشجری که بنا را احاطه میانتخاب بس

ساخت، برای دستیابی به محیط دنآ و متراکم شهری و اجتماع جدا می

کرد و در چناین شارایطی دیگار ضارورتی بار آرام و دلخواه کفایت می
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تاوان گرا وجود نداشت، پس این انتخااب را تنهاا میانتخاب فرم درون

 طراح تلقی کرد.زاییده میل و اراده 

 

 
 مدرسه عالی مدیریت پالن                           

 ] ۴[ . 

عالوه بر دنآ و خلوت بودن محیط فضای آموزشی عوامل دیگری جهت 

بستر  رشد و ارتقاء دانشجویان حائز اهمیت است. در واقع احداث بنا در

رتقااء ای باشد که حداکثر استفاده از طبیعات جهات اگونهسبز باید به

هاای عملکرد آموزشی صورت بگیارد. باه عناوان مثاال مطالعاه ت وری

های خارج از محیط دهندگان به آموزشآموزشی نشان از توجه آموزش

های داخل کالس دارد و استفاده از طبیعات باه کالس در کنار آموزش

چنین معنوان ابزار آموزشی امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است، ه

اهای طبیعی باعث ایجاد آرامش روحی، طراوت فضاا و حاس وجود فض

اناد تعلق خاطر بیشتر کاربران نسابت باه فضاایی کاه در آن قرارگرفته

 شود.می

اهمیت طراحای فضااهای آموزشای بارای بهباود کیفیات یاادگیری و 

آموزش امروزه بر کسی پوشایده نیسات، پژوهشاگران زیاادی در طای 

ضاهای آموزشی در آموزش، فاحی های گذشته در مورد اهمیت طرسال

انااد. محاایط پژوهااان مطالعااه کردهیااادگیری و کمااک بااه رشااد دانش

یادگیری یک بستر فرهنگی، اجتماعی و فیزیکی است که یاادگیری در 

که چگونه یک محایط یاادگیری ماوثر افتد حال درک اینآن اتفاق می

 کند برا طراحی یک محیط معمارانه بسیار ضروری است عمل می

]۱۴[ . 

از  آنچه در طراحی فضاهای آموزشی مورد توجه این مقاله است استفاده

های آن در جهت کمک به رشد و ارتقاء گیری از پتانسیلطبیعت و بهره

رو باید طبیعت باه بنیان است، از اینعملکرد آموزشی دانشجویان دانش

تواند در جهت کمک باه ایان رشاد و های مختلفی که میدلیل قابلیت

های مختلف مورد بررسی قرار بگیرد و بارای ارتقاء داشته باشد از جنبه

ها راهکارهای معمارانه و طراحی صحیحی پیشنهاد کدام از این جنبههر

 شود تا نتیجه دلخواه حاصل شود.

بیان راهکار جهت بهبود کیفیت برای رشدد و  -۳-۶

 بنیان:ارتقاء آموزشی دانشجویان دانش
هاای درس باا محایط فضای بساته کالسایجاد ارتباط بین  -１

خارج از کالس از طریق ایجاد بازشوهای سرتاساری و قابال 

 دسترس به بیرون

ای که امکان برگزاری گونههای درس بهپذیری کالسانعطاف -２

 ها در فضای باز یا بسته وجود داشته باشدکالس

ای کاه موجاب جاذب گونهطراحی حیاط فضای آموزشی به -３

بنیاان بارای نشساتن در فضاا و برقاراری دانشجویان دانش

 ها شود.تعامالت اجتماعی میان آن

ای کاه گوناههای سبز برای هر آتلیه یا کالس بهایجاد تراس -４

ی دانشاجویان مس ولیت مراقبت و حفاظت از فضا بر عهاده

ی قرار گیرد، بدین صورت طی یک فرآیند مشاارکتی رابطاه

 شود.ون برقرار میبین فضای کالبدی آموزش با طبیعت بیر

ا انسان به عنوان موجودی که در زندگی روزمره خود در ارتباط با

دانش و یادگیری است نیاز به محیطی دارد برای آموزش و کسب 

و جو و کشف عناصار جدیاد اسات و  علم و همواره در پی جست

 است. اش همواره به طبیعت بودهتوجه

ی طراحای فضااهای در میان مطالعات اخیر انجام شده در زمیناه

ی طراحای الگوهایی بارا که5مطالعات پارکاشتوان به آموزشی می

ئاه فضاهای آموزشی ارائه کرده اشاره نمود. در میاان الگوهاای ارا

شااده در ایاان کتاااب بااه لاازوم ارتباااط درون و بیاارون و اهمیاات 

اندازهای داخلی و خارجی به عنوان دو اصل مهم در طراحی چشم

یاد شاده اسات. پارکااش در ماورد اهمیات فضاهای آموزشی تاک

نویساد: موجاودات ارتباط درون و بیرون در فضاهای آموزشی می

اند کاه نیااز باه ارتبااط باا زنده به طور طبیعی طوری خلق شده

فضای بیرون دارند پس باید از هر فرصاتی بارای ارتبااط درون و 

 . ]۱۵[بیرون استفاده نمود 

موزشای و اساتفاده از طبیعات جا که وجود باغ در فضاای آاز آن

تر کرده و احساس بهتری را باه تواند محیط آموزشی را لطیفمی

ادراک باغ ایرانای باا کاربران فضا انتقال دهد، برای تحلیل فرآیند 

تااوان از شناساای محاایط، میهای علاام رواناسااتفاده از یافتااه

های علوم رفتاری و نیز ادراک و شناخت اکولوژیک در فهام نظریه

هااای معنااایی آن گااونگی ادراک محاایط باااغ و شااناخت نظامچ

هاای استفاده شاود. اکثار پژوهشاگران عاالوه بار معرفای ویژگی

هاای معناایی و تااثیرات روانای کالبدی باغ ایرانی همواره بر نظام

اند و به تاثیر بااغ در ایجااد حاس محیط باغ بر انسان تاکید کرده
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اناد اندیشاه اشااره کرده آرامش در انسان و نیز دعوت به تامال و

]۱۰[ . 

توان از هندسه بااغ ایرانای با توجه به مطالب ذکر شده در باال می

بندی فضایی دانشکده اساتفاده کارد. برای طراحی ساختار و نظام

ی موردی ) مدرسه عاالی مادیریت( همانطور که در توضیح نمونه

غ ه باابیان شد در طراحی این مجموعه از اصول باغ ایرانی از جمل

 فین کاشان بهره گرفته شده است.

 

 
                  

 

 

هایی کاه وجود دو محور متعامد طولی و عرضی و ساختمان -１

اند، نشان از الگوی چهار در طرفین این محورها استقرار یافته

 ایوانی در انتظام فضایی این مجموعه دارد

ها رسکه دو ساختمان ورودی و مدجا با توجه به ایندر این -２

تری از در دو سوی محور طولی حیاط قرار دارد اهمیت بیش

توان برای انتظام فضاایی دو بنای طرفین محوری دارند، می

 این مجموعه ساختار دو ایوانی قائل شد.

وجود کتابخانه در میانه حیاط که عنصری بسیار بزرگ و باا  -３

توان برای انتظام فضایی آن الگوی تک اهمیت است پس می

 ن و کوشک را قائل شد.ایوا

اده کرد در هر دانشکده استف-توان از این الگوها در طرح باغبنابراین می

ریازی فضااها از موقعیت با توجه به عملکرد و نیاز کااربران بارای طرح

هریک از این الگوها بسته به موقعیت بارای تلفیاق طبیعات باا فضاای 

 آموزشی بهره گرفت.

 گیرینتیجه -۷
تواند مکانی برای مطالعاه و توجاه باه دانشکده می-باغچون فضایی هم

طبیعت، تجربه علوم مختلف و سبب افزایش عملکرد یادگیری از طریق 

ها را کشف کرد، مشاهده توان آنها و عناصری شود که میارائه کیفیت

شناسان در ایان نکتاه کاه ها ارتباط برقرار کرد. تمام رواننمود و با آن

که رفتار شخص را تحریک کرده و در جهات معاین  انگیزه عاملی است

دهد توافق دارند. در این میان عوامل متعدد درونای و بیرونای سوق می

در ایجاد انگیزه و یا دلسرد کردن دانشجو جهت یادگیری بهتر در فضاا 

موثر است، پس محیط به عناوان عااملی ماوثر در ایجااد انگیازه بایاد 

باشد، این بدان معنا است که محیط با پاسخگوی نیازهای افراد در فضا 

کاه یادگیرناده را باه گیرد ناه اینتوجه به نیازهای یادگیرنده شکل می

ها و چنین با بررسی پژوهشانطباق و سازگاری با محیط وادار کنیم. هم

تواند بر روح و ی تحقیق دریافتیم که چگونه عوامل محیطی میپیشینه

ها مساتقیما بار دانشکده-این معماری باغروان انسان تاثیر گذارد، بنابر

چنین بر روح و روان کاربران فضا و یادگیری و عملکرد دانشجویان و هم

به هماین دلیال طراحای مناساب گذارد ها تاثیر میمیزان خالقیت آن

تواناد یاک ابازار فضای آموزشی به منظاور رشاد و ارتقااء دانشاجو می

تر در یادگیری باشد. فضاای مناسب برای افزایش خالقیت و عملکرد به

کالبدی محیط آموزشی نه تنها یک محایط خشاک و بای روح و فاقاد 

شود بلکه به عنوان عااملی زناده تاثیر در فرایند یادگیری محسوب نمی

کند. در پایان امید است های آموزشی ایفای نقش میدر کیفیت فعالیت

لعاات و که اصول و راهکارهای پیشنهادی پژوهش کاه بار مبناای مطا

اسناد موجود گرداوری شده سرآغازی باشاد بارای ارتقااء رویکردهاای 

های آینده ها به عنوان جایگاه پر اهمیتی که برای نسلطراحی دانشکده

 دارد.
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