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Abstract 
 

Background and Aim: In recent years, the environmental crisis has been one of the main concerns of 

human beings. Increasing energy consumption and its impact on the future of the environment has made the 

design of buildings with a sustainable architectural approach of particular importance. Meanwhile, the 

physical structure and shape of schools, their environmental and technological qualities, have a great impact 

on education, culture and achieving a livable world. The main purpose of this study is to achieve the physical 

characteristics effective in promoting sustainable architecture in schools, so that the physical environment of 

the school becomes an educational tool for learning environmental issues and sustainable development. 

Methods: The present article is of applied type and is a qualitative and descriptive analytical research 

method. Data collection is based on documentary studies, review of texts, sources and experiences that lead to 

the extraction of a conceptual model. Finally, the physical indicators derived from the model are analyzed in a 

case study (François Mitterrand School) and solutions are proposed to design the educational space based on 

the physical indicators of sustainable development. 

Findings and Conclusion: Findings show that the components that promote sustainability in the 

educational environment include four main components: physical, environmental, social and economic. In the 

meantime, the physical component can turn a school into an educational tool for environmental issues and its 

characteristics include the use of daylight, improving indoor air quality, communication with natural 

elements, space design to support environmental activity, conscious choice Materials are physical flexibility, 

reduction of energy consumption through the body and the use of stability elements, which also affect the case 

study. 

 

Keywords: Sustainable Development, Sustainable Architecture, Educational Space, Physical 
Components, François Mitterrand School, Brazil. 
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 یآموزش یدر  فضا داریپا یمعمار یکالبد یمؤلفه ها یبررس

 (لیبرز ترانی: مدرسه فرانسوا میمورد ۀ)نمون
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  11/41/1041ش: ریپذ خیتار 20/43/1041ت: افیدر خیتار
 

 دهیچک

 ریو تأث یمصرف انرژ زانیم شی. افزاشود یبشر محسوب م یاصل یها از دغدغه ستیز طیبحران مح ریاخ یها در سالف: هد و نهیزم

ساختار و شکل  انیم نی. در اابدی ایژهیو تیاهم داریپا یمعمار کردروی با هاساختمان یموجب شده تا طراح ست،یز طیمح ۀندیآن بر آ
 ریتأث ریپذ ستیز یبه جهان یابیو دست یساز آموزش، فرهنگ راستای در ها،آن یکینولوژو تک یطیمح هایتیفیمدارس، ک یکالبد
در مدارس است، تا به کمک آن،  داریپا یمؤثر در ارتقاء معمار یکالبد یها به شاخص یابیپژوهش دست نیا یدارد. هدف اصل ییبسزا
 شود. لیتبد داریپا ۀو توسع یطیمح ستیمسائل ز یریادگیابزار آموزنده، در جهت  کیمدرسه به  یکالبد طیمح

بـر  یاطالعات مبتن یاست. گردآور یلیتحل یفیو توص یفیبوده و روش پژوهش ک ینوشتار حاضر از نوع کاربردی: بررس روش
برآمده  یکالبد یها شاخص تی. در نهاگردد یمنتج م یمرور متون، منابع و تجارب است که به استخراج مدل مفهوم ،یمطالعات اسناد

 یبر مبنا یآموزش یفضا یطراح یدر راستا ییو راهکارها ردیگ یقرار م لی( مورد تحلترانیفرانسوا م ۀ)مدرس یمورد ۀاز مدل در نمون
 .شود یارائه م داریپا ۀتوسع یکالبد یها شاخص

کالبـدی،  دهنده پایداری در فضای آموزشی شامل چهـار مؤلفـۀ اصـلی     های ارتقاءدهد که مؤلفه ها نشان می یافته گیری: جهینت وها  افتهی
توانند یک مدرسه را به یک ابـزار آموزشـی بـرای مسـائل      باشد. در این بین، مؤلفۀ کالبدی می زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی می

گیری از نور روز، بهبود کیفیت هوا در محیط داخلی، ارتباط با عناصـر طبیعـی،    های آن شامل بهره محیطی تبدیل نماید و شاخص زیست
پـذیری کالبـدی، کـاهش مصـرف انـرژی از       محیطی، انتخاب آگاهانه مواد و مصالح، انعطاف حمایت از فعالیت زیستطراحی فضا جهت 

 باشد، که در نمونۀ موردی نیز تأثیرگذارند. کارگیری عناصر پایداری می طریق کالبد و به
 

 1مدرسۀ فرانسوا میتران برزیلهای کالبدی،  لفهؤتوسعه پایدار، معماری پایدار، فضای آموزشی، م ها:  واژه دیکل
  

                                                           
  :نویسنده مسئول mojtabavi_m@yahoo.com 

: یمورد ۀ)نمونیآموزش یدر  فضا داریپا یمعمار یکالبد یمؤلفه ها یبررس(. 1041)حوراء  زدپناه،یا؛ میمر دهیس ،یمجتبو ارجاع به این مقاله: 

 .351-515(، 2)3، فصلنامه مطالعات توسعه پایدار شهری و منطقه ای.(لیبرز ترانیمدرسه فرانسوا م
1 François Mitterrand High School in Brazil 
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 مسأله انیب و مقدمه

برداری از منابع طبیعی مانند  های اخیر منجر به ایجاد بحران در زمینۀ دسترسی و بهره رشد جمعیت جهانی در سال

بسیاری از مسائل مربوط به پایداری زندگی انسان همچون،  (.Emmanuel, 2018)آب، زمین و جنگل شده است 

استفاده از ذخایر و منابع تجدیدناپذیر، تخریب زیستگاه، گرم شدن کره زمین، تخریب الیه اوزون، فرسایش خاک، رسوب 

 (. Tiwari  et al, 2020اسید، دفع زباله و کیفیت محیطی داخلی در حال بررسی است )

گیری تأثیر آن بر  توان برای ارزیابی عملکرد یک ساختمان و اندازه ای معماری پایدار را میه استانداردها و شاخص

  (.Velsey, 2020) محیط زیست مورد استفاده قرار داد

 طیبه مح یریناپذ امر به طور اجتناب نیا و است شیانواع مختلف ساخت و ساز رو به افزا ،یعلم و فناور شرفتیبا پ

 یازهاینده به  و پاسخ مقرون به صرفهکند طرحی  کمک می معمارانبه ی داریپا یابیارز یها مدل .درسان یم بیآس ستیز

 ییبهبود کارا محیطی از طریق زیستکاهش اثرات ، داریهدف ساخت و ساز پا. (Newberry  et al, 2021) ارائه دهند

 ,Dunk) است داریپا ستیز طیمح کی جادیکربن و ا یکاهش ردپا در راستایساختمان  یو طراح و منابع یمصرف انرژ

2021; Luca  et al, 2021.) 

آموزش و  ۀپیچیدگی و چند بعدی بودن مسئلبا توجه به  هستند.از مهمترین عناصر موجود در شهرها ، مراکز آموزشی

شناسی،  ابعاد زیباییهای بصری و ادراکی،  ابعاد کالبدی و فضایی، کیفیتبه ساخت مراکز آموزشی که در  الزم است ،پرورش

مستلزم همکاری متخصصین، در یک نظام سیستمی توجه شود و این مسئله های محیطی و اقلیمی، مسائل تکنولوژی  جنبه

های آموزشی، امری حیاتی است و  جویی انرژی در ساختمان و مرتبط خواهد بود. اجرای استانداردها و معیارهای صرفه

هر فرد از (. 40: 1335)محمدی و همکاران، صورت پذیرد در راستای معماری پایدار  ها طراحی ساختمان ستیهمواره بای

های اولیه آموزش، چگونگی همسو شدن با محیط و اجتماع اطراف را آموخته و در نهایت به شهروندی  جامعه در همان سال

مکانی تأثیرگذار در آموزش مفاهیم پایه به عنوان  ستوجهی به جایگاه مدار شود، بنابراین بی مؤثر برای جامعه خود بدل می

سبب خواهد شد که افراد در مقابل نیازهای جامعه بیگانه بوده و احساس مسئولیت اندک، جامعه را نیز  ،توسعه پایدار

 (.31: 1331)دانشجو و همکاران،  تبدیل به محیطی منفعل و عاری از تأثیر مثبت شهروندان کند

بنابراین  .(Tasci,2015) شناختی دست یافت پایداری بوم زیست و توان به پایداری محیط از طریق معماری پایدار، می

را به جویی درمصرف انرژی  صرفه و زیستتوجه به محیطتواند مفاهیم توسعۀ پایدار،  معماری فضای آموزشی خود می

زیست  های مدیریت محیط تا سیستم دهد فرصت را می آموزان این این رویکرد آموزشی به دانش دهد.  آموزش آموزان دانش

آن را در محیط خانه و محل کار  ه،باشند که در آیند تر درک کنند و این توانایی را داشته چه ملموس هر ۀشیو را به

 .(1331بودی،  )می سازی نمایند خودپیاده

از جمله:  پیامدهای بسیاری را به دنبال داشته است، ،مدارس موجود و ساز عدم رعایت اصول معماری پایدار در ساخت

بومی، عدم توجه  زیاد برای تأمین شرایط آسایش محیطی، انزوای معماری به وجود آمدن مسائل اقلیمی، صرف انرژی بسیار

 طراحیرا در معماری پایدار  معیارهای توجه بهضرورت  ،و ساز و ... . لذا این امر ساخت زیست و اقلیم در فرایندبه محیط

 (.3: 1331و همکاران، )بارشادت  سازد آشکار می ،مدارس

 موضوعی که وجود آن در یک مدرسه، الزام و ضرورت دارد، اولویت دادن به مقولۀ پایداری در تمام ارکان مدرسه است،

 ,Jackson)یک اصل و اولویت است و نباید به عنوان یک عنصر اضافه و فرعی دیده شود  ،به عبارت دیگر پایداری در مدرسه

et al, 1986) ، باشددر قلب و متن مدرسه جاری جهت دستیابی به مدارس پایدار، بایستی تفکر پایداری (MacDiarmid, 
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محیط  لذا (؛1330کدیور، است ) رسالت یک مدرسه و بنای آن در جهت توسعۀ دانش و آگاهی افراد رقم خورده (.2014

ه کمک جایگاه، نیروها و امکاناتی که برای یادگیری دارد به عنوان یک قلعه ایستی بکالبدی و معماری فضای آموزشی ب

معماری پایدار در  یهای کالبدی مؤثر در ارتقا هدف اصلی این پژوهش دستیابی به مؤلفهقرار گیرد. یادگیری مورد توجه 

محیطی و  یادگیری مسائل زیست جهتآموزنده، در ابزار  کیبه عنوان ، محیط کالبدی مدرسه نآبه کمک  مدارس است که

 :گردد لذا جهت دستیابی به این هدف سؤاالت ذیل مطرح می تبدیل شود.پایدار  ۀتوسع

 ؟کدامندهای پایداری در مدارس  مؤلفه  -

 شود؟ فضای آموزشی میهایی موجب ارتقاء پایداری در  شاخصبا چه  مؤلفۀ کالبدی -

 های کالبدی مستخرج از مدل مفهومی در نمونۀ موردی چگونه نمود داشته است؟ شاخص -

های مؤلفۀ کالبدی وجود  در راستای طراحی معماری فضای آموزشی، چه راهکارهایی برای هر کدام از شاخص -

 دارد؟

 

 پژوهشی نظری مبان 

 ۀمین خواستتأهایی که انسان برای  کند: تمام مکان مدرسه را چنین تعریف می ۀواژ ،1لوئی کان: فضاهای آموزشی

ها، تنها برای یادگیری و آموختن عقاید و نظریات  مدرسه نام دارد و این مکان ،کند خود در فراگیری، از آنها استفاده می

روابط بین انسان و طبیعت نیز مورد  های دوجانبه و بلکه برای فهم و ادراک دالیل وجود هر چیز و مناسبت ،باشند نمی

تاریخ انسان، به  ۀبه اعتقاد بسیاری از اندیشمندان، معماری با قدمتی به انداز (.34: 1334کامل نیا، ) دنگیر استفاده قرار می

  زمانی طوالنی ۀدورکه  با توجه به اینگیری و تکامل بشر برعهده دارد.  عنوان بخش مهمی از فرهنگ، نقش اساسی در شکل

های  چرا که ویژگی ؛سهم بسزایی در این روند داردمعماری این فضاها شود،  ها در فضاهای آموزشی سپری می از عمر انسان

 سزایی داشته و تأثیر به آموزان و معلمان آموزش و معماری بر کیفیت آموزش و رفتار دانش ۀدو مقول ثر از هرأمحیطی مت

فضای آموزشی  اگر محیط و ساختمان  به این اشاره دارد که 2ین دو شده است. والتر گروپیوسموجب ارتباطی محکم بین ا

روش تدریس برای آزاد کردن ۀ به انداز محیط محرکگردد و  ایجاد میای ثمربخش برای نسل آینده  زمینه، خالقانه باشد

 امکانات وتوان گفت فضاهای آموزشی نیازمند  . می(3: 1330)رضوان و نخعی،  اندیشه و بیان خالقه، حائز اهمیت است

 وجود دارد. این استانداردها زیادی بافاصله  امروزه سفانهأکه مت هستند منطبق با نیاز عصر حاضر تجهیزات

های اکولوژیکی را در بلند مدت بهبود  نظام ای است کـه سالمت انسان و پایدار آن نوع توسعه ۀتوسع :پایدار ۀتوسع

در دریافت نیازهایش مد نظر  ای است که نیازهای حال انسان را بـا توجه به توانایی نسل آینده پایدار توسعه ۀتوسعد. بخش

و مسائل  در ارتباط با معماری اهمیت زیادی دارد پایدار، پایداری محیطی ۀدر راستای تحقق اهداف توسع .دارد

)محمدی و همکاران،  اندیشی وا داشته است معماران را بـه چاره ،بشر را بـه خطر انداخته است ۀمحیطی که آیند زیست

؛ استانسانی  حداکثرسازی رفاه به دنبالمحیطی  پایدار با تلفیق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست (. توسعۀ11: 1335

رهنگی و فۀاجتماعی، توسعۀانسانی، توسعۀزیست، توسع پایدار، عالوه بر توجه به حفظ محیط ۀبنابراین در توسع

 1شمارۀ  پایدار هستند در نمودارۀمفاهیم پایداری که اهداف عام توسع(. 32 :1330معمار،) سیاسی مدنظر استۀتوسع

 : ندا آمده

                                                           
1 Louis Kahn 
2 Walter Gropius 
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 (.45: 1330نیا،  کامل اهداف توسعه پایدار محیطی، )منبع: .1 شکل

 

، و انتخاب، احترام به نیازهای انسانی تنوعهای عام پایداری، شامل مؤلفۀ اجتماعی ) ، مؤلفه1بندی کرمونا در تقسیم

( و مؤلفۀ خودکفاییمؤلفۀ اقتصادی با نمود )نظارت، کارایی منابع و  ،(تشخیصو تمایز  فضا و تمرکزگراییو  پذیری انعطاف

گالبچی معتقد  (.45: 1330کامل نیا ،) شود ها( می کاهش آلودگی و زیست محیطو تقویت  ءارتقا)محیطی با نمود  زیست

 دارای مضامین عمیقی است پایداری اجتماعیو  ایداری اقتصادی، پپایداری محیطیۀ مفهوم پایداری در سه حیطاست، 

 (.043: 1332، یگالبچ)

 

ها در راستای  ها، دانش و ارزش مهارت ۀابزار ضروری برای توسع ،آموزش :مدارس و مفاهیم توسعه پایدار

سازی مبتنی بر نظرات مردم بستگی تام به وجود شهروندانی آگاه دارد. هر فرد از  که تصمیم پایدار است، ضمن این ۀتوسع

اجتماع اطراف را آموخته و در نهایت مبدل به محیط و  چگونگی همسو شدن با ،موزشآ ۀهای اولی جامعه در همان سال

پایدار در جامعه بسیار مؤثر  ۀدر راستای پیشبرد اهداف توسع شود، لذا سهم آموزش خود می ۀشهروندی مؤثر برای جامع

 . باشد یم

آموزش و پرورش اسکاتلند منتشر ۀ م توسط ادار1340در گزارشی که تحت عنوان آموزش محیط زیست در سال 

در سایر مراحل و باید دارد تا دبیرستان ادامه  د،شو آموزش محیط زیست از دبستان آغاز می ۀکه برنام شده استشده، بیان 

م در کنار هم به کار برده شده 1314محیط زیست و آموزش تا اواسط دهه  ۀرسد واژ . به نظر نمیلحاظ شودزندگی نیز 

و  11های  قرن ۀنویسندگان برجستو  گروی متفکران محیطی حاصل اندیشه باشند، لیکن تحوالت مربوط به آموزش زیست

م استاد 1150-1333 5باشد. بسیاری معتقدند که پاتریک گدس و غیره می 0، دیویی3، روسو2م از جمله گوته13

)پالمر، نمود اولین شخصی بود که پل ارتباطی مستحکمی بین کیفیت محیط زیست و کیفیت آموزش برقرار ، اسکاتلندی

ع آموزش و فصل کاملی را به موضو، قرن بیست و یکم در اجالس زمین شده در مطرحتا آنجا که دستور کار  ؛(1313

                                                           
1 Carmona 
2 Goethe 
3 Rousseau 
4 Dewey 
5 Patrick Geddes 
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را با این مضمون با خود به همراه دارد که آموزش  1دنپیام کمیسیون برانتل ،های مردم اختصاص داده است. این فصل آگاهی

پایدار را به   ۀهای مورد نیاز برای توسع ها و مهارت ها و رفتارها، گرایش محیطی، اخالقی، ارزش های زیست  تواند آگاهی می

محیط اجتماعی،  بایستیبلکه  ،موزش نه تنها باید به محیط زیست بپردازدآنماید که  تأکید می مردم اعطا کند، همچنین

آموزش و »ۀ در واقع به منظور نزدیک کردن دو واژ(. 44: 1330کامل نیا، ) گیردرانسانی را نیز در ب ۀاقتصادی و توسع

توان مفاهیم نوظهوری  نظریه مطرح است که می های اخیر اقدامات قابل تأملی صورت گرفته و این ، در دهه«محیط زیست

 (.1314های آموزشی مطرح کرد )عظمتی و باقری،  پایدار را به صورت مستقیم و غیر مستقیم در مکان ۀچون توسع

های رسمی در جهت آموزش مفاهیم پایداری به وجود آمد و  تغییراتی در بخش آموزش 1314و  1344های  از سال

ن تغییرات و نقش جدید مدارس در بریتانیا، آمریکای شمالی و اروپا پدیدار شد. در طول ده سال شواهدی از انعکاس ای

های پایداری در بر گرفت، به  تری را در حوزه تر و وسیع شد، رویکردهای جامع خوانده می« عمومی مدرسه ۀبرنام»آنچه که 

 ۀهمیشه سبز و در اروپا اقداماتی چون برنام ۀدر کانادا برنام ،طریق منظر های یادگیری از عنوان مثال در بریتانیا برنامه

 Henderson)زیست در مدارس هستند  آموزش محیطها برای اعمال تغییرات در جهت  این برنامه ۀمنظر آموزشی، از جمل

& Tilbury, 2004). 

های نوین  برداشت(. 12، 1313)فیضی،  نمودای مبنی بر اهمیت آموزش محیطی صادر  بیانیه 2یونسکو، 1314در سال  

ای برای مدیریت محیط زیست، بلکه به عنوان زمینه و محلی  محیط زیست، مدرسه را نه فقط به عنوان زمینه از آموزش

سبز توسط مؤسسه آموزش محیطی پیشنهاد شد  ۀمدرس ۀداند. اید برای پرداختن به آموزش محیط زیست برای جامعه می

های مختلف مدیریت مدرسه و آموزش در کالس  و هدف آن به وجود آوردن آموزش محیطی بود که به تدریج در بخش

 ,Zhao)نمود نیز شورای ساختمان سبز ایاالت متحده، کمپین ملی مدارس سبز را آغاز  2444در سال . درس نفوذ کرد

He & Meng, 2015: 311). مدارس، پاسخی به نیازهای جهانی برای تغییر  ۀهمه جانب ۀاین رویکردهای نو در توسع

مرتبط با دستاوردهای علمی  .ای بهتر و پایدارتر است هجهت مدیریت آموزش رسمی و کمک به برابری و ساخت آیند

در  دایی نسبت به مدارس راهنماییآموزش در سن پایین بسیار مؤثر است و مدارس ابت ند کهده پایدار، نشان می ۀتوسع

 (. Scot, 2009) اند کسب نمودهپایدار موفقیت بیشتری  ۀسطح توسع یارتقا

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

تنگاتنگ بین معماری و ۀ لمان، سبب رابطمعآموزان و  فضای آموزشی بر کیفیت آموزش و رفتار دانش ثیرأت گیرد. شکل می

توجه به چگونگی خلق  ،آموزان به تأثیر بسیار زیاد معماری محیط آموزشی در روح و جسم دانش با توجه .آموزش شده است

ی زیست طراح جویی در مصرف انرژی و حفاظت محیط صرفه اساس بر پایدار مدرسۀساختمان . این فضا بسیار اهمیت دارد

محیطی و مصرف کمتر منابع  اصول زیست دستیابی بهاین نوع مدارس تنها  هدفاست که  توجه این قابلۀ شود. نکت می

 (.115: 1313 )ادوارد، آموزان دارد دانشۀ که در روحی بلکه اهمیت آن در تأثیری است ،تیسانرژی ن

 اکولوژیکی و مقوالت-فرهنگی، محیطی-اجتماعیهای  لفهؤای مرتبط از عواملی مشتمل بر م معماری پایدار مجموعه

و عمده توجه خود را به مسائل محیطی و اکولوژیکی  ،های معماری سبز در واقع معماری پایدار مانند جنبش؛ تکنیکی است

فرهنگی نیز  ها را با موضوعات اجتماعی و کند، بلکه سعی دارد آن )معماری اکوتک( معطوف نمی موضوعات تکنولوژی

های  های مرتبط با مدارس پایدار مورد بررسی قرار گرفت و مؤلفه (. در انتها، پژوهش45: 1330کامل نیا، ،)ماید عجین ن

 (1پایداری استخراج گردید. )جدول 

  

                                                           
1 Brundtland Report 
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 های پایداری در مدارس های مرتبط با مؤلفه : بررسی پژوهش1جدول 

 منبع های پایداری در فضای آموزشی مؤلفه عنوان پژوهش ردیف

 مدرسه محوطه طراحی: آینده برای مدارس 1

طراحی پایدار و مدیریت، حفاظت از محیط و ارتقای 

طبیعت، کار گروهی و مشارکت اجتماعی، هماهنگی با 

 برنامۀ درسی.
Foster et al., 2006 

 آموزش برای توسعۀ پایدار، مدارس پایدار 2
شاخص آموزشی، محیط زیست )آب، برق، پسماند، 

 مدرسه(، اجتماعی، اقتصادیهای  زمین

: 1331کریمی و عنایتی، 

10-13 

 45: 1330نیا،  کامل اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی مفاهیم پایه در معماری دانشگاه 3

0 
 رویکرد با سبز مدارس طراحی های شاخص

 کالبدی محیط از پایدار یادگیری

 انواع در بصری دسترسی و شفافیت، کالبدی پذیری انعطاف

 سبز عملکردهای و اجزاء تعاملن، تماخسا های سیستم

 اطالعات به نآسا دسترسین، کاربرا با مدرسه نتماخسا

 فضاهای حمایتگر طراحی، طبیعت با ارتباطان، تمخسا

 رسامد ، کاربرد عناصر کالبدیمحیطی زیست فعالیتهای

 جهانی نگرش تقویت و جامعه به توجه، سبز

طلوع دل و تابش، 

1331: 11-3 

1 
 در پایدار معماری های مؤلفه بررسی

 1334-1310 ایران معاصر مدارس
 4-14: 1334مجتبوی،  اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و فرهنگی

7 

 پایداری های شاخص و ها مؤلفه تبیین

 بر تأکید با ایران آموزشی فضاهای محیطی

 آموزشی سبز فضاهای ارزیابی های سیستم

سایت، انرژی، آب، مواد و مصالح، کیفیت محیط داخلی، 

 ای های منطقه نوآوری در طراحی، اولویت

بارشادت و همکاران، 

1331 :111 

6 
طراحی مدل مدارس پایدار در راستای 

توسعۀ شهرهای پایدار، مبتنی بر فرایند 

 (ANPای ) تحلیل شبکه

آموز، معلم،  سازمان مدرسه، آموزش، ارتباطات، دانش

 برنامۀ درسی

: 1331همکاران،  طایی و

130 

 

با موضوع که توسط محققین مختلف انجام شده است، چهار مؤلفۀ کالبدی، اجتماعی،  مرتبطهای  بندی پژوهش از جمع

 شود: محیطی استخراج شد که به توضیح هر یک پرداخته می اقتصادی و زیست

 

 های ارتقادهندۀ پایداری در فضاهای آموزشی: مؤلفه

مصنوع یا محیط معماری، بخشی از محیط کالبدی است که فضای زیستی انسان است و از مواد محیط  مؤلفۀ کالبدی:

(. 1330شود )لنگ، ها، روشنایی و درجات شفافیت مختلف و فضاهای بین آنها تشکیل می های رنگی، بافت و مصالح با مایه

تواند مؤثر واقع گردد )شمس ادگیری آنها میپیام به افراد در جهت یهایی است که در انتقال  محیط کالبدی دارای ظرفیت

( و 1330(. رسالت یک مدرسه و بنای آن در جهت توسعۀ دانش و آگاهی افراد رقم خورده است )کدیور، 1333اسفند آباد، 

پایدار به عنوان یک ابزار آموزشی این فرصت را  بایستی در اولویت باشد. مدرسۀ  توجه به محیط کالبدی و معماری آموزنده

 (.Gordon, 2010)آموزان فرصت حضور در یک زندگی واقعی، با موضوع پایداری را داشته باشند  تا دانشکند  ایجاد می

یافته است، نگرش به  افزایشزیست  که شدت تهدید اقدامات بشر بر علیه طبیعت و محیط همچنانمؤلفۀ اجتماعی: 

تر  زیست دارند نیز محسوس ولیتی که در برابر محیططراحی پایدار و نیاز به آموزش گسترده و همه جانبۀ افراد در ازای مسئ
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فرهنگی از طریق باال بردن -تواند پیوندی قوی و مؤثر با موضوعات اجتماعیشده است. از دیدگاه توسعۀ پایدار مدرسه می

حی وجود آورد. طرا های آنان در کارهای گروهی به زیست و نیز تقویت مهارت آموزان نسبت به محیط سطح آگاهی دانش

تواند در راستای پیوند ای که امکان مشارکت و حضور جامعه، به خصوص والدین را فراهم آورد، می مدرسه به گونه

 (.14: 1330)طالیی و متولی حقیقی،  زیست با مسائل اجتماعی فرهنگی راهگشا باشد محیط

کاری  باد، کنترل تغییرات دما با عایق د،های رایگان مانند نور روز، گرمای خورشی با استفاده از انرژی مؤلفۀ اقتصادی:

ثیرات مثبت روانی أت را به حداقل رساند. عالوه بر این انرژی ی تأمینها هزینهتوان  ، میمناسب، به کارگیری گیاهان یحرارت

از طریق کم کردن  توان را می احداث ساختمان ۀهزین. فضای آموزشی و مدارس برکسی پوشیده نیست وجود گیاهان در

به حداقل  سازی سازه و عناصر خدماتی در فضا و عناصر خدماتی، هماهنگ سیساتی موتورخانه، کاهش پیچیدگیأفضاهای ت

 های از طریق استفاده از مصالح با دوام، تجهیزات با عمر زیاد، سیستم توان را نیز می نگهداری ساختمان های هزینه. رساند

زیرا در صورت بروز هرگونه  کاهش داد، بل اطمینان، دسترسی مناسب برای نگهداری و تعمیراتکنترلی محیطی ساده و قا

ساختمان مدرسه، در روند آموزشی مدرسه اخالل ایجاد شده و کارایی که یکی از اصول مهم پایداری است، از  مشکل در

 (.5: 1330رود )لیتکوهی و حالجی،  بین می

ها،  در محیط جریان دارد شامل روابط بین موجودات زنده، اعم از انسان اکوسیستمی که مؤلفۀ زیست محیطی:

رویه از  بیۀ که از پیدایش هستی تاکنون برقرار است. با گذشت زمان و استفاد ،باشد حیوانات، گیاهان، عوامل جوی و ... می

های شیمیایی و ... این  گازها و زبالههای فسیلی و نیز تأثیر عواملی چون آلودگی زمین و هوا و آب در اثر تولید  ختسو

تغییرات ، همچون: خوردن نظم موجود در طبیعت و محیط طبیعی آن برهم ۀاکوسیستم دستخوش تغییراتی شده که نتیج

های طبیعی و  شدن جهانی، تخریب زیستگاه گرم ۀازن، منقرض شدن نسل بعضی از موجودات دریایی و زمینی، پدید ۀالی

تواند شرایط مناسب  میطراحی صحیح فضا، با زیست  های پایداری محیط عماری به عنوان یکی از حوزهم .است آلودگی هوا

 (.15: 1334)صیادی و همکاران،  را ممکن سازدزیست پایدار  بهتر زیستن بشر و نیل به هدف محیطبرای 

محیطی از دیدگاه  ی و زیستهای کالبدی، اجتماعی، اقتصاد های مرتبط با هریک از مؤلفه شاخص 2در جدول شمارۀ 

 محققین استخراج شده است:

 
 پایدار در مدارس از دیدگاه محققانمحیطی معماری  های مؤلفۀ کالبدی، اجتماعی، اقتصادی و زیست شاخص.2جدول 

 منبع شاخص مؤلفه

ی
مؤلفۀ کالبد

 

 بهره گیری از نور روز
(، 1: 1316، )مجتبوی، (168: 1318)بارشادت و همکاران، 

 (.6: 1310نیرومند و همکاران، ، )(8: 1310رفی و نخعی، ش)

 .(1: 1310نیرومند و همکاران، (، )1: 1316)مجتبوی،  بهبود کیفیت هوا در محیط داخلی

 پذیری کالبدی انعطاف

 

(، 6: 1316(، )مجتبوی، 168: 1318بارشادت و همکاران، )

 (.01: 1318 )دانشجو و همکاران،

 طبیعیارتباط با عناصر 

(، 61: 1311محمدی و همکاران، (، )6: 1316)مجتبوی، 

(، )طالیی و متولی حقیقی، 00:  1318دانشجو و همکاران،)

 (.11: 1317(، )طلوع دل و تابش، 11: 1310

 انتخاب آگاهانۀ مواد و مصالح

 1318(، )دانشجو و همکاران،168: 1318بارشادت و همکاران، )

(، 1: 1316مجتبوی، ، )(7: 1310 نیرومند و همکاران،(، )01: 

: 1044)عظمتی و همکاران، ،  (60: 1311محمدی و همکاران، )

1.) 
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 منبع شاخص مؤلفه

 کاهش مصرف انرژی از طریق کالبد

(، )دانشجو و 3: 1334(، )مجتبوی، 141: 1331بارشادت و همکاران، )

(، )محمدی و 4: 1044(، )عظمتی و همکاران، 00: 1331همکاران، 

 (.43: 1335همکاران، 

 کارگیری عناصر پایداری به
(، 4: 1330(، )نیرومند و همکاران، 44: 1335)محمدی و همکاران، 

 (.11: 1331)طلوع دل و تابش، 

های  طراحی فضا جهت حمایت از فعالیت

 زیست محیطی

(، 04: 1331 (، )دانشجو و همکاران141: 1331بارشادت و همکاران، )

 (.40: 1335)محمدی و همکاران، (، 11: 1331)طلوع دل و تابش، 

ی
مؤلفۀ اجتماع

 

 (111: 1334) کامل نیا،  ارتقاء تعامالت اجتماعی

 (111: 1334) کامل نیا،  پذیری مشارکت

 (.05: 1331)دانشجو و همکاران،  های یادگیری ایجاد حیاط

 (.05: 1331)دانشجو و همکاران،  های داوطلبانه گسترش فعالیت

ی
صاد

مؤلفۀ اقت
 

 (.11: 1044 (، )عظمتی و همکاران،4: 1334)مجتبوی،  جویی در هزینۀ مصالح مصرفی صرفه

 (.11: 1044 (، )عظمتی و همکاران،4: 1334)مجتبوی،  های انرژی مصرفی کاهش هزینه

 جویی در مصرف منابع صرفه
 (، )دانشجو و همکاران،20: 1331پور رمضانی و میرزا محمدی،  )تقی

1331 :4.) 

های جاری برای  به حداقل رساندن هزینه

 انرژی
 (.0: 1333)پورعلی و همکاران، 

 (.0: 1333)پورعلی و همکاران،  به حداکثر رساندن فضاهای قابل استفاده

 (.0: 1333)پورعلی و همکاران،  تقلیل هزینۀ نگهداری ساختمان

ی
حیط

ت م
س

مؤلفۀ زی
 

 (.05: 1331همکاران، )دانشجو و  جویی در مصرف انرژی صرفه

 جویی در مصرف آب صرفه
: 1331، )دانشجو و همکاران، (141: 1331)بارشادت و همکاران، 

05.) 

 (.13: 1044 و همکاران، )عظمتی گیری از نور طبیعی بهره

 (.14: 1334)مجتبوی،  گیری از عناصر طبیعی بهره

 (.14: 1334)مجتبوی،  توجه به تهویۀ طبیعی

 (.14: 1334)مجتبوی،  استفاده از مصالح سازگار با محیط زیست

 (.11: 1044 و همکاران، )عظمتی طراحی بام سبز

توجه به محیط زیست و تقویت نگرش 

 کاربران
 (.4: 1331 (، )دانشجو و همکاران،11: 1331)طلوع دل و تابش، 

 

 پژوهش نهیشیپ

مؤثر بر آن، مطالب متعددی در منابع مختلف قابل مطالعه است. اما بر پیرامون اهمیت پایداری در مدارس و عوامل 

اند، که در ادامه به  بررسی شده« های مؤثر در ارتقاء پایداری مؤلفه»اساس پرسش و هدف این پژوهش، منابع مرتبط با 

 ها اشاره شده است: مهمترین آن
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 های در ساختمان (AES) تراتژی آموزشی معماریاس نوع سه»ای با عنوان  در مقاله(، 2421) 1چوپین و همکاران

 راهبردهای آموزشی عبارتند از: الف( رویکرد به این نتیجه دست یافتند که، «کانادا یادگیری از طریق محیط در برای پایدار

 به سبز که معماری استانداردهای یا ها دارد، همچون برچسب تأکید محیطی های ویژگی سری یک که بر گذاری برچسب

 ابزار یک عنوان به که در آن ساختمان تجربی شوند. ب( رویکرد استفاده می ساختمان گذاری نام در مدرکی عنوان

 نمادین که از طریق ابزارهای شود. ج( روش آیکونیک می تعریف فیزیکی تجربیات لمس طریق از درک برای یادگیری

یادگیری  مرکز مشاهده قابل های ویژگی عنوان به خورشیدیصفحات  یا سبز دیوار سبز، بام اکولوژیکی، مانند معماری

 شود. استفاده می

پایدار، نمونۀ  پردیس محیطی در زیست معماری چارچوب بررسی»ای با عنوان  (، در مقاله2422) 2لیائو و همکاران

پایدار عبارتند از:  ، به این نتیجه دست یافتند که پنج شاخص اصلی جهت دستیابی به پردیس«تایوان دبیرستان موردی:

 های ساختمان گیری خالقیت. ب( برای جهت کاوش و ارتقای برای پایگاهی از پردیس به عنوان کارآمد الف( استفاده

 جویی صرفه برای جنوب-شمال جهت. دید در نظر گرفته شود میدان خورشید و نور هوا، مانند طبیعی شرایط باید پردیس

 طبیعی ورود نور سبز های طبیعی زیرا در ساختمان نور از انتخاب است. ج( استفاده در ساختمان بهترین مصرف انرژی در

 بگذارد و برای تأثیر مثبت آموزان دانش یادگیری بر تواند جویی در مصرف انرژی، می داخلی، عالوه بر صرفه فضای به

جهت کاهش تولید کربن و حفظ انرژی ریزی  د( مصالح ساختمانی پایدار و ه( برنامه .است مفید انسان بدن و سالمت چشم

 در ساختمان.

های پایداری محیطی فضاهای آموزشی  ها و شاخص بیین مؤلفهت»ای با عنوان  (، در مقاله1331بارشادت و همکاران )

ها و  سازی شاخص هایی در خصوص چگونگی بومی ، توصیه«های ارزیابی فضاهای سبز آموزشی تأکید بر سیستم ایران با

 اند.  های پایداری محیطی فضاهای آموزشی تحت شرایط اقلیمی ارائه داده مؤلفه

به « 1334-1310 های معماری پایدار در مدارس معاصر ایران بررسی مؤلفه» ای با عنوان در مقاله(، 1334مجتبوی )

های منتخب از مدارس معاصر ایران  محیطی در نمونه های پایداری در سه مؤلفۀ اجتماعی، اقتصادی و زیست بررسی شاخص

کتاب سه بعدی آموزش  فضاهای جمعی و حیاط مدرسه»در مقاله ای با عنوان ( 1331پرداخته است. دانشجو و همکاران )

اصل طراحی پایدار، اقتصاد منابع و چرخه حیات، به ارائۀ راهکارهایی در زمینۀ طراحی بر مبنای سه « توسعۀ پایدارمفاهیم 

 اند.  منظر مدرسه بر مبنای رویکرد اکولوژیک با تأکید بر آموزش مفاهیم توسعه پایدار پرداخته

یدار از محیط های طراحی مدارس سبز با رویکرد یادگیری پا شاخص»ای با عنوان  ( در مقاله1331دل و تابش ) طلوع

 بیک کتا ثابۀم به محیط کالبدی مدرسه راتواند  های مؤثر در طراحی معماری مدارس پایدار که می به ارائۀ مؤلفه« کالبدی

، پرداخته اند. از مهمترین پایدار تبدیل نماید ۀتوسع محیطی و بعدی، به ابزاری برای یادگیری موضوعات زیست درسی سه

 شفافیت و های گوناگون یادگیری، ها و برنامه پذیری کالبدی جهت هماهنگی با شیوه به انعطاف توان های کالبدی می مؤلفه

، دسترسی نمدرسه با کاربران تماخ، تعامل اجزاء و عملکردهای سبز سانتماخهای سا دسترسی بصری در انواع سیستم

 های مایت از فعالیتجهت حفضاهایی  احیطر، ارتباط با طبیعت و استفاده از مصالح طبیعی، نتماخسا به اطالعات نآسا

سبز و در نهایت، توجه به جامعه و  ۀمدرس ۀدهند متعدد در هر یک از عناصر تشکیل های محیطی، استفاده از روش زیست

 اشاره نمود.جهانی  تقویت نگرش

مورد از  14ررسی با ب« بعدی مدرسه به عنوان کتاب درسی سه»ای با عنوان  ( در مقاله1330نیرومند و همکاران ) 

های اساسی در طراحی  را استخراج نمودند. از ایده پایدار سۀراهکارهای طرّاحی مدرمدارس موفق جهان با رویکرد پایداری، 

                                                           
1 Chupin 
2 Liao 
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های جدید، استفاده از  های طراحی معماری اقلیمی، استفاده از فناوری توان به استفاده از ویژگی فضاهای یادگیری پایدار می

 های سبز اشاره نمود.  امهای سبک، ب سازه

های معماری پایدار بر افزایش سطح یادگیری  بررسی تأثیر مؤلفه»ای با عنوان  ( در مقاله1044عظمتی و همکاران )

توانند در ارتقاء سطح و به این نتیجه رسیدند که عوامل پایداری در مدارس می« آموزان در مدارس ابتدائی شهر تهران دانش

آموزان تأثیر بسزایی ایفا کنند و به ارائۀ راهکارهایی در  موزش و چه در ابعاد روحی و شخصیتی دانشکیفیت چه در بعد آ

 جهت بهبود طراحی مراکز آموزشی با رویکرد معماری پایدار پرداخته اند. 

به « اربررسی نقش حیاط مدرسه در آموزش مفاهیم توسعۀ پاید»ای با عنوان  ( در مقاله1330طالیی و متولی حقیقی )

اند. این مدل بر اساس سه  ارائۀ مدل طراحی منظر مدرسه به مثابۀ یک مکان برای آموزش مفاهیم توسعۀ پایدار پرداخته

های اکولوژیک منظر  های اجتماعی و ارتقاء ارزش اصل کاهش اثرات زیست محیطی، تعامل مفاهیم محیط زیست با الیه

 مدرسه تبیین شده است.

بندی شده و در قالب جدول  های مؤثر در ارتقاء پایداری جمع ها و شاخص و مبانی نظری، مؤلفهپس از بررسی پیشینه 

های کالبدی پایداری در مدارس چندان مورد توجه قرار نگرفته است، لذا  اند. در تحقیقات پیشین، کیفیت مؤلفه ارائه شده

های کالبدی در نمونۀ موردی منتخب و  ارزیابی مؤلفههای پایداری در مدارس،  رویکرد متفاوت این پژوهش، استخراج مؤلفه

 .های مؤلفۀ کالبدی است در نهایت ارائۀ راهکار طراحی برای هر یک از شاخص

 

  مطالعه مورد هدمحدوی معرف

در پاریس و خوزه لوئیس  2در برزیل با مشارکت شرکت ژان دوبوس 2411-2443در سال  1مدرسۀ فرانسوامیتران

متر مربع  12444متر مربع و زیربنا آن، حدود  15444زیلی طراحی شده است. مساحت سایت این پروژه جونیور بر 3تابیث

المللی معماری است و دارای  کف و اول( بنا شده است. این پروژه، طرح برنده در یک مسابقۀ بین است که در دو طبقه )هم

ژه، همچنین در ششمین مسابقۀ معماری زیستگاه حداقل معیارهای پایداری و سازگاری با محیط زیست است. این پرو

قرارگیری موقعیت (. www.archdaily.com)های سازمانی دریافت کرده است  ساختمانپایدار مقام دوم را در بخش 

 قابل مشاهده است. 2پروژه در شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 www.googlemap.comمنبع: محدودۀ مورد مطالعه و موقعیت قرارگیری مدرسه فرانسوی فرانسوا میتران در برزیل. .2شکل 

                                                           
1 François Mitterrand High School 
2 Jean Dubus 
3 José Luiz Tabith 

http://www.archdaily.com/
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های مکعبی متعدد شده است که  های متنوع در ترکیب با حجم باعث ایجاد حیاط ،های پر و خالی طراحی حجم

های اداری و  مکعب با کشیدگی شمالی جنوبی برای بخش چهار . حجم کلی ازکند همزیستی با طبیعت سایت را ممکن می

های  غربی تشکیل شده، که کالس-پشتیبانی مثل کتابخانه و سالن نمایش و همچنین چهار مکعب دیگر با کشیدگی شرقی

که امکان تهویۀ  دار اشغال شده است های سایه باغ ها توسط حیاط درس را در خود جای داده و فضاهای بین این مکعب

های مشبک ثابت  بان ها و سایه  های مشبک متحرک برای بالکن بان کنند.چ. طراحی سایه ها را فراهم می ائمی بین ساختماند

بام با  پوشش سبز پشت شود. ها سبب فراهم آوردن آسایش حرارتی کاربران به صورت تهویه مطبوع طبیعی می برای حیاط

دهد و همچنین بهبود قابل توجهی در عایق حرارتی و  خلی را کاهش میمترمربع نیاز به گرمایش دا 5444مساحت تقریبی

صوتی را ایجاد می کند. سقف بخشی از حجم به پنل خورشیدی مجهز است و سبب کاهش تولید کربن و کاهش مصرف 

 به طور کلی این پروژه هماهنگ با محیط اطراف خود است و با احترام به طبیعت ساخته شده است انرژی می شود.

(www.archdaily.com.) 

. 

  پژوهششناسی  روش

های طراحی پایداری مدارس، به ارائۀ راهکار جهت استفاده  های کالبدی و شاخصاین پژوهش با هدف پیشنهاد مؤلفه

-ها از مطالعات کتابخانهتحلیلی بوده، که جهت گردآوری داده-پردازد. روش تحقیق حاضر، توصیفیدر فضاهای آموزشی می

اسنادی بهره گرفته شده است. در گام نخست پیشینه و مبانی نظری مرتبط با موضوع و رویکرد مورد بررسی و تحلیل -ای

های مؤثر در ارتقاء پایداری فضاهای آموزشی از دیدگاه محققین در قالب جدول ارائه شده است. )جدول قرار گرفته و مؤلفه

ی پیشین، مدل مفهومی پژوهش استخراج شده است. در گام سوم، به بررسی هابندی پژوهش ( در گام دوم از جمع1شمارۀ 

و تحلیل مدل مفهومی در نمونۀ موردی منتخب )مدرسۀ فرانسوامیتران در برزیل( پرداخته شد و در نهایت در گام آخر 

 های مؤلفۀ کالبدی در فضای آموزشی رهنمودهایی ارائه شده است.برای هر یک از شاخص
 

 
 فرایند انجام پژوهش، )منبع نگارندگان(.. 3شکل 

 

 ها افتهی لیتحل
 های حاصل از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق: یافته

مرتبط با موضوع، نخست مفاهیم پایداری در فضاهای آموزشی مبانی نظری  های پیشین و پس از بررسی پژوهش

های برآمده از مطالعات در جدول شمارۀ یک ارائه شد که با تحلیل محتوی، چهار مؤلفۀ کالبدی،  استخراج شد. مؤلفه

های  های مرتبط با هرکدام از مؤلفه سپس با مرور متون، شاخصاستخراج شد. محیطی، اقتصادی و اجتماعی  زیست

هارگانه از دیدگاه محققین مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت، که نتایج آن در قالب جدول شمارۀ دو آمده است. در نهایت چ

 (.0شکل )های پایداری در مدارس استخراج شد.  ها و شاخص بندی موارد باال، مدل مفهومی پژوهش، شامل مؤلفه از جمع

مرور پیشینه و مبانی  
 نظری

استخراج مدل 
 مفهومی

 تحلیل نمونه موردی
نتیجه گیری و ارائه  
 راهکارهای طراحی
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 .ر در فضای آموزشی )منبع: نگارندگان(های معماری پایدا مدل مفهومی مؤلفه .0شکل 

 

 های کالبدی در نمونۀ موردی: های حاصل از بررسی شاخص یافته

در تعیین موقعیت و جهت کشیدگی فضاهای آموزشی، از میان تمام موضوعات مطرح شده،  گیری از نور روز: بهره-1

گیری و  شود به جهتتوجه به چگونگی تابش نور حائز اهمیت ویژه است. کیفیت و رنگ نوری که وارد فضاهای یادگیری می

گیری  قرار(. در نمونۀ موردی، 04 :1331ها وابسته است )محمودی، استقرار ساختمان و همچنین موقعیت قرارگیری پنجره

 ها تمامی کالس بازشو درۀ تعبی، جنوبی -نور طبیعی شمالی ها از تمامی کالس گیری غربی و بهره-در راستای شرقی مدرسه

-های خارجی برای تأمین روشنایی طبیعی با کیفیت باال دیده می و ایجاد سایبان خورشید نور طبیعی گیری از جهت بهره

 .(5ر شود. )تصوی



 

 

 

 ....یآموزش یدر  فضا داریپا یمعمار یکالبد یمؤلفه ها یبررس

106 
 

  

 گیری از نور طبیعی کشیدگی حجم در راستای شرقی غربی . بهره. 1شکل 

 (www.archdaily.com)منبع: 

 ها سهولت در تهویۀ طبیعی بواسطۀ حیاط. 7شکل 

 )منبع: نگارندگان(

 

شود تهویۀ مناسب و تأمین مستمر هوای تازه و اکسیژن باعث میبهبود کیفیت هوا در محیط داخلی:  -2

گیرد. با مند باشند. تهویۀ در مدارس از طریق بازشوها و نیز تجهیزات مکانیکی صورت می آموزان از آسایش الزم بهره دانش

وجود آورد و در برابر بادهای نامطلوب، مانع ایجاد کرد  توان امکان نفوذ بادهای مطلوب را بهجانمایی مناسب ساختمان می

 بازشو در ۀتعبیو همچنین  در حجم نمونۀ مورد مطالعه مدوالر خالی به صورت  و  پرفضاهای (. ترکیب 01: 1331)محمودی،

 از طریقداخلی   محیطدر مطبوع  ۀتهویسازد.  را برقرار می هابین توده برقراری جریان هوا امکان راهروها ابتدا و انتهای

 .(1)تصویر شماره  .شوند های کامپیوتری کنترل می کننده مرطوب تأمین و از طریق طبیعی ۀتهوی
 

ها و خاک باعث افزایش  کنند و ارتباط با گیاهان، چوبمواد طبیعی، تخیل را فعال میارتباط با عناصر طبیعی:  -3

بخش بودن، هیجان، کنجکاوی، احساس ترس  (. در واقع طبیعت، در کنار الهام1330شود )تی واندرو،  قدرت حل مسئله می

 (.1331کند )خسروجردی و مکرم دوست،  میو رقابت را در کودکان بیدار 

های تخیلی را نیز تقویت کرده و  تواند رشد شناختی را ارتقاء بخشد، بلکه بازی تماس با گیاهان و حیوانات، نه تنها می 

(. وجود درختان و پوشش گیاهی در حیاط مدرسه، در یادگیری و انس با 1330انگیزد )دیودک،  دلی را برمی حس هم

توان گفت که محیط کالبدی سرشار از عناصر طبیعی،  (. بنابراین میBagot, et al., 2015أثیر مثبتی دارد )طبیعت، ت

 (. 11: 1331دل و تابش،  )طلوع دهد آموزان یاد می احترام به طبیعت و محافظت از آن را به دانش

باز  توان به وجود فضاهای نیمه میدر نمونۀ مورد بررسی، حجم به خوبی با طبیعت ترکیب شده است. در این راستا 

متر مربع( توسط  5444سقف مدرسه )تقریباً ها اشاره نمود.  متعدد )پاسیوها(، بام سبز و استفاده از گیاهان متنوع در حیاط

مواد طبیعی و فضای سبز حفاظت شده، که بهبود قابل توجهی در عایق حرارتی و صوتی ایجاد نموده و در نتیجه نیاز به 

جویی در  خورشیدی است که موجب صرفه  های مجموعه مجهز به پنل ش داخلی را کاهش داده است. یکی از تودهگرمای

 .(1های فسیلی را به همراه دارد. )تصویر شماره  مصرف انرژی شده و عدم نیاز به استفاده از سوخت
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 مدرسه متعدد های بام باغ .6شکل 

 (www.archdaily.com)منبع: 

 فضاهای نیمه باز )پاسیو( .8شکل 

 (www.archdaily.com)منبع: 
 

امکانات و فضاهایی در سایت مدرسه برای  :محیطی های زیست فعالیت جهت حمایت از فضا طراحی-0

های پژوهشی،  عالوه بر فعالیت هانفضاهای گوناگونی که در آ .(Barr, 2013بایستی تعبیه شود )محیطی  های زیست پژوهش

وجود  زباله، حفاظت از انرژی و حفاظت از آبمحیطی مانند بازیافت  های زیست مناسب برای حمایت از فعالیتتسهیالت 

درجهت  گونهای گونا گر فعالیت ، مشوق و تسهیلنای طراحی شود که فضاهای آ داشته باشد. در واقع مدرسه به گونه

 (.11: 1331دل و تابش،  )طلوع باشد نزیست و عناصر آ حفاظت از محیط

کنترل های زیست محیطی و  های سبز برای حمایت از فعالیت در نمونۀ مورد بررسی، وجود پاسیوهای متعدد و بام 

 (.5شود. )تصویر شماره  انرژی مشاهده می

های فراوان  وسازهای ساختمانی موجب تولید نخاله امروزه افزایش ساخت مواد و مصالح: ۀانتخاب آگاهان -1

 مصالح ۀآید. برای تهی شمار می زیست به ترین عوامل محیط کننده شهرها انباشته شده و یکی از آلوده ۀحاشیاست که در  شده

 ۀمحیطی ناشی از مصالح ساختمانی، بایستی چرخ شود. در جهت کاهش خطرات زیست جدید، انرژی زیادی صرف می

مورد بررسی قرار گیرد و انرژی مصرفی در این زمان استخراج از طبیعت، تا بازگشت دوباره به طبیعت  حیات مصالح از

عدم تخریب طبیعت در برداشت،  مزایای استفاده از مصالح بومی به مراتب بیشتر از مصالح جدید است.کاهش یابد.  چرخه

کاهش مصرف انرژی در جویی در انرژی حمل و نقل، پایین بودن مصرف انرژی در تولید، صرفهکمترین آلودگی در تولید، 

از مزایای زیست  تر بازگشت سریع به طبیعت و عدم تخریب محیط شده و از همه مهم های تمام برداری، کاهش هزینه بهره

 (. 1: 1335)اکرمی و علیپور،  رود شمار می مصالح بومی به

اند.  گیری خورشید انتخاب شده های مختلف با توجه به جهت در روند ساخت نمونۀ مورد بررسی، مصالح جداره

اند تا از نور جنوب بیشترین بهره را ببرند، در  ای پوشیده شده های شیشه های فضای آموزشی در نمای جنوبی با قاب بلوک

شوند. همچنین در نمای  بان خورشیدی محافظت می ی و سایههای متحرک چوب که دیوارهای رو به شمال با جداره حالی

بان خورشیدی به  بان خورشیدی استفاده شده است. سایه غربی ساختمان اصلی که رو به خیابان و پارکینگ است، از سایه

های  حیطهایی چوبی موجب پایداری آن شده است و در م ای فلزی دارد و لت  متر نسبت به توده کنسول شده، سازه 4طول 

 (4و 1اندازند. )تصویر شماره و داخلی سایه میبیرونی 
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ساخت و  پذیری فضایی و ساماندهی فضای انسان انعطافپذیری،  منظور از واژۀ انعطاف: کالبدی پذیری انعطاف-7

های چند عملکردی  پذیری شامل ویژگی های جدید است. انعطاف تغییر در آن برای دستیابی به شرایط، نیازها و داده

توانند پذیری بیرونی است که هرکدام از این مفاهیم به تنهایی نمی پذیری در فضاهای داخلی وگسترش معماری، تغییر

الزم برای آموزش پایداری به  ۀپذیری، مقدم در مدارس پایدار با کالبد آموزنده، انعطافپذیری شوند.  جایگزین مفهوم انعطاف

  (.14: 1331دل و تابش،  باشد )طلوعمیکمک محیط کالبدی 

های  ن با پوششاند و جدارۀ آ قرار گرفته آوری ساختمان در انتهای هر بلوک های فن سیستمدر نمونه مورد بررسی، 

پذیری  شوند، امکان انعطاف ها وقتی با ساختار محیطی فضاها ترکیب می اند. این سیستم دیواری گچی چند الیه کاور شده

شود و به کاربران اجازه  این پروژه به طور هماهنگ با محیط اطراف ادغام می (4)تصویر  کنند. فضاهای داخلی را فراهم می

گیری از نور خورشید از مشاهدۀ مناطق سبز  ه در حال تغییر را مشاهده کنند و ضمن بهرهدهد مناظر خارجی همیش می

 را کاربران عملکرد و حالت دهد، می افزایش را در فضای آموزشی انگیزه حسی با طبیعت( )هم 1بیوفیلی توجه بهلذت ببرند. 

 .کند نمی محدود سنتی درس کالس تجربه به تنها را ها آن یادگیری بخشد و می بهبود

جوئی  در طراحی فضای آموزشی، طراح معمار باید عالوه بر تالش در صرفه کاهش مصرف انرژی از طریق کالبد:-6

ای  محیطی را به حداقل ممکن برساند و همچنین به رویکرد آموزشی فضا، توجه ویژه های زیست بتواند آلودگی  مصرف انرژی

آن، کاهش مصرف آب، استفاده از تجهیزات برقی و مکانیکی پربازده، استفاده از  داشته باشد. کاهش ضایعات و بازیافت

ترکیب حجم با  (.1330)بهرامی،  مصالح بومی و قابل بازیافت، از جمله مواردی است که معماری پایدار به آن توجه دارد

ز طریق تهویه به کمک اثر دودکشی تواند دسترسی به نور روز را افزایش داده و مصرف انرژی را ا های متنوع، می حیاط

 (.0، 1044)عظمتی و همکاران، کاهش دهد 

شود  های بزرگ محسوب می های شهرسازی برای کاهش آلودگی و دمای هوا در شهر ترین دستاورد های سبز از مهم بام 

  (.1313) ادوارد، 

گیری بیشتر از نور طبیعی  ها موجب بهبود روند تهویۀ طبیعی و بهره های متعدد در میان توده در نمونۀ موردی حیاط

موجب های سبز به عنوان عایق حرارتی و صوتی عمل نموده، نیاز به گرمایش و سرمایش را کاهش داده و  شده است. بام

 (1جویی در مصرف انرژی شده است. )تصویر شماره  صرفه

                                                           
1 biophilia 

  چوبی های لت با فلزی های سازه .1شکل 

 (www.archdaily.com)منبع: 

  های فناوری ساختمان سیستم .14شکل 

 (www.archdaily.com)منبع: 
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از بهتر است های پاک و سایر موضوعات مرتبط با پایداری مدرسه،  برای تأمین انرژی به کارگیری عناصر پایداری:-8

متفاوت و  ها، انواع و ساختارهای فرمها و یا صفحات فتوولتاییک در  استفاده از انواع پنلاستفاده شود. مثالً های متعدد  شیوه

ورشیدی و سایر خ ورشیدی، اجاقخ های تجمیع انرژی ورشیدی، آینهخهای  آبگرمکنهمچنین انواع و  در فضاهای گوناگون

آوری کردن آب باران و استفاده از آن برای آبیاری گیاهان  یا جمع( Schiller, 2012) ورشیدخهای استفاده از انرژی  روش

های مختلف در  گیری از تنها یک نوع روش دارد. زیرا آموزش در زمینه نسبت به بهره أثیر بیشتری( ت131: 1334نیا،  )کامل

پذیر مانند  تجدید های از انرژیتوان  ، میتولید برق و آب گرمجهت . (Schiller, 2012گیرد ) میاین رابطه شکل 

در مدرسۀ فرانسوا میتران، صفحات  (.1313های خورشیدی استفاده نمود ) ادوارد،  گرمایی و پنل های حرارتی زمین پمپ

 (.3تصویر دهد ) های فسیلی را کاهش می فتوولتائیک سبب تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی شده و استفاده از سوخت
 

 ها شنهادیپ و گیری جهینت
محیطی به  با توجه به شرایط زیست محیطی در عصر حاضر، ایجاد نگرش توسعۀ پایدار و آموزش ابعاد زیست

آموزان با ابعاد متفاوت پایداری  شود. در این راستا، دانش آموزان، از مهمترین اهداف آموزش و پرورش محسوب می دانش

گیرند. طراحی کالبد مدرسه با توجه به اصول توسعۀ  میفرا  احترام و حفظ و نگهداری طبیعت را آشنا شده و نحوۀ پیوند،

آموزان است که موجب انتقال مستقیم و غیر مستقیم مفاهیم پایداری و  پایدار، از موارد تأثیرگذار در ارتقاء آگاهی دانش

ه به ضرورت رعایت شود. با توج آموزان می پایدار به دانش محیطی، اجتماعی و اقتصادی توسعۀ آموزش ابعاد مختلف زیست

توانند در این زمینه پیشرو بوده و نقش مهمی در  های دولتی و عمومی می اصول توسعۀ پایدار، مدارس به عنوان ساختمان

 توسعۀ فرایند پایداری داشته باشند. 

 محیطی، کالبدی، زیستهای  های پایداری در مدارس شامل مؤلفه دهد، مؤلفه نتایج حاصل از مطالعات نشان می

توانند یک مدرسه را به یک ابزار آموزشی برای مسائل  های کالبدی می باشد. در این بین، مؤلفه اجتماعی و اقتصادی می

آموزان در یک زندگی واقعی با موضوع پایداری روبرو  محیطی تبدیل نمایند و این فرصت را ایجاد کنند که دانش زیست

های مؤلفۀ کالبدی  کنند. شاخص تری نسبت به موضوع پیدا  عمیق شوند، در معرض موضوعات عینی قرار گرفته و حس

گیری از نور روز، بهبود کیفیت هوا در محیط داخلی، ارتباط با عناصر طبیعی، طراحی فضا جهت حمایت از  شامل بهره

 بام سبزو  باز فضاهای نیمهها،  حیاط .11شکل 

 (www.archdaily.com)منبع: 

  صفحات فتوولتائیک .12شکل

 (www.archdaily.com)منبع: 
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البد و پذیری کالبدی، کاهش مصرف انرژی از طریق ک فعالیت زیست محیطی، انتخاب آگاهانه مواد و مصالح، انعطاف

 کارگیری عناصر پایداری بوده و هر کدام نقش مؤثری در ارتقاء سطح پایداری دارند. به

دهد به کلیۀ شاخص های کالبدی توجه شده است. در ارتباط با  های پایداری در نمونۀ موردی نشان می تحلیل شاخص

ها، وجود  کشیدگی شرقی غربی مدول های خطی، گیری از نور روز، عدم متمرکز بودن حجم و تقسیم آن به مدول بهره

های گستردۀ کف تا سقف باعث شده تا فضاها به خوبی از نور روز بهره ببرند.  باز و پنجره نورگیرهای سقفی در فضاهای نیمه

های متنوع اشاره نمود  توان به ترکیب متداخل توده و فضا و وجود حیاط در ارتباط با بهبود کیفیت هوا در محیط داخلی می

به کشاندن طبیعت به توان  کند. در رابطه با ارتباط با عناصر طبیعی، می ه به روند تهویۀ طبیعی فضاها کمک شایانی میک

ها  های سبز و استفاده از گیاهان متنوع در حیاط باز متنوع و متعدد )پاسیوها(، بام داخل پروژه از طریق ایجاد فضاهای نیمه

باز  آموزان در فضاهای باز و نیمه محیطی در نمونۀ مورد بررسی از طریق حضور دانش حمایت از فعالیت زیستاشاره نمود. 

هستند، زیست  درجهت حفاظت از محیط گونهای گونا گر فعالیت مشوق و تسهیلهای سبز( که  ها، پاسیوها و بام )حیاط

بومی و دوستدار محیط زیست بوده و از  گردد. مواد و مصالح به کار رفته در کالبد مدرسۀ فرانسوا میتران، غالباً فراهم می

های چوبی جهت کنترل  گیری مناسب از نور طبیعی و افزایش دید و منظر، همراه با سایبان متریال شیشه نیز جهت بهره

شود  های فناورانه ایجاد می پذیری در نمونۀ موردی از طریق سیستم انعطافزاویۀ تابش خورشید به وفور استفاده شده است. 

های سبز به عنوان  بامبخشد. عالوه بر این  حسی با طبیعت را ارتقاء می از طریق ترکیب فضای داخل با محیط اطراف، همکه 

بخشی از کالبد بنا در نمونۀ مورد بررسی به عنوان عایق حرارتی و صوتی عمل نموده، نیاز به گرمایش و سرمایش را کاهش 

صفحات فتوولتائیک در مدرسۀ فرانسوا میتران، به عنوان یک عنصر . است جویی در مصرف انرژی شده داده و موجب صرفه

 شود. پایداری سبب تبدیل نور خورشید به انرژی الکتریکی می
محیطی، اجتماعی و  آید که تمام ابعاد کالبدی، زیست دست می توان اذعان نمود، توسعۀ پایدار، زمانی به در پایان می

ایند. با توجه به آنچه گفته شد، طراحی فضاهای آموزشی یکی از مهمترین و مؤثرترین زمان رشد نم اقتصادی به طور هم

مدرسه طراحی  ۀراهکارهای عملی در زمینهای مؤلفۀ کالبدی،  شاخصبر مبنای  در این جستارآید.  ها به شمار می این بخش

 (3است. )جدول  شده ارائه پایداریبر مبنای 
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  طراحی کالبدی مدرسه بر مبنای توسعۀ پایدار : راهکارها و پیشنهادات3جدول 

 های مؤلفۀ کالبدی شاخص راهکار

ها، تودۀ  کننده، دستیابی کافی به نور روز، تعبیه بازشو در همۀ کالس کنترل تابش خیره

مدرسه کشیدگی شرقی غربی داشته باشد، کنترل نور با استفاده از صفحات خارجی و موانع 

 عبور نور.

 نور روزگیری از  بهره

 بهبود کیفیت هوا در محیط داخلی ایجاد فضای پر و خالی به صورت مدوالر، طراحی آتریوم جهت افزایش جریان هوا.

گیری از عنصر  ها )حیاط مرکزی(، طراحی بام سبز، بهره ایجاد فضاهای باز میان توده

خانگی، طبیعی آب در محوطه )حوضچه و جوی(، طراحی فضا جهت حضور حیوانات اهلی و 

افزایش حداکثری فضای سبز در محوطه، خلق فضاهای آموزشی متنوع در فضای باز، استفاده از 

 و گلخانه در فضای داخل.  ای مصالح طبیعی مانند چوب، استفاده از فضاهای میان شیشه

 ارتباط با عناصر طبیعی

مواد از مصالح آوری، انبار و استفادۀ مجدد  مدیریت پسماند حاصل از ساخت و ساز، جمع

 قابل بازیافت، تبدیل مانده غذا به کود.

طراحی فضا جهت حمایت از 

 فعالیت زیست محیطی

آورد،  استفاده از مصالح با انتشار کم آالینده، استفاده از مصالح و محصوالت محلی و بوم

 شمند.استفاده از مصالح بومی ارزان، استفاده از مصالح قابل بازیافت، استفاده از مصالح هو
 انتخاب آگاهانه مواد و مصالحورده 

 پذیری کالبدی انعطاف استفادۀ مشترک از امکانات، وجود فضاهای چندمنظوره.

های آسایش حرارتی،  پذیری سیستم نورپردازی مصنوعی، عملکرد بهینه سیستم کنترل

استفاده از گیری مناسب ساختمان،  فشردگی پالن، وجود پیلوت وسیع و ایجاد سایه، جهت

آوری  جویی در مصرف آب، جمع مصرف، استفاده از مواد و مصالح تجدیدپذیر، صرف تجهیزات کم

 های سطحی، استفاده از پنجره های سه جداره. آّب

کاهش مصرف انرژی از طریق 

 کالبد

 انرژی تجمیع های آینه خورشیدی، های کن استفاده از صفحات فتوولتاییک، آبگرم

های زبالۀ ویژۀ بازیافت، ایجاد روشنایی با استفاده  خورشیدی، قرار دادن سطل اجاق خورشیدی،

 های نوری، استفاده از بادگیر، استفاده از آسیاب بادی. گرهای سلول از حس

 کارگیری عناصر پایداری به

 .منبع: نگارندگان
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