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:موضوع
نقد و برسی معماری مدرسه

:استاد مربوطه

:تهیه کننده

ت شکل استاندارد کالس های درس به شکل مربع مستطیل اس: کالس های درس
تفاوت می که ابعاد آنها با توجه به نوع درس و مقطع تحصیلی افراد استفاده کننده م

۵/۶شود مطابق استاندارد های جهانی فضاهای الزم برای کالس های درس نظری 
ی از متر مربع بوده است در این کالس ها که اصطالحا کالس های درس سنت۵/۸در 

متر مربع بوده است و این ۲آنها یاد می شود فضاهای الزم به ازای هر دانش آموز 
قرار درحالی است که اگر چنین کالسی برای کالس های آزاد و هنری مورد استفاده

اما در این مدرسه کالس ها به .متر مربع فضا نیاز است۵/۴گیرد به ازای هر نفر 
نیز به چشم خورده میشود۵/۸متر در ۴صورتى غیر معمول و در ابعادى به انزازه 

در نظر گرفته شود و ایجاد هرگونه ۴/۳تا ۷/۲ارتفاع کالس های درس باید بین 
درسه تراس یا بالکن متصل به کالس درس ممنوع می باشد ارتفاع یوار ها در این م

بود وبا وجود درب هاى موجود به راهیابى به بالکن استاندارد ها لغو ۳/۸حدود 
.شده

متر الزم است با سنگ پوشیده ۵/۱همچنین دیواره های کالس تا ارتفاع 
متر به بعد با رنگ های روشن و براق پوشیده شود و۵/۱شود و از ارتفاع 

فوذ بوده همچنین پوششی که در کف کالس به کار می رود باید غیر قابل ن
تا از کثیف و لغزنده نباشد که به راحتی قابل شستشو بوده و غیر براق باشد

شدن مداوم آن جلوگیری شوددر این مورد این مدرسه از سنگهاى مناسب
ین بودبا رنگ سفید مناسب براى دیوارها استفاده کرده بود که قابل تحس

وزشی کارگاه و آزمایشگاه جزو الینفک فضاهای آم: کارگاه ها و آزمایشگاه ها
نش است و معموال فضای آموزشی دارای کارگاه و آزمایشگاه می باشد تا دا
شگاه آموزان عالوه بر اینکه به صورت تئوری درس را فرا می گیرند در آزمای

.و کارگاه با فرآیند آزمون و خطای دروس آشنا شوند

در هر فضای آموزشی یکی از قسمت های بسیار مهم جهت ارائه خدمات: بخش رفاهی و خدماتی
به دانش آموزان و محصالن بخش رفاهی و خدماتی است که این فضا شامل سرویس ها و 

.است... زمین و سالن ورزشی و –رستوران و سلف غذاخوری –تاسیسات بهداشتی 

در مورد استقرار چنین فضایی در محیط آموزشی می توان دو موقعیت را لحاظ کرد:
این فضاها قابل دسترسی از راهرو یا فضاهای واسطه باشد-۱

.قابل دسترسی از حیاط مدرسه یا فضای ورودی باشد-۲

ده در زیر مشخصات یک سالن چند منظوره ورزشی را که در کنار یک فضای آموزشی لحاظ ش
:است را نشان می دهد

نوع مدرسه طول سالن عرض سالن ارتفاع سالن پوشش بام سالن پوشش عرض سالن
متر سیستم خرپا پارکت یا پالستیک۷/۶متر ۱۵متر ۲۵ابتدایی 

متر سیستم خرپا پارکت یا پالستیک۷/۶متر ۱۹متر ۳۱راهمایی و دبیرستان 
:ضوابط طراحی ایمنی پلکان در فضای آموزشی

برای برقراری ارتباط در ساختمان ها از پله شیب یا رامپ استفاده می گردد.
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:ضوابطی که در زیر آمده باید در پلکان مدارس و فضاهای آموزش رعایت گردد
پله باعث برهم خوردن ۲یا ۱وجود )پله کمتر باشد ۳تعداد پله هر پلکان نباید از -۱

اد می نظم و تعادل حرکتی در بین افراد می شود و به اصطالح پله دیک وان دایک ایج
.(گردد

.پله باید نرده طراحی و اجرا شود۳برای پلکان پیش از -۲
سانتی متر ۸۰تا ۷۵سانتی متر و برای کودکان ۹۰ارتفاع نرده برای بزرگساالن -۳

.است
این فاصله عمودی اندازه )متر کمتر باشد ۲فاصله میان پله و سقف آن نباید از -۴

.(گیری می شود
تفاده برای تعیین اندازه کف پله و سینه پله در فضاهای آموزشی از فرمول زیر اس-۵

:می شود
h t+2h = 61&۶۳= ارتفاع پله t= کف پله 

:نحوه جانمایی فضاها در ساختمان چند طبقه
ور فضاهای اداری عموما بهتر است در طبقات اول و دوم قرار گیرند تا عب-۱

و مرور دانش آموزان و به طور کل افرادی که در فضای آموزشی رفت آمد 
.می کنند را مد نظر قرار دهند

ر جاگیری کالس های درس با توجه به پایه تحصیلی متفاوت است د-۲
اما در مقطع ابتدایی بهتر است که کالس ها در طبقات پائین قرار گیرند

تر در مقطع راهنمایی و دبیرستان با توجه به سن دانش آموزان پایه های باال
.رندطبقات باالتر و پایه های پائین تر در طبقات پائین تر قرار می گی
هستند آزمایشگاه و کارگاه ها با توجه به اینکه معموال دارای وسایل سنگین

.بهتر است در طبقات پائینی و زیر زمین تعبیه شود

یرونی خوبی کتابخانه با توجه به اینکه فضایی است که نیاز به سکوت و دید ب
خوبی دارد الزم است در طبقات پائینی قرار گیرد و یا اینکه اگر دید و منظر

رو به ساختمان داریم آن را در باالترین طبقه و مشرف به منظره طراحی 
.کنیم

ود و نماز خانه نیز بهتر است در طبقات پائین و نزدیک به حیاط تعبیه ش
سرویس های بهداشتی خارج از فضای آموزشی در حیاط تعبیه شود و 

ر همچنین سالن امتحانات و اجتماعات باید در طبقات همکف و زیر زمین و د
.اولویت دوم در طبقات باالتر قرار گیرد

انسور نکته بسیار مهم در طراحی فضاهای آموزشی این است که استفاده از آس
.وددر فضای آموزشی به واسطه مسائل ایمنی به هیچ عنوان توصیه نمی ش

:نور و پنجره در فضای آموزشی
نور و روشنایی از عوامل بسیار مهم در طراحی هر نوع -۱

.فضای معماری است
نایی موقعیت، اندازه، و نوع پنجره تعیین کننده مقدار روش-۲

معیار اصلی کیفیت. فضا در طراحی فضای آموزشی است
یعی و فضای آموزشی نور طبیعی است اما الزم است که نور طب

مصنوعی به طور همزمان استفاده شود و در عین حال جهت 
م کالس به سمت شمال و جنوب بوده و از ورود اشعه مستقی

.خورشید به درون فضا ممانعت به عمل آید



(        بزرگترین پایگاه جامع علمی و پژوهشی)ایران کالج    
www.iranclg.ir

4/4/2021

3

ونه موارد زیر از جمله اصولی است که باید در طراحی نور و پنجره برای اینگ
:فضا ها رعایت شود

اد محل نصب پنجره نباید طوری باشد که در موقع باز شدن مزاحمت ایج-۱
.کند

د پنجره هایی که در انتهای راهرو ها کریدور ها و پلکان ها نصب می گردن-۲
ی سانتی متر بوده و در غیر اینصورت باید دارا۸۰بایستی از کف دارای ارتفاع 

.نرده چوبی یا فلزی مناسب باشد
سانتی متر ۶۰سانتی متر عرض و ۵۰حداقل ابعاد بازشو پنجره باید دارای -۳

.ارتفاع بوده باشد
سایه فضای ما بین دو پنجره در کالس باید حداقل ممکن باشد تا از ایجاد-۴

.در وسط کالس جلوگیری شود

ور استفاده از بازتابنده نور در کالس های درس برای جلوگیری از ورود ن-۵
.خیره کننده به کالس مناسب است و باید تعبیه شود

اده در تامین هوای تازه کالس معموال باید از سیستم های تهویه استف-۶
.شود و باز کردن درب و پنجره کالس راه حل مناسبی نمی باشد

۶۰تا ۳۰در کل برای کالس های درس به طور کلی پنجره با مساحت -۷
.درصد مساحت کالس مناسب است۲۰تا ۱۵درصد فضای نما و یا حدود 

یک مدرسه موفق در طراحی و عملکرد محیطی باید به صورت یک جامع 
مشارکتی عمل کند در بسیاری از مدارس که در طراحی یک فضا مانند

مردم بر اساس اصول فرهنگی که مورد پذیرش.... کتابخانه و –کالس درس 
ی را در منطقه است باید عمل شود و در نتیجه حس مشارکت و رغبت بیشتر

.بین استفاده کنندگان بر می انگیزد

معماری پایدار
ناشی از نیاز امروز انسان در مقابل پیامدهای نامناسب جهان صنعتی و معماری پایدار

ایر و سآلودگی هواحفظ و حراست از منابع طبیعی جهان، کاهش. مصرفی عصر حاضر است
از ... آلودگی های محیطی، حفاظت ازالیه ازن، بهداشت جسمی و روانی، آینده بشریت و

ساختمان های .موضوعاتی است که مطرح بوده و ضرورت آن روز به روز آشکارتر می شود
ا که یکی از آنج. راهگشا باشندمنابع طبیعیمی تواند در کنترل مصرف انرژی و حفظپایدار

از مهمترین بناها در شهرها، فضاهای آموزشی از جمله مدارس هستند، رویکرد معماری 
پایدار در طراحی مدرسه می تواند عالوه بر صرفه جویی در انرژی و کاهش اثرات زیست 

محیطی باعث آموزش موثر در دانش آموزان شود
تعریف مدرسه پایدار

ه سبب ساختمان مدرسه پایدار، محیطی سالم است که منجر به یادگیری می شود در حالی ک
.صرفه جویی انرژی، منابع و پول می شود

مدرسه پایدار
مدرسه از اولین محیط های اجتماعی است، که انسان به آن وارد می شود و روح و شخصیتش در آن شکل

طراحی ساختمان مدرسه پایدار بر پایه اصول صرفه جویی در مصرف انرژی و حفاظت محیط زیست. می گیرد
ه در این نوع مدارس تنها هدف اصول زیست محیطی و مصرف کمتر از منابع انرژی نیست بلک. می شود

فیت ورود نور طبیعی در کالس ها و باال رفتن کی. اهمیت آن در تاثیری است که در روحیه دانش آموزان دارد
.هوای داخل ساختمان، دو عنصراز طراحی ساختمان پایدار، اثرات مستقیم بر عملکرد دانش آموزان دارد

اهداف مدرسه پایدار
:به طور کلی اهداف مدارس پایدار به شرح زیر است

ناسب به حداکثر رساندن آسایش دانش آموزان ؛به واسطه انجام جذب نور روز، منظر دل پذیر، کیفیت م-۱
.هوا، کنترل رطوبت، مراقبت های موثر کیفیتی و پیش بینی های الزم ایمنی

غییر ایجاد امنیت ، سهولت در ت. برنامه ریزی کارآمد؛ برای تحرک مناسب دانش آموزان در فضای مدرسه-۲
.یساتپذیری، قابلیت پاسخ گویی در برابر نیازهای دانش آموزان، در هم آمیختگی سازه ساختمان با تاس

از محاسن مدارس مدوالر میتوان سرعت در ساخت و.طراحی برای تغییر از طریق طراحی ساده و مدوالر -۳
.ساز و همچنین قابلیت گسترش آن در آینده را نام برد

ای به حداقل رساندن هزینه ها برای انرژی با استفاده از حداکثر انرژی های رایگان مانند نور روز، گرم-۴
ثیرات خورشید، باد، کنترل تغییرات دما با عایق کاری حرارت مناسب، به کارگیری گیاهان ، که امروزه تا

اد فضایی گیاهان عالوه بر ایج. مثبت روانی وجود گیاهان در فضای آموزشی و مدارس بر کسی پوشیده نیست
.پویاتر، باعث ایجاد سرزندگی و انرژی در دانش آموزان نیز می شود

ل حداق. به حداکثر رساندن فضاهای قابل استفاده؛ از طریق کاهش مساحت باغچه ها در درون ساختمان-۵
ضرورت بر طرف نمودن. نمودن فضای کانال کشی های هوا، بیشترین ترکیب عناصر سازه ای و تاسیسات

.سقف کاذب در ساختمان مدرسه
موتورخانه، کاهش. به حداقل رساندن هزینه احداث ساختمان؛ از طریق کم کردن فضاهای تاسیساتی-۶

.پیچیدگی در فضا و عناصر خدماتی ، هماهنگ سازی سازه و عناصر خدماتی
م های کاهش هزینه نگهداری ساختمان؛ از طریق استفاده از مصالح با دوام، تجهیزات با عمر زیاد، سیست-۷

روز کنترلی محیطی ساده و قابل اطمینان، دسترسی مناسب برای نگهداری و تعمیرات زیرا در صورت ب
ول هرگونه مشکل در ساختمان مدرسه ، در روند آموزشی مدرسه اخالل ایجاد شده و کارایی که یکی از اص

.مهم پایداری است، از بین می رود
از حفاظت و بهبود بخشیدن ارزش های طبیعی ، جمع آوری آب باران و بازیافت آب شیرین، بازیافت-۸

.فاضالب و به کارگیری آن
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معیارهایی برای مدرسه پایدار
ست معیارهای تعیین شده برای مدارس پایدار که به حفظ محیط زی

:و کاهش مصرف انرژی بینجامد عبارتند از
سایت های پایدار

راندمان مصرف آب
اتمسفرانرژی و

مواد ومنابع
اختماندر داخل سمحیط زیستیکیفیت

نوآوری در طراحی
الویت منطقه ای

اصول طراحی مدرسه
ح را از هر طرحی دارای اصول اولیه است که این اصول خالقیت در طرح را از بین نمی برد بلکه طر

.آشفتگی می رهاند
ر ذکر مهمترین خصوصیاتی که در ساختار کلی یک مدرسه می تواند مورد توجه قرار گیرد در زی

:شده است
الگوهای سازماندهی مختلف و تلفیق آنها-

.(که معموال در مجاورت ورودی ساختمان مدرسه هستند) فضاهای عمومی و ارتباط با جامعه-
از مانند ناحیه کالس ها، ناحیه فضاهای عمومی، ناحیه فضاهای ب) ناحیه های مختلف فضایی -

...(بیرونی و
، (یرابتدا و انتهای مس) نقش راهروها به عنوان مسیر و هسته سازماندهنده، نقاط تاکید مسیر -

.فضاهای همجوار مسیر، فضاهای درون مسیر و مانند آن
(.به صورت درون گرا یا یرون گرا) فضاهای باز بیرونی-

س ها استفاده از دسته فضاها و تشکیل واحدهای همجوار فضایی که خصوصا در سازماندهی کال-
موثر است

اصول طراحی مدرسه پایدار
ود تا برای اجرای اصول طراحی پایدار، نیاز است که مفاهیم طراحی پایدار با نیاز های یک مدرسه ادغام ش
.منجر به یکسری اصول برای ایجاد یک فضای معماری با ارزش شود که در زیر آوردهه شده است

ت ، به طور مثال شناخشناخت و بررسی دقیق بستر طرح و توجه به شرایط اقلیمی محل-۱
.مسیرهای حرکت خورشید برای استفاده از نور طبیعی، برای کالس ها

نظر مثال درسازماندهی مناسب فضاها به منظور آسان شدن انجام امور مربوط به تاسیسات-۲
دهی گرفتن مکان مناسب برای فضاهایی مثل آزمایشگاه جهت عبور داکت های تاسیساتی یا سازمان

.مناسب سالن آمفی تئاتر در محلی که برای عبور تاسیسات آن مشکلی ایجاد نشود
هت ، به طور مثال جچیدمان مناسب فضاها با در نظر گرفتن اصول تنظیم شرایط محیطی-۳

و چه گیری مناسب فضاها بر اساس زمان، تاثیر بسزایی در کاهش استفاده از منابع دارد چه سرمایش
فضایی مثال فضاهایی مانند کالس ها که در ساعات مشخصی به طور دائم کاربری دارند بایداز. گرمایش

ود و انرژی به مانند آمفی تئاتر که استفاده دائمی ندارند، جدا باشند تا سرمایش و گرمایش آنها کنترل ش
.هدر نرود

جدید استفاده حداقل از وسایل و تاسیسات مکانیکی و تامین انرژی مورد نیاز از منابع ت-۴
ستگاه طبیعی در داخل کالس ها، به جای استفاده از دبه طور مثال استفاده ازکورانپذیر و در دسترس

.های تهویه

؛ توجه به این که در طراحی یکدر نظر گرفتن ویژگی های فردی دانش آموزان در طراحی-۵
مدرسه پایدار دانش آموزان در اولویت هستند و هدف اصلی مدرسه پایدار آسایش دانش آموزان 

.دراولویت است
ایجاد بستر مناسب برای یادگیری اصول پایداری و تاکید بر اهمیت آن برای دانش-۶

ه ؛ توجه به نقش دانش آموزان برای ادامه گسنرش معماری پایدار در آینده ایجاب می کند کآموزان
ا محیطی فراهم شود تا فرد دانش آموز از طریق مشاهده راه های استفاده از انرژی های طبیعی آشن

.شوند و در آینده در جامعه استفاده کند
معی برای کالس ها و سایر فضاهای جاستفاده حداکثر از نور طبیعی به جای نور مصنوعی-۷

وعی در دانش آموزان، همواره نور طبیعی باعث ایجاد نشاط و سرزندگی بیشتری نسبت به نور مصن
ر افراد، به خصوص کودکان میشود و همچنین رنگ ها نیز در نور طبیعی در روحیه دانش آموز موث

.است
ه عنوان استفاده از طبیعت بایجاد امکان تعامل مدرسه با طبیعت و دانش آموزان با طبیعت-8

یعت، عالوه بر کاهش اثرات زیست محیطی ساختمان مدرسه در طب. بستر، نه به عنوان ماده مصرفی
خه این خود دانش آموز است که به طبیعت نزدیکتر می شود و می آموزد که چه طور می شود در چر

طبیعت وجود داشت بی آنکه حلقه آخر زنجیر طبیعت شد

طراحی مدرسه پایدار با مصرف انرژی کم
ای زیر طراحی کم انرژی الزم است کالس ها دارای ویژگی هٔ  برای دستیابی به حداکثر بهره

:باشند
کنترل کافی در و پنجره بین فضاهای آموزش و تدریس

ی کالس در مقابل آالودگی های صوتی داخلی و خارجیاکوستیک محافظت
دهند فضاهای یادگیری را کاهشٔ  بازشناسی فضاهای خورشیدی که می توانند نور و تهویه

تا آنها را جذابتر کنند
دن طراحی یک سیستم برای پرده ها و سایه اندازهای خورشیدی برای جلوگیری از گرم ش

زیاد در تابستان و اتالف گرمای زمستان
.به بیشترین حالت ازآن عبور کندنور خورشید استفاده از نوعی نازککاری که

ف شیبدار تهویه ای که به کمک خورشید یا باد و از طریق پنجره های باال و پایین و شاید سق
.کالس ها تقویت شود

فهم استراتژی طراحی انرژی توسط معلمان و سرایداران

پالن مدارس پایدار
:نوع پالن اصلی برای مدارس مورد قبول واقع شده اند۵

پالن فشرده •
پالن حیاط دار •

پالن شعاعی •
پالن خطی •
پالن ارگانیک •

محل، این نوع پالن ها به طور ساده یا ترکیبی بر اساس ویژگی های
طراحی، رویکرد پایداری و جهت گیری مورد استفاده قرار می 

 .گیرند
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کالس مدارس پایدار
:اشندبرای دستیابی به طراحی کم انرژی الزم است کالس ها دارای ویژگی های زیر ب

.کنترل کافی در و پنجره بین فضاهای آموزش و تدریس •

.محافظت اکوستیکی کالس در مقابل آالودگی های صوتی داخلی و خارجی •
ری را بازشناسی فضاهای خورشیدی که می توانند نور و تهویه ی فضاهای یادگی •

.کاهش دهند تا آنها را جذابتر کنند
از طراحی یک سیستم برای پرده ها و سایه اندازهای خورشیدی برای جلوگیری •

.گرم شدن زیاد در تابستان و اتالف گرمای زمستان

.داستفاده از نوعی نازک کاری که نور خورشید بیشترین حالت ازآن عبور کن •
اید تهویه ای که به کمک خورشید یا باد و از طریق پنجره های باال و پایین و ش •

.سقف شیبدار کالس ها تقویت شود
.فهم استراتژی طراحی انرژی توسط معلمان و سرایداران •

سقف مدارس پایدار
:عمومی ترین سقف به کار رفته در مدارس عبارتند از

سقف باز با فضای باز مرکزی ، راهرو شیشه ای و کالس درس با •
سقف سبک

اهی با بام شیروانی با فضای اطراف شیشه ای یا فضای خورشیدی ، گ •
راهرو ی مرکزی

ه سقف های پلکانی برای فراهم کردن تهویه در سطوح متفاوت ب •
کمک خورشید

حل ، این نوع مقاطع به شکل ساده یا ترکیبی بر اساس ویژگی های م
هدف طراحی ، رویکرد پایداری و جهت گیری مورد استفاده قرار می 

.گیرند

مدارسی که کاربران می خواهند
پالن های ساختمانی کم عمق که یک وجه مشترک بین  •

.داخل و خارج ایجاد میکنند
.حجم حرارتی باال برای دمای پایدار •

ل آنها پنجره هایی با قابلیت باز و بسته شدن که در کنتر •
.باشد

مدیریت ساختمان به نوعی که به سرعت به مشکالت  •
.محیطی داخلی پاسخ دهد

.مصالح و گیاهکاری طبیعی در محیط کاری •

دوران کودکی و نوجوانی زمانی است که محیط می: فضاهای اداری
.  اردتواند در شکل گیری شخصیت هر انسان تاثیرات زیادی بگذ

کودکان و نوجوانان مدت زمان زیادی را در محیط های آموزشی و 
نباید نقش طراحی داخلی . مهمترین آنها در مدرسه می گذرانند

این طراحی حتی . محیط های آموزشی را در این مورد فراموش کرد
می تواند در روند آموزش به یاری معلمان بیاید و روش های تازه 

لم با توجه به این موضوع و به بهانه هفته مع. آموزش را میسر سازد
چیدانه نگاهی خواهد داشت یه اصول و قواعد طراحی داخلی مدارس 

و به خصوص کالس های درس، با ما همراه باشید و نمونه های 
.متفاوت با آنچه تا کنون تجربه کردید ببینید

چگونه کودک با دکوراسیون، رشد :این سوالی است که باید از خود بپرسید
ادی اصول و قواعد طراحی داخلی فضاهایی که کودکان و نوجوانان مدت زمان زیکند؟

یات در آن به سر می برند همیشه براساس دیدگاه های روانشناسی و آگاهی از کشف
اثیر البته نباید ت. بشر در خصوص روند یادگیری ذهنی انسان پی ریزی می شود

همه ما خوب می دانیم که این دست. پیشرفت تکنولوژی را نیز نادیده گرفت
ده و در طول زمان دستخوش تغییر شتکنولوژیوبیولوژیکروانشناسی،آوردهای

در برخی اوقات نیز می توان دید که اطالعات به دست آمده ی . تکمیل می شود
در طول بنابراین پیروی از چارچوبی واحد و مشخص. گذشته را نیز تکذیب می کنند

ر ما چقد. زمان، در طراحی داخلی فضاهای آموزشی نیز غیر منطقی به نظر می رسد
اهد درست است که در برخی شهرهای بزرگ ش!در ایران شاهد این تغییر بوده ایم؟

اما به . تاسیس مدارس هوشمند و یا مدارسی با ساخت و ساز های بهتر بوده ایم
!نسبت جمعیت ایران شمار این مدارس چقدر است؟
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رنگ در طراحی داخلی کالس های درس
ا کودکان ب. کودکی و نوجوانی دوره خیال پردازی و کنجکاوی است

ی شک ب. توجه به رنگ اجسام احساسات متفاوتی نسبت به آنها دارند
د در طراحی داخلی کالس های درس باید به گونه ای باشد که بتوان

ا دانش آموزان احساس خوبی ایجاد کرده و آنها را تشویق کند تا ب
ها به گرنبا آوردن. شور و اشتیاق بیشتری در آن فضا به سر ببرند

محیط کالس به سادگی می توان دانش آموزان را برای حضور در 
انتخاب رنگ های مناسب با توجه به رده سنی . کالس جذب کرد

س دانش آموزان باید براساس اصول روانشناسی و کاربرد کالس در
.استفضای کار رنگی کمکی به جسم و ذهن.تعیین شود

رنگ در طراحی داخلی راهرو ها و فضاهای عمومی مدارس
ژه راهرو ها و فضاهای عمومی مدارس نیز باید به رنگ مورد استفاده در محیط توجه وی

ی دانش در اینگونه فضاها کودکان تحرک بیشتری دارند و در کنار طیف سن. ای داشت
.می پردازندورزش و سرگرمیآموزان بیشتری به تفریح،

رنگ در طراحی نمای خارجی مدارس
ید این نما با. ساختمان مدرسه باید حس دعوت گنندگی برای کودکان را به وجود بیاوردنمای خارجیرنگ در

قطعا . نشان دهنده هویت فضای داخلی آن بوده و به راحتی بتواند رده سنی دانش آموزان خود را به نمایش بگذارد
تفاوت فضایی که برای دانش آموزان رده ابتدایی طراحی می شود با فضای مورد نیاز دانش آموزان رده دبیرستان م

.است

نورگیری فضای داخلی کالس در طراحی مدارس

نور طبیعی و تاثیر آن در معماری داخلی همیشه عاملی مهم در طراحی
ی می ارتباط با نور طبیع. نور طبیعی را به درون کالس بیاوریم. است

اید البته نب. تواند در ایجاد نشاط در دانش آموزان تاثییر گذار باشد
ی شود فراموش کرد که توجه به این نکته مقرون به صرفه بوده و باعث م

ن است بهترین حالت برای نورگیری ای. در مصرف برق صرفه جویی شود
میز که چیدمان صندلی ها به گونه ای باشد که نور از سمت چپ بر روی

تند و به این دلیل که اکثر انسان ها راست دست هس. دانش آموزان بتابد
.د افتادبه این شکل سایه دست آنها در هنگام نوشتن بر روی کاغذ نخواه

http://www.chidaneh.com/ideabooks/exterior-spaces/facade
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ایجاد اختالف سطح در کفچیدمان فضای کالس در طراحی داخلی مدارس
را با ایجاد اختالف ارتفاع در کف کالس مشکل مختل شدن تصویر تخته و معلم

در چیدمان های خطی و پشت سر هم به وجود میاین مشکل معموال. برطرف سازید
.آید

چیدمان گرد صندلی ها در طراحی داخلی کالس درس
آموزان با استفاده از چیدمان گرد معلم تسلط بیشتری بر فضا و فعالیت های دانش

ارتباط بصری و رو در روی دانش آموزان حس همکار و کار جمعی را در . خواهد داشت
.آنها تقویت می کند

چیدمان نقطه ای و پراکنده
رین هنگامی که دانش آموزان در چندین گروه در کالس مشغول فعالیت می شوند بهت

میز به این روش آنها پشت. حالت نشستن برای آنها چیدمان نقطه ای پراکنده است
گرد در کنار هم گروه هایشان خواهند بود و در این حالت کار گروهی آسانتر صورت

.ردمی گیرد و معلم نیز به راحتی بر فعالیت هر گروه به صورت مجزا نظارت خواهد ک

طراحی داخلی کتابخانه مدارس
مطالعات و آمار به دست آمده نشان می دهد که دانش آموزان 

راحی ط. مدارس ندارندکتابخانهعالقه چندانی به حضور در فضای
ها داخلی یکی از ابزاری است که می تواند به ایجاد عالقه در آن

استفاده از مبلمان خاص و راحت تر، طراحی فضای. کمک کند
ه ها کتاب خوانی جمعی، نورگیری مناسب و ارتفاع مناسب قفس

در مطالب . از نکاتی است که باید در طراحی مد نظر قرار داد
آشنا طراحی خالقانه کتابخانه برای کودکانگذشته چیدانه با

.شده بودید
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استفاده از نظم دهنده ها، قفسه ها و ابزار و وسایل در محیط
کالس

و از قفسه ها، جا کتابی ها، کمد های شخصی، آویزهای لباس و تابل
ی از قفسه ها ی نگهدار. های نصب کاغذ ها و نقاشی ها کمک بگیرید

وسایل و کتاب ها می تواند باعث نظم دهی در فضا شده و رعایت
باعث می شود,کمد های شخصی . نظم را به دانش آموزان بیاموزد

. دکه دانش آموزان نسبت به کالس درس احساس تعلق داشته باش
با .این کار نگهداری و حمل و نقل وسایل را برای آنها آسان می کند

حس شان می توانیدکمدواگذار کردن حفظ امنیت وسایل شخصی و
.مسئولیت پذیری را در آنها تقویت کنید

ی ها ایجاد تابلوها و اختصاص دادن فضایی به نگهداری از نقاش
اری و ساخته های دست آنها می تواند اشتیاقشان را برای همک

برای به می توانید از این تابلو ها. با روند آموزشی بیشتر کند
فاده نمایش گذاشتن نکات درسی به روش های تصویری است

.کرد
نظرخواهی از دانش آموزان برای انتخاب رنگ نیز می تواند 

اد حتی گاهی می توان به آنها اجازه د. گزینه ای مناسب باشد
ار نقاشی تا فضایی داشته باشند و بتوانند خودشان بر روی دیو

.کنند
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رعایت مقیاس انسانی در طراحی داخلی مدارس
با توجه به سرعت رشد جسمی و ذهنی دانش آموزان در سنین 

وجه کودکی و نوجوانی، در همه موارد یاد شده باید به این نکته ت
داشت که طراحی های انجام شده برای چه دره سنی انجام شده 

ین ابعاد و در نظر گرفتن این موضوع تاثیر مستقیمی در تعی! است؟
دانش. اندازه ها، انتخاب رنگ، بافت و ابزار و وسایل خواهد داشت

اده کند و آموز باید بتواند با توجه به قد خود، به راحتی از فضا استف
ابلو ها، ارتفاع قفسه ها، محل قرار گیری ت. با آن ارتباط برقرار کند

.دباید با توجه به میانگین قد آنها طراحی و اجرا شو... کمد ها و 


