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پيش گفتار 

برنامه درسی  معلمان موظف به اجرای  مانند نظام آموزش و پرورش ايران عموماً  متمرکز آموزشی  در نظام های 
مدون شده توسط مراکز برنامه ريزی درسی رسمی هستند. اما ممکن است برداشت و درک همه معلمان از برنامه درسی 
عرضه شده يکسان نباشد و هر معلمی بنا به تفسير و تعبير خود از برنامه، به اجرای آن بپردازد که در اين صورت ممکن 
است ناهماهنگی هايی در دست يابی به هدف های برنامه به وجود آيد. اين امر در حوزه آموزش های فنی و حرفه ای به دليل 
تنوع و گستردگی آن و همچنين تفاوت در امکانات و شرايط محيطی با مشکالت بيشتری روبه رو است. به همين سبب 
برای ايجاد هماهنگی و مفاهمه با معلمان در خصوص اجرای برنامه های درسی، بايد طراحی و تدوين کتاب راهنمای معلم 

همگام با توليد ساير مواد آموزشی برنامه مورد توجه قرار گيرد.
در فرايند طراحی، توليد و اجرای برنامه های درسی معموالً از سه نوع برنامه درسی قصد شده۱، برنامه درسی اجرا 
شده۲، و برنامه درسی کسب شده۳، سخن به ميان می آيد. برنامه درسی قصد شده به آرمان ها، هدف ها، محتوا، روش های 
ياددهی ــ يادگيری، مواد آموزشی و تجهيزات پيش بينی شده در برنامه درسی توجه دارد که در يک نظام آموزشی از 
جانب برنامه ريزان درسی پيشنهاد و تجويز می شود. منظور از برنامه درسی اجرا شده، مجموعه اقدامات و فعاليت های 
ياددهی ــ يادگيری است که از سوی معلمان و مجريان برنامه در صحنه واقعی کالس های درس و محيط های آموزشی 
به اجرا درمی آيد. مسلماً چنانچه معلمان و مجريان برنامه از قبل آموزش های الزم را برای اجرای برنامه موردنظر نديده 
باشند، يا امکانات، تجهيزات و مواد آموزشی پيش بينی شده در برنامه قصد شده فراهم نشده باشد، تفاوت چشمگيری 

ميان برنامه قصد شده و اجرا شده به وجود خواهد آمد.
اثر  در  که  می رود  انتظار  لذا  می شود،  اجرا  و  طرح ريزی  خاصی  آموزشی  هدف های  براساس  درسی  برنامه  هر 
اجرای برنامه قصد شده مطابق هدف های برنامه تغييرات مطلوب و موردنظر در رفتار فراگيران تحقق يابد. برنامه درسی 
کسب شده به ميزان کيفيت تحقق هدف های هر برنامه توجه دارد. در يک برنامه درسی مطلوب بايد بين اين سه نوع برنامه 

تا حدود زيادی هماهنگی و تطابق وجود داشته باشد.



معلم به عنوان مجری برنامه درسی (برنامه اجرا شده) بايد با چهارچوب برنامه درسی قصد شده کامالً آشنايی داشته 
باشد تا بتواند در صحنه واقعی کالس های درس برنامه قصد شده را به نحو مطلوب به اجرا درآورد. مهم ترين محصول 
آموزشی  ابزار  مهم ترين  به عنوان  که  است  درسی  کتاب  ميان  آن  از  و  برنامه  آموزشی  مواد  درسی  برنامه  هر  دستاورد  و 
و يادگيری، نحؤه ارتباط ميان معلم و فراگيران را روشن می سازد. آشنايی معلم با اين ابزار آموزشی و نحؤه استفاده 
از آن در فرايند ياددهی ــ يادگيری، موجب خواهد شد تا مطابق اهداف و محتوای برنامه قصد شده بتواند به طراحی 
تدريس اقدام نموده و از طريق ايجاد فرصت های مناسب يادگيری و سازمان دادن به تجربيات و فعاليت های يادگيری 
دانش آموزان تغيير رفتارهای مورد انتظار را در فراگيران پديد آورد. به عبارت ديگر می توان گفت کتاب درسی به عنوان 
گردش  به  محور  اين  حول  برنامه  تشکيل دهنده  عناصر  و  اجزاء  ساير  که  می شود  قلمداد  درسی  برنامه  هر  اصلی  محور 
درمی آيد. از اين روی، استفاده درست از اين ماده آموزشی کمک خواهد کرد تا ميان سه برنامه درسی قصد شده، اجرا 
شده و کسب شده هماهنگی و همخوانی الزم پديد آيد. بسياری از برنامه های درسی به دليل عدم آگاهی معلمان از ساخت 
و بافت برنامه درسی قصد شده و به ويژه کتاب درسی در فرايند اجرا عقيم شده و به دنبال آن بخش عمده ای از هدف های 
موردنظر در فراگيران محقق نمی شود. به همين جهت شوراهای برنامه ريزی درسی در کنار برگزاری دوره های آموزشی 
الزم برای آشنايی معلمان با برنامه قصد شده جديد، به تدوين و تأليف کتاب راهنمای معلم می پردازند تا معلمان به سهولت 

بتوانند برنامه درسی قصد شده را به اجرا درآورند.
در تدوين اين کتاب راهنمای معلم کوشش شده است شرايطی فراهم شود تا معلمان ضمن آشنايی با ساختار و 
محتوای برنامه درسی، بتوانند در فرايند آموزش و يادگيری از مواد آموزشی برنامه و به ويژه کتاب درسی به نحو مطلوب 

استفاده و بهره برداری کنند.
در  فراگيران  و  معلمان  از  انتظارات  ساختن  روشن  ضمن  که  است  اين  بر  سعی  حاضر  معلم  راهنمای  کتاب  در 
جريان آموزش و يادگيری، در عين حال به معلم به عنوان مدير يادگيری فرصت داده شود تا با توجه به حوزه امکانات و 
محدوديت های موجود از يکسو و توانايی ها و خالقيت های خود از سوی ديگر برنامه درسی قصد شده را به گونه ای 

به اجرا درآورد که اهداف مطلوب و مورد انتظار در اعمال و رفتار دانش آموزان پديدار گردد.
بنابراين، منظور از تدوين کتاب راهنمای معلم، درواقع، ارائه يک سند کتبی يا راهنمای عمل نوشته شده ای برای 
راهنمايی معلمان است تا به کمک آن در اجرای برنامه درسی موفق تر عمل کنند. به بيان ديگر انتظار می رود هر معلمی 
با خواندن و عمل کردن به اين راهنما بتواند نقش معلمی خود را در اجرای برنامه درسی به نحو مطلوب تری ايفا نمايد 
و فرايند ياددهی ــ يادگيری را براساس رويکرد برنامه درسی به نحو مطلوبی انجام دهد و فرصت های يادگيری مناسبی 

برای دانش آموزان فراهم سازد.
از آنجا که شرايط متنوع اقليمی، تنوع فرهنگ و زبان و امکانات نسبتاً متفاوت در مناطق مختلف کشور به ويژه 



در آموزش های فنی و حرفه ای، انعطاف پذيری و هماهنگی با شرايط محيطی در اجرای برنامه درسی را می طلبد، رويکرد 
انتخاب شده در اين راهنما انعطاف پذيری در اجرای برنامه و ارائه راهنمايی است. به اين معنی که روش های اجرای 
برنامه به صورت نمونه و کلی ارائه شده است و معلم می تواند براساس شرايط کالس، فرهنگ بومی و شرايط محيطی و 

ابتکارات فردی با استفاده از راهنمای کلی و نمونه های ارائه شده به اجرای برنامه درسی در کالس درس بپردازد.
هدف اين رويکرد، درواقع تشويق معلمان برای تالش در يافتن روش های مناسب اجرای برنامه متناسب با رويکرد 
برنامه درسی در شرايط بومی و محيطی است که در آن درگيرند. به عبارت ديگر، با توجه به شرايط متنوع و مختلف در 
محيط های اجرای برنامه درسی، راهنمايی های کلی و تجارب موجود و مختلف به صورت نمونه در هريک از عناصر 
برنامه درسی ارائه شده است تا معلمين را در عمل، در تدوين روش های اجرای برنامه مشارکت دهد. هدف از انتخاب 
درسی  برنامه  اجرای  در  محيطی  شرايط  به  توجه  با  معلمان  نوآوری  و  خالقيت  بروز  امکان  که  است  اين  رويکرد  اين 

به وجود آيد و درواقع زمينه ايجاد تجارب جديد فراهم شود.
اين کتاب براساس الگوی طراحی کتاب راهنمای معلم تدوين و در آن سعی شده است پس از مقدمه و سخنی با 
معلمان، هدف های کلی کتاب درسی و به اجمال مبانی فلسفی، جامعه شناسی، و روانشناسی درس مربوطه ارائه و ساختار 
کتاب درسی معرفی شود. متناسب با فصول کتاب و هر درس ضمن تبيين بخش های مهم محتوای کتاب مفاهيم و واژه های 
اصلی درس و پيام ها و مهارت های اصلی تبيين شده و به منابع اضافی برای دانش افزايی و استفاده معلم اشاره شده است. 
عالوه بر آن کوشش شده است نمونه ای از روش های ايجاد فرصت های يادگيری ــ ياددهی در کالس و شيوه ايجاد انگيزه 
در هنرجويان و رفتارهای ورودی هنرجويان و هنرآموزان در کالس درس از طريق ارائه نمونه فعاليت های کالسی و کارگاهی 
ارائه شود. همچنين برنامه نمونه ای برای تنظيم طرح درس و بودجه بندی حجم مطالب درسی در طول سال تحصيلی تدوين 
شده است. موارد ديگری مانند روش های ارزشيابی از برنامه درسی توسط معلم در کالس درس، فضا و تجهيزات مورد نياز 

برای اجرای برنامه درسی و درنهايت توصيه های مفيدی برای اجرای برنامه های درسی ارائه شده است.
فرصت های  بتوانند  راهنما  اين  در  شده  ارائه  توصيه های  روش ها و  استفاده از  با  محترم  هنرآموزان  اميد است 
و  ارائه  بی شک  بخشند.  تحقق  را  درسی  برنامه  هدف های  و  آورده  فراهم  هنرجويان  فراگيری  برای  مناسبی  يادگيری 
انعکاس تجربيات کالسی شما در ارتباط با اين راهنما به سازمان پژوهش و برنامه ريزی آموزشی می تواند گنجينه تجربی 

با ارزشی را برای آموزش فنی و حرفه ای کشور فراهم آورد و در بهبود کتاب راهنمای بعدی مؤثر واقع شود.
کتاب مبانی طراحی، کتابی بسيار جامع و غنی است و بی گمان از مهمترين کتاب های اين رشته است. هدف از نگارش کتاب 
مبانی طراحی معماری، آشنايی با طراحی معماری و توانايی خلق فضای مناسب توسط هنرجويان است.کتاب راهنما همگام 
با هنرآموزان گرامی، سعی در هر چه بهتر آموختن مفاهيم کتاب اصلی دارد  و در اين راستا با نشر و توضيح متن کتاب، در بر 

داشتن تصاوير جديد، معرفی منابع مطالعاتی و…، برای رسيدن به اين هدف می کوشد.



کتاب مبانی طراحی معماری شامل هشت فصل است.
مفهوم برنامه ريزی و طراحی اول 

ابعاد مختلف طراحی دوم 
عوامل مؤثر در طراحی معماری و تبيين صورت عقالنی طرح سوم 

شناخت اجزای پروژه و تهيه برنامه فيزيکی طرح چهارم 
طراحی معماری پنجم 

عناصر تشکيل دهنده فضا در گزينه های طرح ششم 
اصول ترکيب بندی و ارزش های بصری و ادراکی در گزينه های طرح هفتم 

توسعه گزينه ها، ارزيابی و تکميل طرح هشتم 
در فصل نخست مفاهيم برنامه ريزی و طراحی، عنوان می شود و با بازخوانی عوامل تأثيرگذار بر طراحی يک وسيله؛ به طور 
کاربردی با نقش برنامه ريزی در طراحی آشنا می شويم. در کتاب بارها از تکنيک بازخوانی (يا همان مهندسی معکوس)، برای 
پی بردن به انگاره ذهنی طراح و يا عوامل مؤثر بر شکل گيری طرح؛ استفاده شده است. در اين فصل نيز با در پيش گرفتن چنين 

روشی سعی در تجزيه و تحليل يک مورد مصنوع ساده را، داريم.
در فصل دوم، عوامل مؤثر بر طراحی سه مقوله مورد بررسی قرار می گيرند. ابتدا چگونگی شکل گيری موضوعات در 
طبيعت، سپس در توليدات مصنوع و در آخر در معماری، مورد مطالعه قرار می گيرند.ره آورد اين فصل يافتن تأثير عوامل 

مختلف بر طراحی موضوعات در سطح های گوناگون است.
در فصل سوم، به بررسی عوامل متعدد مؤثر بر طراحی معماری يک طرح، می پردازيم.مفهوم برنامه فيزيکی نخست در اين 
فصل مطرح شده و در فصل پنجم پرورش می يابد. توجه به ابعاد انسانی و مقياس فضا، ذهن هنرآموز را با مبحث طراحی معماری 

بيش از پيش درگير کرده و زمينه ساز جست  و  جو و کنجکاوی فردی آنها در محيط پيرامونشان می گردد.
در فصل چهارم، با ديدی جز نگر و موشکافانه به شناخت اجزای يک خانه مسکونی در قالب عرصه های گوناگون موجود در 
خانه پرداخته می شود.روابط فضاها، عملکرد آنها، نحوه تعامل فضا ها با يکديگر و پيرامون خانه؛ در اين فصل به خوبی مورد تجزيه 

تحليل قرار می گيرند و هنرجويان به طور ضمنی با  مبلمان و ويژگی های خاص هر فضا آشنا می گردند.
پروژه مستمر و نهايی در اين فصل کليد می خورد و تا انتهای سال تحصيلی ادامه می يابد.

در فصل پنجم، به طور خاص و دقيق با طراحی معماری آشنا می شويم. مفهوم برنامه فيزيکی و راهبردهای رسيدن به طراحی 
پس از تهيه برنامه مورد آموزش قرار می گيرند.تمامی مفاهيم آموخته شده در فصل های قبلی در اين فصل به شکل عملياتی مورد 
استفاده قرار گرفته و با توجه به روش های مختلف طراحی که در اين فصل تدريس می شوند، هنرجويان اقدام به طراحی گزينه های 

مختلف خود برای پروژه خانه باغبان، می نمايند.در اين فصل فرايند تحليل سايت طراحی نيز صورت می پذيرد.
سازنده فضا و  عوامل  تحليل قرار می گيرد و  مورد  موشکافانه  بسيار دقيق و  معماری به گونه ای  ششم، فضای  در فصل 
کيفيت آنها، در جهت رسيدن به طراحی بهينه فضا، آموزش داده می شوند.در اين فصل فضای معماری با مشخصات و کيفيت 
مورد  مفهوم های  از  استفاده  و  آموختن  با  آنها،  توسط  پذيرفته  صورت  طراحی  و  می پذيرد  نقش  هنرجويان  ذهن  در  جديدی 



بررسی در اين فصل، کامل تر شده و پخته می شود.
در فصل هفتم، ترکيب و نحوه ترکيب بندی در معماری مورد بررسی قرار می گيرد. راه و روش های ترکيب به صورت علمی 
به هنرجويان آموخته می شود و در اين فصل بر غنا و پيچيدگی های طراحی آنها افزوده شده و طرح صورت نهايی خود را می يابد. 
از سوی ديگر تغيير نگرش و ديد هنرجويان با توجه به آموختن مفاهيم موجود در اين فصل، يکی از کليدی ترين قدم های کتاب در 

آموزش معماری است و هنرجويان با آموختن اين اصول، از محيط پيرامون خود بسيار بيشتر از گذشته، می آموزند.
در فصل هشتم و نهايی کتاب، گزينه های طراحی شده توسط هنرجويان کامل شده و گزينه نهايی انتخاب و پرورش می يابد و 
همراه با آشنايی هنرجويان با نقشه های اجرايی ساختمان، مدارک فنی خواسته شده در فصل چهارم، از پروژه مستمر و نهايی، 

تهيه و ارائه می گردد.
در فصول هشت گانه کتاب همواره پروژه هايی به هنرجويان محول می شود تا ضمن فعاليت برون کالسی آنها، با مفاهيم مورد نظر 
به صورت ميدانی و عملی دست و پنجه نرم کنند. شايسته آن است که در اين ۲۳ پروژه، شکل و قالبی يکسان به هنرجويان توصيه 
شود، وتمامی کارهای انجام شده توسط ايشان،در انتهای سال تحويل گرفته شده  و ارزيابی نهايی گردد.اين قالب می تواند برای 
ترسيم های معمولی کاغذ A3 با کادری ساده شامل نام و نام خانوادگی و نام پروژه و تاريخ انجام آن باشد و در صورت نياز و استفاده 

از وسايل رنگ آميزی،به جای کاغذ از مقوای بدون بافت (با همان شکل و ابعاد) می توان بهره جست.
در هر جلسه، يک آموزه مورد تدريس قرار می گيرد.البته گاهی جلسه ای برای بازديد از زمين پروژه و يا انجام فعاليتی در 

کالس در نظر گرفته شده است.
چگونگی نگارش آموزه ها، به روشی است که سعی در به وجود آوردن گفت و گو و تعامل ميان هنرآموز و هنرجويان دارد و 
سعی بر آن بوده است که با ايجاد پرسش و راهنمايی هنرجويان به يافت پاسخ آن، آموزشی مؤثرتر را، ارائه نمايد. تمرين آنچه 

آموخته شده و آموزش در محيطی صميمی و خودمانی، به افزايش ميزان يادگيری، کمکی شايان می نمايد.
در هر جلسه آزمونی از جلسه قبل برگزار شود تا هنرجويان به صورت دائمی با متن کتاب درگير باشند و از مطالعه متن غفلت 
نکنند. ماهيت مطالب کتاب به صورتی است که هم جنبه های علمی يا عملی دارد و هم جنبه های احساسی و زيبايی شناسانه، پس 
نيکو است که با استفاده  از وسايل چند رسانه ای و تا حد امکان با ارائه تصاوير، کروکی و ديگر منابع ديداری و شنيداری، 

اقدام به تدريس شود. تا جای ممکن از آنکه فردی متن را حفظ کند و با مفاهيم درگير نشود، خودداری کنيد.
چگونگی ارزشيابی در مقدمه کتاب بيان شده، مفاهيم کتاب که به صورت کتبی يا شفاهی مورد پرسش قرار می گيرند، ۳۰ درصد 
نمره، پروژه های درون فصلی ۳۵ درصد و پروژه مستمر و نهايی نيز ۳۵ درصد نمره کل را شامل می گردد. با توجه به تعداد باالی 
پروژه ها، بهتر است نمره را از ۱۰۰ محاسبه کرده و در آخر تبديل نماييم. در ميان متن گاهی پروژه های پيشنهادی نيز آورده شده که 

بنابر صالحديد هنرآموز می تواند ميزانی از نمره مستمر و يا متن کتاب را شامل شود.
کتاب مبانی طراحی معماری، از کليدی ترين کتاب های مجموعه رشته ساختمان است و حياتی ترين فعاليت يک کمک طراح 
و در حد متعالی آن مهندس طراح را که همان طراحی است، آموزش می دهد. هدف کتاب آشنايی هنرجويان با طراحی معماری، 
درک روابط فضا ها، توانايی تجزيه و تحليل آثار و نقد آنها است و هم گام با آموزش موارد ياد شده، هنرجو را به طراحی يک 

خانه کوچک راهنمايی می کند، تا با روش و اصول طراحی آشنا شود.
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پروژه های کتاب مبانی طراحی معماری

امتيازصفحه کتابعنوان پـــروژهرديفآموزهفصل

۴۲تجزيه و تحليل يک وسيله ساده۱۱اول

دوم
۷۳تحليل جانوران بومی و مقايسه آنها با معماری محل۲۲
۸۲ترسيم نيمکت کالسی و بحث پيرامون آن۲۳
۹۳بازنگری ابعاد مختلف طراحی در يک خانه مسکونی۳۴

سوم

۱۵۴گردآوری اطالعات اقليمی منطقه خود۵۵
۱۷۴مقايسه تکنيک ساخت و مصالح در دو ساختمان قديم و جديد۵۶
۲۲۲مصاحبه در مورد ويژگی های خانه خوب۶۷
۲۲۴ترسيم جدول برنامه فيزيکی يک خانه۶۸

چهارم
۵۲۴باز آفرينی پروژه مسکونی صفحه۴۲ کتاب۱۲۹
۵۲۲مطالعه ميدانی پيرامون نمونه های يک فضا در خانه۱۲۱۰

پنجم
۵۵۲تهيه جدول برنامه فيزيکی هنرستان۱۳۱۱
۶۳۳برداشت معمارانه يک خانه و ترسيم دياگرام ارتباطی آن۱۵۱۲

ششم

۷۶۲بررسی کاربرد اشکال هندسی پيرامون خود۱۸۱۳
۷۹۳رنگ آميزی دو ترسيم باتوجه به الگوی نورپردازی طبيعی۱۹۱۴
۸۵۳ترسيم يک پرسپکتيو و رنگ آميزی آن ۱۹۱۵
۸۵۴تحليل سيستم نورگيری و پنجره گذاری يک ساختمان۱۹۱۶
۸۹۴يافتن نمونه های معمارانه برای ترسيمات شماتيک۲۰۱۷
۹۸۴بررسی پنجره های ساختمان های محل خود ۲۲۱۶
۹۹۳معرفی يک نمونه سقف زيبا از معماری بومی خود ۲۲۱۷
۹۹۴انتخاب يک فضا و معرفی عناصر سازنده آن و تحليل آنها ۲۲۱۸

هفتم
۱۱۴۵يافتن مصاديق مفاهيم ترکيب۲۵۱۹
۱۱۷۳يافتن مصاديق مفاهيم تأکيد و يکنواختی۲۲۲۰


