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 طراحی دانشکده معماری با رویکرد روانشناسی محیطی در تهران
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 کشور عالی آموزش خصوصا آموزشی فضاهای در امروزه آنچه: چکيده

 رو نیا از .باشد می جامعه تعالی و رشد در آنها نقش شده، فراموش

 با که باشد یم یطراح یراهکارها به یابیدست پژوهش نیا هدف

 در یمهم نقش که ، دانشگاهها انیم فاصله بتوان آنها از استفاده

 یبررس راستا نیا در  .کرد کم مردم با را دارند، یشهر جامعه آموزش

 یتاحدود که است گرفته انجام یدانیم شیمایپ و یا کتابخانه یها

 توانسته که (است افتهی دست جهان مطرح یها دانشگاه یراهکارها به

 به یشهر جامعه رشد در را خود ریتاث و شهر در را خود نقش اند

 به ها یبررس نیا از حاصل یراهکارها و جینتانند( . ک فایا یدرست

 التیتحص طیمح شتریب تعامل یبرا یا یشنهادیپ طرح کی صورت

 است شده هیارا یشهر جامعه با یلیتکم

 

 .آموزشمعماری، معماری،  کیفیت آموزش :يديکل واژگان

 روانشناسی محیطی
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 مقدمه

ها عالوه بر کارکردی مهم است که این محیط شود،های آموزشی سپری میجوانان در محیط یامروزه بخش عمده ای از ساعات بیدار از آنجا که
ط محیچند وجهی بودن معماری، بر تمام امورجامعه و نیز فرهنگ حاکم بر آن اهمیت  فراگیر و ها باشد.بودن، مطابق با عواطف و ادراک انسان
اید بهایی باشند که کالبد آنها به ارتقا خالقیت کمک کند برای آنکه معماران قادر به طراحی ساختمان آموزش معماری را مشخص می کند.

 حلی متفاوت را عرضه نمود.فرهنگ کاربران، محیط فکری نو و راه ضمن سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوطه بتوان با شناخت
ا هایی از نیازهای انسان شامل بقا، امنیت، تعلق، عزت، یادگیری و زیبایی رتواند جنبهمناسبی شکل بگیرد، می محیط ساخته شده اگر به گونه

 برآورده سازد.

 جایگاه آموزش معماری و کالبد آن :

ها حاکم اسییت که در چنین بر تمامی دانشییکدهیکنواخت  ی تعریف شییدهرنامهبری به مانند سییی سییاش گ،شییته، با یک در ایران آموزش معما
 پوشش دهد. از سوی دیگر فضاهای هستند ها و عالیق متعددتوانایی ی که دارای تواند تمامی ابعاد یادگیری را برای دانشیجویان عصیری نمی 

اند، به میزان اندکی مناسب این عملکرد مهم ای از شهرهای بزرگ و کوچک پدید آمدهکه در هر نقطه های معماری موجود در ایراندانشیکده 
شییناختی دانشییجویان عنوان های قدیمی هسییتند که بدون درنگرگرفتن نیازهای آموزشییی و نیز روانسییاختماناکثرا ها هسییتند. این مکان

ها معمارانی توانا و آگاه بر تمامی ابعاد جامعه حاصیییل که از آن جامعه این اسیییتر انتگا اما کشیییندبا خود یدک میی معماری را دانشیییکده
ها را از فضای تحصیل را در محیط آموزشیشان تامین و رضایت آن دانشجویانامنیت روانی  باید ی نخستدر وهله(. 72،1،22)احمدی، شود.

د توانشود، میها محسوب میدر خصیو  فضیایی که عمال خانه دوم آن   بررسیی نیازها، کمبودها و ترجیحات دانشیجویان   به حداکثر رسیاند. 
تاسفانه م گیری ذهنی خالق با تفکری سازنده جهت طراحی برای جامعه نیز، کمک نماید.به شیکل  عالوه بر ارتقا کیفیت فضیاهای آموزشیی  

ث هدفمند بودن دانشکده باع درنگر گرفته نشود. هاهدفمند بودن آنو کیفیت آموزش باعث شده تا های معماری، روند افزایش کمی دانشکده
میان و تعامل و گفتگآش برای ی دانشگاه میتواند فضایی ایدهپرورش و حرکتی رو به جلو برای دانشیجویان و نهایتا برای جامعه اسیت.محوطه  

 شود.میواین همان چیزی است که خالء آن در جامعه امروز ما حس جامعه باشد،  های متنوعگروه

 آموزشآن  مقصودباشد که می هدفشک یکی از راهبردهای رسیدن به این معماری بوده است. فضای آموزش نیز بی هدفخلق فضا همواره 
اجتماعی موثر باشد و دانشجویان را  هایتواند در به دست آمدن مهارتمحیط دانشگاه ها و تعامالت صورت گفته در آن می .اسیت  و پرورش
رایه ل گفته شییده و نیز ائتواند کمکی باشیید برای درک بهتر مسییاینه نیز تقویت و آموزش دهد. توجه به روان شییناسییی محیطی میدر این زم

مسییرهای موثر جهت بهبود وضعیت عنوان شده و همننین برآورده ساختن نیازهای روحی و روانی دانشجویان در کنار برآورده شدن نیازهای  
 .شودارتقا کمی و کیفی دانشجویان و بطبع جامعه می واین امر سبب .علمی آنها

 اهداف دانشگاه 

گ،ارد و ساختار عملکرد و بافت اطراف خود را به در حقیقت دانشیگاه یک مجموعه پینیده در نگام شیهری است که تاثیر شگرف بر شهر می  
 دهد.تدریج تغییر می

های مهندسی، علوم کاربردی، جامعه و رفع نیازهای آن، مانند آموزش در رشیته  تربیت نیروی فنی با هدف تقویت زمینه افزارمندیهدف اوش 
 های وابسته، هنرها و مانند آن.پزشکی و بهداشت و رشته

های اجتماعی؛ که هرچه جامعه بازتر باشید تعادش این دو بیشیتر است )   دوم تقویت نیروی اندیشیه، ابتکار، خالقیت، اخالق و مسیولیت   هدف
 .(1،32ان عگیمی بلوری
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 طراحی و _صدها ساش_ی زمانی بسیارطوالنیهمانگونه که گفته شید، دانشیگاه یک مجموعه یا نهاد جامع علمی اسیت. این نهاد برای دوره   
  ها باشیود و از این رو اسیت که برخورد مهندسیان شهرساز، معمار و ساختمان به طر  و اجرای دانشگاه باید متفاوت با برخورد آن   سیاخته می 

ه دهد کمی "و نوستالژیک یادگاری"باشد. چراکه ماندگاری دانشگاه به آن یک حالت های مسیکونی و اداری معموش در شهرها می اختمانسی 
شییود و در واقع دانشییگاه را به  صییورت نماد اعتباری علمی برای یک کشییور تبدیل    ی آن از یک نسییل به نسییل دیگر منتقل می خاطره
 .( 1،32کند)عگیمی بلوریان می

بر جامعه  تواند در مقیاسی کوچکتر یعنیشک میها برای پیشرفت یک کشور و اثر بر جامعه جهانی، بیی منفعت داشتن دانشگاهجدا از مسئله 
های اجتماعی، بوم ی دانشگاهی کمک به دانشجویان در جهت درک آرمانهای محوطهشیهری و داخلی نیز اثرگ،ار باشند. هدف از ساختمان 

 تر پیرامونی هستند.ی گستردهها عامل اساسی در ایجاد ارتباط دانشگاه با جامعهشناختی و هنری است، همننین آن

شییهری که باهمان ای که دانشییگاه ، به گونهباشییندتر به روز برای شییهروندان قابل دسییتر  زی دانشییگاهی رومحوطهرود امروزه انتگار می
فرهنگی و ارتباط شهر و دانشگاه، دانشگاه به  میانای، رشته میانی های موثری را گسترش دهند. با توسعهدانشگاه در آن واقع شده همکاری

 (1،31کند. )باقری و عگیمی بزرگ تبدیل می یشود که آن را به موهبتی برای جامعه در مقیاسحصار تبدیل میبدون  مکانی

 محوطه دانشگاه همچون یک اثر هنری :

شود. به این معنا، شاید ها، محوطه سازی و فضاهای عمومی، یک اثر هنری محسوب میها، مجسمهدانشگاه به عنوان مکان استقرار ساختمان
ها . آنباشییدمیبلکه به عنوان بازتابی از هنر انسییانی در سییاخت مکان  اسییتیک محصییوش ادراکی از هنر برتر تنهای دانشییگاهی نه محوطه

 اشندبمیی زندگی دانشگاهی ها همنون پس زمینههستند. ساختمان "مناظری به یاد ماندنی "و "نشانه "،"مرکز"، "ی لبهدارا"، "محصور"
 دهداما محتوای آنها به ضرورت، یک کلیت آموزشی و پرورشی را ارائه می

 ی طراحی دانشگاهدیدگاه متخصصان درباره

ها از مراکز شهرها در فواصل معین جانمایی شوند ها معتقد است که دانشگاهدانشگاه یابی و طراحی پردیسمهند  اردالن در خصیو  مکان 
مند شوند. وی همننین به اهمیت داشتن و توجه به عوامل های خدماتی آن بهرهتا سیایر افراد جامعه بتوانند از کتابخانه و آتلیه و سیایر بخش  

رک های کشورهای اسالمی باید دکه در طر  دانشگاه وی عقیده دارد ،کند. با وجود ایناکولوژی و اقلیم و توزیع مناسب جمعیتی نیز اشاره می
بر این باور  اسییت همننین حس شییود . در این مکان هویت معماری ملی و حیات اجتماعی قابل تحلیلدانشییگاه ، معین از جایگاه خا  آن 

 هماهنگ کرد. باید عاصر را با آهنگ رشداصوش معماری و شهرسازی مآن کشور، باشد که با توجه به تمدن می

 رابطه جامعه با دانشگاه 

که با اجتماعات کوچک اطراف خود  اسییت ترین نهادها تاثیر غیرقابل انکاری برجامعه دارند. دانشییگاه چنانها به عنوان یکی از مهمدانشییگاه
ری و گ،ارد. این تاثیرپ،یپ،یرد و برآن نیز تاثیرمیاثیر میاز دولت و سیییاسییت، اقتصییاد و فرهنگ کالن جامعه نیز ت   .ارتباطی دوسییویه دارد

های سیینی در جامعه ترین گروهباشیید؛ دانشییگاه محل تعامالت اجتماعی یکی از مهم تاثیرگ،اری از جهات مختلف قابل توجه و بررسییی می
اعث اند بسط پیدا کند و بها در آن قرار گرفتهشگاههای شهری و اجتماعاتی که دانتواند به شهرها و بافتباشید، این تعامالت اجتماعی می می

مروزه ا انجامد.پیشیرفت فرهنگی در آن اجتماعات شیود. از طرفی دانشیگاه و جامعه به بهتر شیدن رابطه علم و صینعت و پیشرفت کشور می     
 افتد، به مثابه شهرهای کوچک به حساب آوردکه در آن اتفاق میی های مختلف، جمعیت و انجام فعالیترا به دلیل مقیا  آن توان دانشگاهمی

ریج از های دانشگاهی امروز، به تدریزی پردیسموضیوع و نقطه تاکید برنامه  گ،ارند.که تاثیرات مهم مسیتقیم و غیرمسیتقیمی را برمحیط می  
عه و طراحی آن بر توسعه زمین و توسهای دانشگاهی ریزی پردیسدر گ،شته برنامه ها و نگریات مرتبط طراحی شهری اثر گرفته است.تئوری

ه های بسیاری بهای مختلف سیاخت و سیاز و عملیات مهندسیی تاکید داشیت. در حالی که امروزه پروژه    کاربردی، مانند منطقه بندی کاربری
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متمادی پردیس های به عنوان مثاش، در طوش ساش کند.های دانشیگاهی و ساخت فضاهای عمومی مفر  اختصا  پیدا می زیباسیازی پردیس 
اندازی دانشگاه اوکالهاما واقع در شهر دانشگاهی نورمن به یکی از مشهورترین فضاهای عمومی منطقه مبدش شده است، مسیرهای پیاده سایه

من رانگیز برای ساکنان منطقه نوکننده و خاطرهو محیطی دعوت اسیت  های رنگارنگ برای بازدیدکنندگان بسییار ج،اب ها و باغنهشیده، با  
 (38، 1،33نیا، )کامل شود.محسوب می

 تعامل اجتماعی و محیط یادگیری 

از نکات حائز اهمیت  به منگور برقراری ارتباط با جامعه اسییت ایجاد تعامالت اجتماعیشییود ها حس میاز ضییروریاتی که در طراحی دانشییگاه
 های اجتماعی هستند و نزدیکی بیشترهای دانشگاهی محیطمحوطه .به وجود آوردن این تعامالت استریزان دانشیگاه  برای طراحان و برنامه

کند. ل،ا فضییای دانشییگاهی باید در جهت برقراری رابطه بیشییتر بین دانشییجویان و اسییاتید و شییهر و دانشییگاه این نقش را مضییاعف می بین
 وکنندگی ، فراغت، تفریح اهایی جهت دعوتباید فض از این رو آش جمعی را در برداشیته باشید.  اجتماعات دیگر مشیخصیات یک فضیای ایده   

آش دانشگاهی اهمیت زندگی جمعی را داشیته باشیند. این خصیوصییات در کنار سیایر خصیوصییات مکانی دانشیگاه برای خلق فضیاهای ایده         
 (32، 1،33نیا، )کاملیابد.می

باشد. در این تجدید حیات فیزیکی و مفهومی شیهر می ها در های درون شیهری، کارکرد مفهومی آن ها ویژه دانشیگاه از اهداف مهم دانشیگاه 
 :های منعطف جهت تعامل بیشتر با شهر، اهمیت دارد. در جامعه امروز بنا به دالیلی نگیرزمینه استفاده از لبه

دیگر  دانشگاه؛  یرشد آگاهی اجتماع ،های دانشگاهیجایگاه پژوهش میدانی در فعالیت، افزایش تقاضا برای استفاده از امکانات دانشگاهی
 تواند محیطی بسته و جدا از جامعه شهری باشد.نمی

 توان خالصه کرد :ی تحصیالت دردانشگاه را عمدتا به صورت زیر میفلسفه

 پرورش نیروی انسانی ماهر . متخصص برای پاسخگویی به نیازهای اجتماعی 

 پرورش منطق نگری و قدرت تجزیه و تحلیل 

 دگیی زنشیوه پرورش و آموزش 

  تربیت مدر 

 تنویر افکار 

 پرورش محقق برای امور تحقیقی 

ته است. توجهی قرار گرفای ست که در کشور ما مورد بیی عمل بپوشیانند مسئله اند به این فلسیفه جامه ها تا چه حد توانسیته اینکه دانشیگاه 
 ی اساسی خود که  پرورشر این صورت دانشگاه از وظیفهو د شودانتگار دانشجو از دانشگاه به حفظ و انباشتن ذهن از محفوظات محدود نمی

های تدریس متناسییب با تجربیات اگر تعلیمات دانشییگاهی و روش اسییت بازمانده اسییت. آموزش و پرورش خالقیت در زندگیمحقق و افراد 
ویانی کند و آنان را به دانشجایجاد نمیآموزشیی قبلی دانشیجویان نباشد و به نیازهای اجتماعی توجه نکند، عمال در جوانان انگیزش و شوقی   

 منفعل تبدیل نموده و نتیجه مطلوبی نمیدهد.

گیری دانشگاه در های کشورمان در حاش روی دادن است. آننه باعث شکلو این همان شرایطی است که در حاش حاضر در بسیاری از دانشگاه
جامعه ی جهانی بوده اسییت، چراکه  درهنگی و به نوعی غنی کردن کشییور ی رشیید جامعه از نگر اجتماعی، اقتصییادی، فرایران شیید، انگیزه

هایی در حد کالن خواهد داشت. باشد و همنون جزیی در یک سیستم بزرگ بازتاببندی شهری میدانشیگاه یکی از اجزای ساختار و اسکلت 
راحان طبه عنوان مسئوش تربیت  _ ی هنر و معماریکدهدانش بالطبعپس نباید دانشگاه را جزئی جدای از ساختار عمومی شهر درنگر گرفت. و 

 .خواهد داشت وادیگیری در این نقش چشم _عماران و شهرسازانمشهری و 
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 دانشگاه در ایران

در انواع علوم بوده اسییت. مراکز برجسییته دانش و پژوهش  تمدن و فرهنگ ایران زمین، بیانگر وجود مراکز تاریخ  افتخارات عگیم و باشییکوه
شاپور در ایالت خوزستان که در ساش پانصد و سی میالدی به فرمان خسرو انوشیروان تاسیس ی همنون مدرسه نصیبین و دانشگاه جندیعلم

مدعاسیت. همننین دانشمندان دوره اسالمی همنون: ابن سینا، زکریای رازی، ابوریحان   بر اینیافت و تا زمان عباسییان دوام داشیت، دلیلی   
شده هستند. از دوران صفویه انتقاش اصوش علوم و معارف جدید امعه بشری در سطح جهان شناختهاندیشه و رشد جر ارتقای د ودیگرانبیرونی 

 در ارومیه آغاز به کار کرد.  1717از اروپا آغاز شد، تا اینکه اولین مدرسه جدید در ساش 

ه. ش. با  17،۱نشییگاه، نخسییتین بار با تاسیییس دارالفنون در سییاش   و به تعبیر دیگر دا ،اندیشییه ایجاد مرکزی برای آموزش عالی در ایران 
نگام و معدن شناسی به همت میرزا تقی خان امیرکبیر عملی گردید. های مهندسی، داروسازی، طب و جراحی، توپخانه، پیاده نگام، سوارهرشته

های اروپائیان های جدید و پیشرفتنایی ایرانیان با دانشدارالفنون گرچه توسیعه نیافت اما تجربه مغتنمی پیش روی کسیانی که در آرزوی آش  
ه. ش دکتر محمود حسابی پیشنهاد راه اندازی مرکزی  1،۱2اند، قرار داد. با عطف به این تجربه در ساش در صینعت، اقتصاد، سیاست و... بوده 

 نهاد.ها را با وزیر وقت فرهنگ، دکتر علی اصغر حکمت، در میان جامع همه یا اغلب دانش

 دانشگاه تهران-دانشکده معماری و هنر 

تر به صورت های خارج از کشور توسعه یافت. یکی از دالیل این موضوع که پیشدر نیمه دوم قرن بیسیتم گرایش به سمت ارتباط با دانشگاه 
د. از طرفی گشتنیه ایران بازنمی التحصیالنر اگرفت به این جهت بود که بخش قابل توجهی از فاعزام دانشیجو به دیگر کشورها صورت می 

را با همتایان خود نداشییتند و    رقابت دانشییجویان اعزام شییده به دیگر کشییورها به دلیل ضییعف علمی در دوران ماقبل دانشییگاه بعضییا توان 
وران به و دانش روز در این د های دیگر برای استفاده بهتر از علمهای دولتتوانسیتند پیشرفت کنند. ازین رو توجه به همکاری با دانشگاه نمی

نوان سه کشور اسالمی بودند که تحصیالت عها سه کشور ایران، مصر و ترکیه به خورد. ژوزف سییزلیو  اشاره دارد که در این ساش چشیم می 
 واره مشکالتآمریکایی آغاز کردند. ولی در عین حاش تعارضات فرهنگی میان غرب و شرق هم_دانشیگاهی را با همکاری کشیورهای اروپایی  

 خا  خود را نیز به همراه داشته است.

ه.ش ،1،1بهمن ساش  11رود. دانشگاه تهران در تشکیل دانشگاه تهران به عنوان نمادی از مدرنیته فرهنگی در دوران پهلوی اوش به شمار می
فنی(  طب، حقوق، علوم سیاسی و اقتصادی و با شیش دانشکده )علوم معقوش و منقوش، علوم طبیعی و ریاضی، ادبیات ، فلسفه و علوم تربیتی، 

های آمریکایی تاسیس شد. در این دوران ) که م دانشیگاه پهلوی) دانشگاه شیراز کنونی( با خط و مشی دانشگاه 1197تاسییس شید. در سیاش    
لوی خورد. در دوره پهه چشم میهای کشورهای اروپایی و به ویژه آمریکا بیشتر باغلب در دوران پهلوی دوم صیورت گرفت( ارتباط با دانشگاه 

دوم به جز ایاالت متحده آمریکا، دیگر کشییور اروپایی که در تحصیییالت دانشییگاهی با ایران همکاری داشییت آلمان غربی بود که با دانشییگاه 
 نمود. تاون همکاری میگیالن در رشت همکاری داشت. دانشگاه فردوسی با دانشگاه جرج

اروپایی و آمریکایی بود؛ مینورو یامازاکی   های جامع دانشگاهی توسط معمارانارتباط با دیگر کشیورها، تهیه طر  یکی از موضیوعات مهم در  
ه.ش تهیه نمودند. آندره گدار، ماکسییم سیرو، روالن دوبرش، نیکوالی مارکوف، الکساندر موزر و  1،81طر  جامع دانشیگاه شییراز را در سیاش    
هکتاری تهیه نمودند. سبک عمده بناها به تاثیر از معماری  1۱ه.ش  در سایتی  ،1،1تهران را در سیاش  محسین فروغی طر  جامع دانشیگاه   

 (7۱، 1،18نیا، )به ویژه تاثیر فرانسوی آن( شکل گرفت.)کامل نئوکالسیک اروپایی

ا دانشگاه را به بستر اصلی ارتباط بتاسییس دانشیگاه تهران که با آزاز آشینایی جدی ایرانیان با م رم زمین مقارن افتاده بود این    

های آموزشیییی دانشیییگاه تهران، تاکنون، همواره افراد شیییایسیییته و تبدیل کرد. از آزاز فعالیت  تمدن م رم زمین و علوم جدید

و امروز دانشگاه تهران در میان موسسات . اندنامی در آن به تدریس یا تحصیل پرداختههای صاحبهای برجسته و چهرهشخصیت
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مند اسییت. در وا ر اگر مت یرهایی چون سییابقه و های وابسییته به آموزش عالی کشییور از هر نزر از جایگاهی رفیر بهرهو سییازمان

های  دمت، استادان بنام و بلند مرتبه، کثرت دانشجویان، ارزش مدارک تحصیلی در کشور و خارج از آن، پیوند و تعامل با دستگاه

ها و موسسات وابسته، وا ر ها و دانشکدههای مجهز، تعدد رشتهها و آزمایشگاهداشیتن کتابخانه  ،هااجرایی و موسیسیات و شیرکت   

 شیدن در پایتخت و در مرکز شیهر و... را از معیارهای تعیین اعتبار و اهمیت یک دانشیگاه برشیماریم، بی گمان دانشگاه تهران را    

ت نیسیت که از این دانشگاه با تعبیر ))دانشگاه مادر((و ))نماد آموزش  جهکشیور دانسیت. بی   ترین دانشیگاه باید معتبرترین و مهم

 عالی(( یادشده است.

های به جا مانده از پیش از انقالم به منزور اختصاص دادن به دانشکده معماری طراحی شده اند لذا تا حدودی در ایران دانشیگاه 

ب ثابت و یکسیییان بودن برنامه آموزش معماری در تمامی توانسیییته اند رتیییایت دانشیییجویان خود را جلب کننده البته به سیییب

باشد و روز به روز رتایت آنها از کالبد و فضای دانشکده ها دور شده و تاثیر میها، این عامل در رتیایت دانشیجویان بی  دانشیکده 

 که این امر در دانشگاه تهران نیز تاحدودی حاکم است. شودبیشتر به سوی اساتید روانه می

های آموزشی باید با باال رفتن سن و تغییر شرایط کاربران، تغییر کند، چراکه شکل سنتی و وع باید به این نکته توجه کرد که محیطدر مجم

تر است، جوابگوی همه نیازهای یکسان در همه دوران از ابتدایی تا دانشگاه و برای همه درو  خصوصا در مقاطع دانشگاهی که تخصصی

 باشد.اتید نمیدانشجویان و حتی اس

باشند، بهتر است معماران و طراحان توجه بیشتری به آن نموده، این مساله شناسی محیطی در کشور ما نسبتا جدید میو از آنجا که علوم روان

راحی آن به باشد، در طی معماری در حقیقت محلی برای پرورش و ظهور معماران آینده میهایشان درنگر بگیرند. و چون دانشکدهرا در طر 

این نکته باید توجه شود. و همانطور که در متن توضیح داده ایم، برای اجرایی و عملی شدن این علم در طراحی باید تحوش را با آموزش چه 

 های معماری آزاز کنیم. به امید پیشرفت روزافزون در همه زمینه ها.از دانشکده تئوری و چه عملی

 

 : ه نکات مهم و حایز اهمیتی دست یافتیم و آن موارد عبارتند ازبا این بررسی ها ب-نتیجه گیری

  باز سبز در اطراف دانشکده که در عین گیری حصارهایی باز و نیمهعدم تفکیک دانشیکده با دیوار از جامعه شهری اطرافش و شکل
هیای صیییوتی، در نقیاطی به نوعی طراحی شیییده تا با حس دعوت کنندگی مردم را وار محیط   حفظ حریم و جلوگیری از آلودگی

 باشد و نهایتا نقش بهوند و اعتماد به آن یکی از نکات مهم و موثر در رشد جامعه میاحترام به شیهر  توجه به اصیل آکادمیک کند. 
آغاز کرد  ایسزایی در حفظ امنیت هم خواهد داشت.) البته این نکته در کشورما نیازمند زمان بسیاری ست ولی بهرحاش باید از نقطه

 ای حاصل شود(تا نتیجه

  ه متری روی شهری در ارتفاع سایی؛ درنگر گرفتن مسیر عبور دانشجویان در مجاور پیادهاسیتفاده از عنصر ارتفاع برای تفکیک فض
 به نوعی که در عین جدایی به هم مشرف و تاحدودی در تعامل اند.

    فرهنگی و قرار دادن آمفی تئاتر در -در نگر گرفتن یک فضیای شیهری در میان دانشیکده برای تعامل مردم عامی با فضای علمی
 هنری روز دنیا. –های علمی ن مسیر برای تشویق مردم به شرکت در همایشات و کنفرانسانتهای ای

   کند. با قرار دادن مسییر آب در این بخش از دانشیکده به نوعی مردم را به داخل دانشکده کشیده و به سمت آمفی تئاتر دعوت می
 تواند بسیاری را به این فضا دعوت کند.یحتی در این مسیر رستورانی هم قرار گرفته است. چراکه این عنصر نیز م
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 و افراد  ی دانشجویانای همهی دانشکده، به گونهقرارگیری کتابخانه در ابتدای مسیر و در مرکز تالقی مسیرها، همنون قلب تپنده
عه به کتابخانه و مطالی خود تشویق به وارد شده شوند در ابتدا با البی دعوت کنندهجامعه را که از سردر اصلی وارد دانشکده می

 کند. تا بدین ترتیب قدمی دیگر در جهت رشد آگاهی و فرهنگی جامعه برداشته شودمی

 ها و آثار دانشجویان آشنا شدهروی شهری تا مردم بافعالیتهای نمایش آثار و مطبوعات معماری در مجاور پیادهدر نگر گرفتن گالری 
 وند.و از بسیاری از اتفاقات روز دنیا مطلع ش

 راه ها در این سایت بدین منگور بوده تا بتوان دانشکده معماری و عدم ورود ماشین به این دانشکده و توجه و تمرکز بیشتر بر پیاده
های فرهنگی در سطح شهر بدش کرد. درین راستا در محوطه فضاهای بحث و تبادش نر و غرفه –ی آن را به پارکی علمی محوطه

 در سایت قرار گرفته است. آموزشی و مطبوعاتی ای

های کشور هدف تشویق مردم در ورود به دانشکده و تعامل بیشتر با آن است. چراکه تنها ها و دانشکدهی دانشگاهدر این دانشکده برخالف همه
 توان علم و فرهنگ را در جامعه وارد کرد نه با حصار کردن و تفکیک.با این عمل می

 مراجع

 ،1،22روانشناسی نوجوانان و جوانان، شخصیتی، رفتاری، تحمیلی، شغلی، بزهکاری و اعتیاد، چاپ نخست،  احمدی، دکترسید احمد 

  1،1۱احمدی شلمانی، محمدحسین، معماری معاصر فضاهای آموزشی ایران باستان تا معاصر جهان، انتشارات سروش، ساش 

  ،ادواردز، برایان، کتاب معماری دانشگاه 

  رفتار اجتماعی خلوت، فضای شخصی، قلمرو، ازدحام، مترجم علی نمازیان، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، ، آلتمن، ایروین،محیط و
 1،37ساش

  ،الکساندر، کریستوفر، معماری و راز جودانگی؛ راه بی زمان ساختن، ترجمه مهرداد قیومی، بیدهندی، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی
1،1۱ 

  ،81دانشگاه ایندهون هلند، معمار شماره ایزدی، آزیتا، دانشکده معماری 

  باقری، محمدوحمیدرضا عگیمی، اصوش طراحی معماری و منگر دانشگاه)با نگاهی به تجارت کهن و نوین ایران( انتشارات دانشگاه
 شهید رجایی، تهران

 1،33باور، سیرو ، نگاهی به پیدایی معماری نو در ایران، انتشارات فضا، چاپ اوش، ساش 

 ،1،39، 8،کاوه، طراحی پژوهی دانشگاه دلفت، معماری و فرهنگ، شماره  ب،رافکن 

  1،1پاکزاد، جهانشاه، الفبای روانشناسی برای طراحان، انتشارات ثمین، بهار، 

  ،1،1۱پاالسما، یوهانی، چشمان پوست؛ معماری و ادراک حسی، ترجمه رامین قد ، انتشارات پرهام نقش 

 تهران دانشگاه انتشارات طبیبیان، وچهرمن پنهان، بعد ادوارد، حاش، تی 

  ،1،11حجت، عیسی، معماری در دش ماست، انتشارات علم معمار 

  1،18( : محاط در محیط: کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی، نشر جهاد دانشگاهی،تهران، 1،18)شاهنراغی، آزاده 

 ی از فرایند طراحی، ترجمه حمید ندیمی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، اندیشند: ابهام زدایالوسون، براسان، طراحان چگونه می
1،38 

 (آفرینش نگریه معماری نقش علوم رفتاری در طراحی محیط، انتشارات دانشگاه تهران11،3لنگ، جان : ) 

 1،31پ،یر، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم، محمودی، محمدمهدی، طراحی فضاهای آموزشی با رویکرد انعطاف 

  1،29مرتضوی، شهرناز، فضاهای آموزشی از دیدگاه روانشناسی محیط، انتشارات وزارت آموزش و پرورش، ساش 

  1،92مرتضوی، شهرناز، روان شناسی محیط، انتشارات دانشگاه شهیدبهشتی، ساش 

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/


 98-41، ص   1931  تیر،  1، جلد 52، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

04 
 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 (روان شناسی محیطی، ترجمه دکتر غالمرضا محمودی، نشر وانیا، ت،111مک اندرو، فرانسیس تی : ) ،1،11هران 

 رشد انتشارات وهمراهان، براهنی محمدتقی شناسی، روان زمینه (،1،31همراهان،) و ریتا اش اتکینسون، هیلگارد. 

 http//fa.wikiprdia.org 

 www.bk.tudelft.nl 

 Patijn, Wytze ET all. 2007, The architecture Annual 2005-2006, Delft. University of  

Technology. Amsterdam. Publishers 010 

 Graafland. Arie: 2006. Delf School,of  Design Progress. Delf, TUDELFT Hearm, 

Millard Fil, 2003, Ideas that shaped Buildings, MIT Press, London. 

 WWW.Tu-berlin.d  

 WWW.Architektur.tu-berlin 

 University Of lllinois at Lirban-Champain. School of Architecture Catalog, 608 East 

Lordado Taft champain lllinois 61820 

 Hunt William Dudley , Encyclopedia of American Archeitecture. 1980 

 MC. Andrew, F.T. (1993) Environmental Psychology, Wadworth Inc. Belmont,Calif. 

  Barker, R,G. (1968) Ecological Psychology. Stanford. 

  Barker, R,G. and Gump. P. (1972) big school, small school 

 Barry, H, child. I and Bacon, M. (1959) Relation of child Training to subsistence 

 economy. American Anthropologist. 61.p.51-63. 

 Berry, J.W. (1971) Ecological and gultural factors n spatial perceptual development. 

Canadian J. of Behavioral science. 324 – 326 

 Bichman. L, Teger, A, Gabriele, T & Me Lowghlin, C. (1973) Dormitory Density and 

helping Behavior. Environment and Behavior, vol. 5, number 4, Des. P. 465-490. Sage. 

London. 

 Dean, L. M. & pugh, W.M, & Gunderson, E,K,E.(1978) the behavioraleffects of 

Crowding . Definitions and Methods. In: Environment and Behavior. September Vol. 10, 

no. 3 p. 419 – 431. 

 Galle, O.R. , Gove, W.R. and mc pherson. J. M . (1972) Population Density and athology. 

What are the relations for 

 man? Science 179, p: 23 – 30 

 Garabino, J. (1980) Some thoughts on school size and its effects ad ad dolescent 

development . Journal of Jouth and Adolescence, 9,19 – 31. 

 Gerst, M.& Sweetwood, H, (1973) Correlates of Dormitory social climate. Environment 

and Behavior, vol. 5, Number 4, 

 

 

 طرح پیشنهادی 

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/
http://www.bk.tudelft.nl/
http://www.tu-berlin.d/
http://www.architektur.tu-berlin/


 98-41، ص   1931  تیر،  1، جلد 52، شماره  جغرافیا، عمران، شهر سازی، معماری

 ISSN: 1394-0043 
http://www.jogca.ir 

 

 

www.ISEAS.ir                پایگاه استنادی ملی مقاالت دانشگاهی ایران 

www.Listjournal.ir                    پایگاه استنادی ملی مجالت دانشگاهی ایران 

www.ConferenceList.ir    پایگاه استنادی ملی کنفرانس های دانشگاهی ایران 

 

04 
 

1394-0043 © 2017 ISEAS. Personal use is permitted, but republication/redistribution 

requires ISEAS permission. This paper costs 500,000 Rials for download. 

 

http://www.jogca.ir/
http://www.iseas.ir/
http://www.listjournal.ir/
http://www.conferencelist.ir/

