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 ي معمار  یطراح  يادراک و مهارت آموز

موسسه    ينایاب: دانش آموزان نانی نایناب

هنر زیتبر  ریبص  يهنر  یفرهنگ  .

 . 398-373(, 43)18, یاسالم

تواند در  شود كه میعنوان عامل مؤثر در رشد و پیشرفت زندگی فردي و اجتماعی تلقی میبه  انسان   مهارت 

آموزي در نهایت منجر به ارتقاي كیفیت زندگی    ارتباط او با محیط اطرافش نقش بسیار مهمی ایفا كند. مهار

كند. بحث طراحی فضاي معماري و شهري، از مسائل دیرین و  هایی براي بهتر زیستن ارائه میشده و ایده

تلفی را در فلسفه، هنر و معماري معطوف خود هاي مخها و دیدگاهاولیه بشر بوده كه تا به امروز، اندیشه 

شمار آمده و مهمترین عنوان قدرتمندترین حس از میان حواس اصلی انسان بهساخته است. حس بینایی به

توان بدون توجه به  شود و در درک سایر احساسات نقش قابل توجهی دارد. نمیحس انتقالی محسوب می

كارهاي مرتبط با آنان و همچنین مشاركت این قشر در فرایند پژوهش  آموزي نابینایان و ساز و  سطح مهارت

هایی جهت ارتقاي كیفیت زندگی نابینایان اقدام كرد. در همین راستا و در قالب یک ریزي به مداخله و طرح

فعالیت تجربی، به این مقوله پرداخته شده است. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر  

هاي قبل و بعد از اي از آزمون ي كمی و كیفی انجام شده است. ابتدا با اتکا به روش تحلیل مقایسههاداده

ویلک و جهت بررسی -هاي آموزشی و سپس جهت بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون شایپرودوره

از آزمون »خیسطح مهارت نابینایان در دوره  گیري و مشخص جهدو «و براي نتیهاي قبل و بعد آموزش 

ها از آزمون عالمت استفاده گردید و سپس مورد  تحلیل قرار گرفته است. نتایج  نمودن سطح معناداري دوره

بهرهها نشان میاین بررسی از شیوه داد كه  امر گیري  این  هاي آموزش مقدماتی معماري و شهرسازي در 

ارتقاي كیفیت و كمی به سزایی در  تأثیر معنادار و  میت سطح طراحی فضاي معماري و شهري در تواند 

توان هاي آموزشی مناسب میگیري از روشنابینایان داشته باشد. همچنین این نتایج گواه آن بود كه با بهره

 كیفیت زندگی نابینایان را ارتقا بخشید.
 

 اهداف پژوهش: 

 . افزایش سطح ادراک فضاي شهري و معماري در نابینایان.1

 آموزي نابینایان. موزش بر میزان سطح ادراک و مهارتكرد آ.بررسی كار2

 سؤاالت پژوهش: 

 توان سطح كیفیت فضاهاي معماري و شهري براي نابینایان را ارتقا بخشید؟ . چگونه می1

تواند موجب ارتقاي كیفیت زندگی این آموزي نابینایان در طراحی فضاي معماري و شهري می. آیا مهارت2

 قشر شود؟
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 مقدمه 

 يهاگروه توسط  محیط  ادراک عوامل است. محیط  از اطالعات كسب  شناختی روان و  شناختیزیست فرآیند  ادراک،

 هايگیرنده صورت به را فضا درک هال، ادوارد  اند؛شده بندي طبق متفاوت هايصورت به  معمار و روانشناسی  مختلف

 كند بهی م تقسیم  ماهیچه و پوست شامل واسطه بی هايگیرنده همچنین  و بینی  ها،گوش ها، چشم شامل  كه  واسط

 خود حواس توسط پیرامون محیط از  را اطالعات  فرد آن  طی  در  كه  دانست فرآیندي را ادراک توانمی خالصه  شکل

اطالعات پیش روي  محیط به عنوان منبع   كند. می ارزیابی و تحلیل  و تجزیه  مغز  وسیله به آن  از  پس  و  كرده  دریافت

گردد این است كه براي یک انسان چه چیز به  الی كه مطرح میدر برخورد انسان و محیط اولین سؤ  انسان قرار دارد.

عنوان اطالعات وجود دارد و جواب ابتدایی وجود محیط پیرامون است. احساسات یک فرد، اطالعاتی در خصوص محیط  

می انتقال  ما  پیرامون  بنابراین  و  برامیدهند  احساسات  كه  اطالعاتی  كردهتوانیم  مشخص  كنیم.  یمان  مرور  را  اند 

اي در این احساس  كنندهعوامل دیگري نیز نقش مهم و تعیینهاي فردي و  هاي حسی، تواناییي تشخیص انداممحدوده

ز جمله این شرایط،  تر از حواس دیگر هستند؛ ا، بعضی حواس مهمكنند. همچنین بنا بر شرایط ویژهو ادراک بازي می

ت جهانی جامعه را به سمتی پیش  تغییر و تحول   هاي متفاوت است.یا حضور در فرهنگ معلولیت افراد در یک حس  

كند و این مستلزم  هاي پیش رو نیازمند میهایی براي برخورد با چالشانش و مهارتبرد كه افراد را به فرا گرفتن دمی

ي دانش و مهارت  هاي امروز زاییدهآن است كه به یادگیري افراد توجه شود؛ زیرا اعتقاد بر این است كه اغلب پیشرفت

 در  یادگیرنده  یادگیري، فرایند  بر حاكم  ذهنی  الگوي  براساسدارد.  است و اساس كسب دانش و مهارت به آموزش نیاز 

 وسیعی  ي مجموعه دارد، عهده بر ايعمده نقش بینایی حس  هاآن  بین  در كه خود حواس طریق از و آثار يتجربه خالل

 مرحله، این در .شوندمی ثبت حسی  ي حافظه در دریافتی، اطالعات  این  تمامی .كندمی دریافت را بصري اطالعات  از

آموزان نابینا بیشتر براي یاد  دانش .دهدمی قرار  توجه مورد  را تصویر  این  از  بخشی گرهمشاهد به عبارتی  یا  یادگیرنده

جا كه همیشه باید تصویري از محیط  دهند. افراد نابینا از آنهاي علمی، تأملی و سازمان یافته را ترجیح میگیري سبک 

هاي كوچکی كه  پردازند و بر اساس سازماند انجام دهند داشته باشند، قبل از انجام كار به تأمل میخواهنو آنچه می

كند ارتباط آموزش با  رو مطرح میاما پرسش دیگري كه پژوهش پیشكنند.  اند، عمل میدر ذهن خود ایجاد كرده

تواند در این امر نقش ایفا  چگونه می آموزش توانایی ارتقاي مهارت نابینایان در طراحی معماري و شهري است و اینکه 

 كند؟  

درخصوص موضوع پژوهش حاضر تاكنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است. با این حال آثاري به بررسی  

الگوهاي  اي با عنوان: »ادراک نابینایان از معماري و ضوابط و  ( در مقاله1389اند. فرزین )معماري براي نابینایان پرداخته

( در  1396یدي )اطمینان رفسنجانی و رشراحی براي معماران پرداخته است.  طراحی براي آنان« به بررسی چگونگی ط

فرایند ادراک معماري براي نابینایان«مقاله هاي مؤثر در فرایند ادراک براي  به بررسی شاخصه  اي با عنوان: »تبیین 

بنابراین پژوهش حاضر جامعه آماري دقیق این موضوع پرداخته نشده است    در آثار یاد شده با  نابینایان پرداخته است.

 پردازد.میبه روش كمی و كیفی به بررسی این موضوع 
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 ادراک محیط .1

 :كرد تقسیم  بصري غیر و بصري دسته دو به توان م كلی صورت به را محیط  ادراک عوامل

 الف( عوامل بصري 

 عمل باشد. م  بینایی  حس دارد  پیرامونش فضاي  از  او درک در  را  سهم  بیشترین كه  حسی  نیست، نابینا  كه  انسانی  براي

 است  تابشی انرژي از  هاییموج طول نور،  شود.می پذیر امکان نور وجود  واسطه ب  كه است فیزیکی  پدیده  یک دیدن

 حرارتی طریق از را نور هاي رنگ  توانندمی نیز نابینایان  شود می گفته .را دارد خود خاص  حرارت  و رنگ  موج طول هر كه

 .كنند درک كند،می ایجاد نور هر خاص موج  طول كه

 ب( عوامل غیر بصري 

زاده،  )امراللهی، سلطان  و دما نام برد  ی( ک یزیف   يتماس ها )  لمسه  ،یی شنوا  ، ییایتوان از بویم   ط یادراک مح  گریاز عوامل د 

1395: 4) . 

مثال  هستند؛  مکان    ک یاز بوها خاص    یآورد. بعضیرا فراهم م  دنییدر هوا، امکان بو  ی: پخش اجسام بخار شدنییایبو

 .دهدیم  را  خاص خود يهر راسته از بازار بو د، یكنیحركت م  رانیا ی سنت ي در بازار ها  كهی  هنگام

منعکس    يمحصور تا حدود  مهی محصور و ن  يشود. صدا در فضاهایمانند نور به صورت امواج منتقل م   زی: صوت نییشنوا

كند و  یم   ادیبا آنها را ز ت یمیمختلف صم   يفضاها  ا یآشنا از افراد    يصداها  دن ید. شن نك یخال هم عبور نم  از  شود و یم

 .داشته باشد  ي ندیخوشا احساس شود فرد یباعث م

  ص یفضا را تشخ  ک یازدحام در  زانیم دیتوانیسنجش دما م  لهیشما به وس دما بر پوست بدن است.  میمستق ریثأ: تدما

  نیكه در ا  ی ق ی به طور مثال در تحق   ؛ شودیتر و منقبض مسرد اندام انسان جمع  ي فضا  کی گرفتن در    قرار   . هنگام دیده

شود تا وجود  یتر تحمل مراحت  نییپا  ي بسته در دما  يفضا  ک ی در    نیتعداد فرد مع  وجود  انجام گرفته است  نهیزم

 ادراک هايراه از یکی شودمی نیز لمسه شامل كه فیزیکی هاي تماس :فیزیکی هايتماس بالتر. ي همان تعداد در دما

 ناراحت كشیده، عقب را  خود غریبه فرد یک  با برخورد هنگام  كه آمده پیش بسیار  نیز شما براي احتمال .است محیط

 سه. است نموده  وادار سریع واكنشی انجام به را شما  داغ جسم یک  با  تماس همچنین و  ایدكرده خواهی عذر  یا و شده

 :دارند مهمی بر ادارک بسیار  نقش عامل

 آن لحظه  در محیط هواي و  حال و زمان ادارک در انسان روحی وضع  -1

 بیننده  شخص گذشته  وقایع و  تجربیات تمامی از شده ساخته  و  گرفته نقش  است چیزي كه  شخصی  خوي  و خلق -2

 تجربه راه از  نه و اند آمده وجود به گرفتن  یاد طریق از نه كه عواملی یعنی روانی  اجتماعی،  زمینه  و موروثی  عوامل -3

 محیطی باشند. ادراكات  داشته را فضا یک  ادراک از متفاوت هاییتجربه افراد  كه شودمی سبب افراد در ها تفاوت این

 بیان  ادراک  تفاوت  دلیل توجیه  براي را عامل  چند هم گیفورد  رابرت سویی از ؛ باشند یکدیگر متفاوت از  است ممکن 

 (. 4: 1395زاده،  )امراللهی، سلطان  كندمی
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 تربیت و  تعلیم جنس،  سن،  شخصی،  هايتجربه مانند :شخصی عوامل (الف

 فرهنگی  عوامل (ب

 فیزیکی  عوامل (ج

 خصوص به و  تجربی  علوم دستاوردهاي  اساس  بر حسی  ادراک  عنوان تحت  امروز  شناسی  روان  در  ادراک  و  احساس  بحث

در   واقعیت از كه است فرایندي عنوان به حسی ادراک علوم این در گردد.می مطرح تجربی روانشناسی فیزیولوژي 

 موجب كه روانی تفسیر  و  تحلیل و زنده  موجود واكنش  چگونگی  با و  شودمی آغاز  محیط  و شیمیایی  فیزیکی  هايمحرک

 (.31: 1385رشد)شفیعی، شریفی درآمدي، به پایان می شود،می خود محیط  با آن  سازش

 ادراک در نابینایان .2

 اصلی  تفاوت است. آن بسته درک براي حواس از ابزاري استفاده  میزان و فضا با او برخورد نحوه به هركس در  فضا  درک

 بدون  به اجبار نابینا كه  آنجایی  از  و میگیرد  نشأت حسی  ابزرهاي از  بهره برداري تفاوت از فضا درک نابینا در  و  بینا

را كند، می زندگی دیدن  خود  شیبانی،  می جبران حواس سایر كارگیري به با  ندیدن  )فرزین،  (. 62:  1389نماید 

 كرد: عوامل تقسیم  زیر دسته  شش به  توانمی كلی طور به را  صفر  بینایی ادراک با انسان  براي ادراک قابل هايمحرک

بدن   فیزیک كننده  تحریک عوامل لمسه،  محرک عوامل چشایی،  محرک  عوامل بویایی،  محرک عوامل محرک شنوایی، 

 (.85 :1385محیطی )شفیعی،  و طبیعی  عوامل )پوستی(،

شود. در فضاهاي با  بینا، تشخیص فضا با دوري و نزدیکی تعریف میدر تحقیقات راجع به درک فضایی افراد نابینا و كم

هاي بزرگ كه شناسایی فضا نیازمند  پذیرد. در مقیاسمقیاس خرد، شناسایی با لمس كردن و حركت دست انجام می

جایی صورت پذیرد و خودمحوري بدن كمتر قابل اطمینان است. تشخیص مکان اشیا نیز به دو  حركت است، باید جابه

با شی دیگر. افراد نابینایی كه از بدو تولد نابینا هستند،    ي آن شی ي بدن با شی و یا فاصلهپذیرد: فاصلهصورت انجام می

 پیرامون معماري (. فضاي36  :1396كنند )سلطان قرائی،  فاصله یا مکان اشیا را با فاصله از بدن خود مشخص می

 اصرعن و  از اجزا برخی ادراک در  است.  كرده  احاطه  مصنوع و  طبیعی  محیط  قبیل  از  گوناگون  اجزا  و عناصر  را انسان

 ادراكی انسان هاي سیستم سایر  از  حاصل  ادراک  بر  تاكیدي تواند می  پژواكی  سویابی  از  استفاده  موارد  اي پاره در  معماري 

 پوستی احساسات  باز  هايمحیط در  مثال  طور  دهد. بهنمی ارائه  را مطمئنی درصد  صد  جواب تنهایی  به  خود لذا  باشد؛

 پژواكی سویابی  از  استفاده  زمان  این  در و  كنند ادراک صددرصد  طور  به  را سبز  فضاي  وجود توانند  می  بویایی  و شاید

 سایر از اگر  آن خصوصیات  سایر  و جنسیت  خصوص در اما كند، مشخص  نابینا  براي را  فضا  در  موانع موجود تواندمی

زاده،  گردد )امراللهی، سلطان می  تراطمینان قابل و تر مطلوب  مراتب به نتیجه شود، كمک گرفته ادراكی هاي سیستم

1395: 8 .) 

 تحرک در  اساسی  شرط كه  بینایی  كمبود  یعنی  محیط،  با  رویارویی  و  فضا  درک  در  نابینا  و  بینا  ابزاري  هاي تفاوت دلیل  به

 فضا تشخیص دامنه  .آیدمی وجود به اصولی تفاوت  نیز نابینا با بینا  تشخیص  دامنه  در  شود،می تلقی فضا  در دستیابی و

 محدوده كمی از  نظر از محدوده این  هرچند كند درک تواندمی خود حواس كمک با او كه است اي محدوده نابینا،  توسط
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و   دارد  قرار  بالتري  سطح  در  مشابه ابزار نوع نسبت  به كیفی  نظر  از اما  است  كمتر غالبا  و متفاوت  بسیار  بینا  تشخیص 

 (.64 :1389)فرزین، شیبانی، است  اطالعات از  تريوسیع گستره شامل

 حد  در  حواس سایر  نقش و  گیردمی صورت  بینایی  به حد  از  بیش  وابستگی  و  اتکا با  بینا در  فضا سنجش  آنکه  علت به

 توانمی بینایی  توسط  اینکه هم  و شود می دریافت  اطالعات  از  بالتري سطح دیدن  در  اینکه لحاظ  به هم  و  پایینی است

 بینا  لذا  باشد.می حافظه  در  اطالعات حفظ  نیازمند  كمتر بینا  یک كرد؛  درک  و شناسایی  مجددا  را لحظه موضوع هر

 آن به رسیدن  از قبل  را لحظه همان به مربوط اطالعات لحظه هر در چون ندارد فضا و همیشگی دقیق درک به نیازي

 سایر  وسیله  به را خود محیط باید  آن  شدید ضعف یا و بینایی نداشتن به واسطه  نابینا تنها اما بیاورد. دست به تواندمی

 همان  به  وابسته كامال و  محدود  است  اطالعاتی آورد می بدست  محیط لحظه از  هر در  نابینا  آنچه  حال كند. درک حواس

 (. 129 :1379است )نداف فرد،  گرفته قرار آن در  كه مکانی  همان  و  لحظه

هاي  شود. آگاهی نسبت به جنبهمحیط شهري فقط از این طریق حس نمیترین حس است،  با اینکه حس بینایی مسلط

ادراک محیط و توجه به آن و بالخص ادراک و تجربه مکان یکی از ابعاد مهم و اساسی در طراحی شهري است و از  

حسی با    موضوع ادراک محیط مورد توجه قرار گرفته است. بدن ما از طریق راه رفتن، بدن ما از لحاظ  60اوایل دهه  

كند. به طور اجتناب ناپذیري بدن ما با به كارگیري تمامی حواس از جمله لمسه،  محیط اطراف ارتباط عمیق پیدا می

می برقرار  نزدیک  تماس  بینایی  از  غیر  به  بویایی  و  محرکشنوایی  به  و  شهري  كند  فضاي  در  زیادي  حسی  هاي 

ر و دانستن این نکته كه بسیاري از نابینایان و كم بینایان قادر  دهد. با در نظر گرفتن نکات مذكوالعمل نشان میعکس

یابیم كه عناصر اصلی ادراكی براي قشر نابینا و كم بینا انتخاب مصالح  باشند، در میها و نور میبه تشخیص برخی رنگ 

ازي صحیح در  ها و نورپردهاي آنان، صداهاي موجود در شهر، مبلمان شهري و رنگ آنصحیح و متناسب با ویژگی

فضاهاي شهري است كه توجه به موارد مذكور در فضاهاي شهري عامل اساسی در جهت یابی و عدم سردرگمی در  

 (.42 :1396شهر است )سلطان قرائی، 

 آموزش به نابینایان .3

  وند یبدن پ  ی ضرورتا با معرفت ادراك  ی و ذهن  يبصر  ییسلطه جو  ي به جا  یسنت   ي هافرهنگ   ي آشکار است كه معمار

همان گونه كه پرنده با حركت بدن خود به لنه    شود؛یم   تیتوسط بدن هدا  یسنت   يها . ساخت در فرهنگ خوردیم

حس لمسه    ي دهییزا  شتریب  زیدر اكثر نقاط جهان ن  یخشت و گل بوم  ي هذ  يكه معمار   رسدی. به نظر مدهدیشکل م

و امور    ندها یدر فرا  يفرد  يهاتوجه به استعدادها و تفاوت  .(Bachelard, 2009: 7)یی  انیباشند تا حس ب  یو عضالن

خود    گاه یكه هر جزء در جا  ياهگون  بر اجزا را به  د یاسالم تأك  شده است.   د یو بر آن تأك  د ییاسالم تأ  دگاه یاز د  ،یانسان

 و رشد  خدا، رضایت به دستیابی غایت  دارد. مدنظر  برسد،  یاستعداد خود رشد كند و به تعال   ي هاندازه  مستقر شود، ب

 رسد؛ می وحدت به مرحله بالترین در تالش این مخلوقات است. اشرف به عنوان او با مرتبط نکات  تمامی و  انسان تعالی 

كلی   هم  با هان آ شباهت طریق از و هستند كثرت اجزا در است. كثرت  داراي و یکپارچگی از  است متفاوت كه وحدتی

 (.87 :1392رسند )اسالمی، قدسی، می وحدت به و شوند می شفاف سازي  ها، تفاوت طریق از  بلکه  شوند،نمی سازي

 شاگرد  تواننمی است. معماري و شهرسازي  هايكارگاه در آموزش بر مؤثر و مهم عوامل از یکی دانشجویان  شناخت

 از و  منتظم يبرنامه یک  تحت  ها،خواسته و  هاداده به هاي او واكنش به توجه بدون و دقیق  شناخت بدونرا   معماري 
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 و یادگیري ترجیحات كه  است یادگیري هايسبک  به توجه شناخت، این هايراه از یکی  آورد. شده بار تعیین پیش

 هاي سبک  با  مدرسان تدریس هاي سبک  هماهنگی كند.می بیان را یادگیري هايروش در  افراد موجود میان هاي تفاوت

 شمار به توجه با  از این رو شد؛  خواهد تحصیلی  پیشرفت و ي یادگیريانگیزه تقویت به منجر یادگیري دانشجویان، 

متقاضیان  پردازش و درک  در  آنان متفاوت  هاي ویژگی و مهارتی  و علمی  متنوع هايعرصه در یادگیري روزافزون 

 تحصیلی احساس مختلف هايرشته در یادگیرندگان خصوصیات  شناخت بررسی به سریعی  نیاز محتویات یادگیري،

 آنان یادگیري  هايروش در  افراد  میان  موجود هاي تفاوت یادگیري،  هاي (. سبک 149  :1397شود )فیضی، دژپسند،  می

 اطالعات پردازش  و  دهیسازمان در  افراد  متفاوت  هايروش توانمی را یادگیري  هاي واقع، سبک  در است. شده تعریف

 (. 22 :1392دانست )خندقی، رجایی،  ذهن، در تازه تجربیات و

 یادگیري متفاوت هايسبک  آن، به تبع  و یادگیرندگان متفاوت  نیازهاي  كه  آورند وجود به را  فضایی باید معلمان  بنابراین

 ترتیب، موجبات  این به تا  كنند؛  تدریس  نها  آ با متناسب  و كرده لحاظ را نها  آ خود، تدریس در  تا  بگیرند نظر در را آنان

 جدید (. نگاه150 :1397سازند )فیضی، دژپسند،  فراهم را  تراثر بخش آموزش و ترعمیق یادگیري تحصیلی، پیشرفت 

 تجدیدنظر یا  ساختن  معناي دوبارهتربیت به   و  تعلیم آن، در  كه است یادگیري  مفهوم و معنی  با  منطبق یادگیري،  به

 دهد می نشان روانشناسی پرورشی  يحیطه در تأملی است. بیشتر رشد به منظور هاآن مجدد تشکیل و تجربیات  در

 انجام  و كردن  تجربه عبارتی،  به یا یادگیرندگان عملی مشاركت  عینی، ي مشاهده كه دارد وجود حوزه این در  نظریاتی

 موجود آثار  و  مصادیق به (. رجوع88  :1393داند )فرضیان، كرباسی،  می یادگیري  فرایند  از  مهمی  بخش  را  نها آ دادن 

 ي طراحی زمینه در معماران توان عملی  افزایش براي راهبردي  به عنوان معماري،  در عینی  تجربیات كلی به طور و

 اما و  تردیدها با همراه در عمل،  د،شومی محسوب معماري ي آموزشحوزه در آشنا به ظاهر موضوعی هرچند معماري، 

 راهبرد یک  حد از این راهبرد از گیريبهره يدامنه طراحی، هايكارگاه در كه ايگونهبه است؛ بوده فراوانی اگرهاي و

 رویکردهاي از  هر یک  رد  و یا تأیید هرچند است. بوده متغیر  خالقیت، ناقض روش  یک  حد  تا طراحی فرایند بر اثرگذار

 گراییسنت و  مدرنیسم فلسفی چون و فکري  هاينگرش  تأیید  یا  و رد  در  مباحثی به پرداختن اتکاي  به پیوسته مذكور،

 فرایند در  معماران  توان تقویت ابزار، عنوان  به را تجربیات  و  مصادیق كاركرد و جایگاه تواننمی است، گرفته  صورت

 (4 :1389شد )میرجانی،  منکر معماري  عملی دانش ارتقاي  و طراحی

 نابینا  افراد  هاگروه  آن از یکی هستند. ویژه نیازهاي داراي  شوندمی دانشگاه  وارد هرساله كه دانشجویان از تعدادي

 یادگیري براي و  كنند  استفاده  خود  بینایی از باقیمانده آموزش امر  در توانند می بینا  نیمه یا  جزئی  نابیناي  افراد   .هستند 

 (. دانشجویان74  :1388نمایند )كاكاوند،   استفاده كنند می بزرگ را كه خطوط وسایلی یا  درشت  خطوط  با هایی كتاب از

 براي ماشین حساب و اي رایانه نرم افزارهاي  از و هستند خود دستان  از استفاده به یادگیري مایل فرآیند در  نابینا

 این و  یادگیري دارند در خاصی سبک دارند  مشکل  دید در  كه  دانشجویان  این  دلیل همین به گیرند.می یادگیري بهره

 شنوایی، هاينشانه بر تکیه  فرد نابینا  یک  دیداري  اطالعات است. جهان  از هاآن منحصربه فرد  ادراک از ناشی  سبک

 افراد  مشکل دارند.  صحنه كل  ساخت  در  ها آن است، بنابراین محیط در چالش  از  حاصل اطالعات  یا  و  كالمی  ارتباط 

 گوناگونی پرندگان  مثال  براي دهند. می قرار  مفهوم  آن داخل را  آن  هاي ویژگی یک شی، از  انتزاعی مفهوم ساخت  با  عادي 

 دارند. از پرنده  انتزاعی  مفهوم یک هاآن زیرا  كنند،  طبقه بندي  پرنده  به عنوان  را آنها  توانندمی بینا  افراد و وجود دارند 

 براي هاآن توانایی  واقع در و مشکل است؛  هاآن براي تصویر داشتن و كنند می بررسی لمسه  حس با  را اشیا نابینا افراد
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 كه  دیگر مسئله یک   .دارد هاآن باقیمانده دید مقدار بستگی به دیداري، اطالعات بر مبتنی انتزاعی مفاهیم از استفاده

 كسب  است. اطالعات پردازش آوري و جمع براي مورد نیاز  زمان  است توجه نابینا مورد  دانش آموزان  یادگیري سبک در

  (. Peterson, 2004: 520)است   محدودتر و كندتر اطالعات دیداري  كسب به نسبت بساوایی روش به اطالعات

تري نسبت به سایر افراد در نظر گرفته شود؛ بدیهی است  هاي متفاوتبنابراین براي آموزش به این قشر باید سبک 

 تواند تفاوت شگرفی در روند زندگی این افراد بگذارد. آموزش و یادگیري صحیح می

 مهارت و مهارت آموزی .4

رگیري عملی با موضوع مهارت، به كشف عملی و  مهارت نوعی توانایی در انسان است كه در موقعیت واقعی، ضمن د

آفرینش گري و تولید منجر می شود. این توانایی حاصل یادگیري تدریجی و شهودي است. مهارت در توانایی و فعالیت  

دست ها تجلی می یابد. و اگرچه كمتر در قالب واژگان قرار می گیرد، اما نیازمند درجه اي از دانش است. آموزش  

ي هدف هاي معین و قابل سنجش با معیارهاي معلوم است كه افراد می توانند صرف نظر از كاربرد، آن را  مهارت دارا 

بیاموزند. در واقع مهارت مقوله اي عینی است كه برخی افراد واجد آن هستند و به نوبه خود تبدیل به دانش می شود.  

رشته معین است كه حاصل تجربه، تربیت و    در مجموع می توان گفت مهارت، درک و دانش عمیق و تخصصی در یک

 .(Leinhardt, 1995)مدت طولنی در شخص ایجاد می شود  آموزش بوده و به تدریج طی یک 

هاي فردي و شرایط جسمی نقش به سزایی در آموزش فرد بازي  آید كه ویژگیاز مطالب عنوان شده، چنین بر می

آموزش  تواند در احساسات و ادراكات وي تاثیرگذار باشد.  كنند؛ بنابراین آموزش صحیح و متناسب با شرایط فرد میمی

نظرينبهبه دانشجو در دو ج  طراحی فضاي معماري و شهري و    معماري  مدرسین  توجه  مورد  آموزش،  عملی  و  ي 

  كالبدي   و  )معنایی(  انسانی  وجه  يدهدهن  ررنگ كردن چیزهایی كه شکلپ  بر  ي نظريبهبوده است. در جن  شهرسازي

هاي مختلف  در گونه  دانشجو  حضور   يتجربه  ایجاد   براي  تالش   ي عملی، بهگردد و در جن می  تأكید   هستند،   )مادي( 

سازي، بازدید از فضاهاي مختلف و مواردي از این دست با بکارگیري  گیري از مدلسازي، شبیهبهره  فضاست. این امر با 

  كه   است  آموزش  عملی   يبههاي مدرسین با یکدیگر، در جنپذیرد. تفاوت اصلی روشصورت می  ابزار بیانی مختلف،

بر شکل نیز  بیشتري  تأثیر  نتیجه  بنابراین می (.64  :1390)معظمی،    دارد   نیز  دانشجوگیري تصور  البته  توان چنین 

اي با فضاهاي مورد بحث  گرفت كه در آموزش معماري و شهرسازي، فرد یادگیرنده به صورت مستقیم باید به گونه

ه  ي آن این افراد بگیرد؛ كه در نتیجهارتباط برقرار كند. این ارتباط توسط اساتید و با توجه به شرایط افراد صورت می

هاي زندگی اجتماعی و فردي  تواند راحتی و آسایش بسیاري را به جنبهتري از فضا رسیده و این درک میدرک متفاوت

تواند منجر به قدرت تحلیل  از طرف دیگر مهارت آموزي از طریق آموزش معماري و شهرسازي می  ها به ارمغان آورد. آن

حائز اهمیت است كه در جهان، طراحی و طرح مسائل و معضالت    و طراحی در فرد نابینا گردد. این مسئله از آنجا 

ست اگر افرادي از داخل این قشر بتوانند در  پذیرد. بدیهیمعلولین و نابینایان توسط افراد عمدتا سالم و بینا انجام می

شوند  عه داده میهایی كه براي راحتی و آسایش آنان تولید و توساین فرایند شركت داده شوند، طراحی و اجراي ایده

 تري را نیز به همراه دارند.  تر شده و نتایج قابل قبولتر و كاربرديبسیار آسان
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 طراحی معماری .5

هاي مختلف بوده است. در این میان  پردازان و محققان در حوزهي نظریهچیستی طراحی و چگونگی آن همواره دغدغه

اي قابل توجه است. هنگامی كه  ي واحد مسئلهي وجود یک نظریههاي نگرش به موضوع به جاها و زمینهتنوع دیدگاه

اي رو به رو هستیم كه خطی نیست و تنها از منظر خرد و منطق  آید، یعنی با پدیدهي عدم قطعیت به میان میمسئله

شناختی، ناخود  اي از بُعد روانكنند، عدهي متافیزیک را جستجو میاي جنبهتوان آن را شناخت. در این میان عدهنمی

قرار می این جنبهاگاه را مورد بررسی  دارند.  به مسئله  ناشناختهدهند و گروهی دیگر نگاهی عرفانی  نهفته در  ي  ي 

آفرینی  بخش باشد. طراحی در نقشآور و یا لذتتواند براي طراح و مخاطب نیرویی رازآلود، محرک، ترسطراحی می

شود و دگر بار به  یاي ذهنی اوست كه در چهارچوب غلم به سنجش برده میخود برخاسته از عالم فرديِ طراح و دن

دهد. ماهیت طراحی بیش از آن اندازه  می روي  خیال بستر در  كه است هنري  يهطراحی یک پدیدگردد. خیال باز می

و ذهنیات    التها، تخییاها، آرمانورپذیرد، پذیراي خیال است. در آفرینش، طراحی  كه علم و منطق را در خود می

گیرد، مخاطب  كند. از طرفی دیگر اثري كه در این بستر شکل میآفرینی میشود و نقشطراح در بستر خیال متولد می

توان به  كنند، نمیا زندگی میها دگرگونی ركشاند. در دنیایی كه تمام موجودات و پدیدهرا نیز به دنیاي خیال می

از ماده و جسم حركت می فراتر  فرایندي سخن گفت كه  از  اما میقطعیت  آثار و خود  كند،  بر روي  با مطالعه  توان 

به مانند فضاي فیزیکی،   د. فرد دارآفریننده، به زوایایی از آن دست یافت. فضاي خیال در هر فرد ساختاري منحصربه

  ؛ ریشه در هویت او دارند  طراح،  خیال   ي هدهند  هاي شکلي مختلفی تشکیل شده است. مؤلفهفضاي خیال نیز از اجزا

ها به این فضاي خیال شکل  اي از تمامی این مؤلفهها مجموعههاي زیسته، تصاویر ذهنی، باورها و نگرشخاطرات، تجربه

 (.1397)امینی،  دهد می

هاي طراحی، روش  ترین روشبرند. یکی از منطقیمختلفی را به كار میهاي  ها معماران روشدر طراحی ســاختمان

به جواب» از ســؤال  آغازین طراحی ســؤا  « مســیر  این روش در لحظات  نظیرلاســت. در  مظروف چیست؟    ؛تی 

چگونه ظرفی براي این مظروف خاص مناسب است؟ ظرف چه شــکلی داشته باشد؟ جنس آن چه باشــد؟ چگونه  

ت، آگاهی  العاآوري اطكند با جمعشــود. او ســعی میت دیگر براي طراح مطرح میلود؟ و بسیاري سؤاساخته ش

تواند به پردازد. با سنجش دقیق میها میببرد. او به تجزیه و تحلیل داده  لت طرح شده باالخود را در خصوص ســؤ

ی او در این زمینه تأثیر قابل توجهی در روند و نتیجه  گیري صحیح دست یابد. البته تجربیات قبلگیري و تصمیمنتیجه

اش  هاي ذهنی او و تجربیات گذشتهللكار او دارند. در نهایت طرح ذهنی با ابتکار و نوآوري طراح و با توجه به اســتد

   .یابدگیرد. طرح ذهنی با ثبت شدن روي كاغذ ظهور میشکل می

 : باشدصورت زیر میمراتب مسیر طراحی سؤال به جواب به 

 ات  العآوري اطجمع 

 ها  گیري از آنت و نتیجهالعاتجزیه و تحلیل اط 

 گیري از تجارب پیشینبهره 

 گیري طرح ذهنی شکل 
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 ظاهر شدن طرح ذهنی   

هایی  تی نظیــر فعالیتالشود، در ذهن او سؤموقعی كه به معمار ســفارش طراحی یک خانه مسکونی داده می

در   ویژگیكــه  و  موقعیت  افراد،  شــرایط ســنی  افراد،  تعداد  میگیرد؛  انجام  و... مطرح  خانه  خانواده  فرهنگی  هاي 

م است طراح به انتخاب مصالح ساختمانی مناسب و شیوه  ات براي ساخت بنا الزالشود. پس از پاسخگویی به این سؤمی

شرایط ویژه )همچون نابینایان( مستلزم بررسی ظوابط و شرایط دیگري  طراحی براي افراد با    .برپایی خانه مبادرت نماید 

ها و نیازهاي قشر هدف را درک كرده و به  نیز است. یک طراح هنگام طراحی براي افراد با شرایط ویژه باید محدودیت

براي یک قشر برسد. در غیگونه به طرحی جامع و هدفمند  بتواند  تا  بگذارد  اینصورت  اي خودش را جاي آن فرد  ر 

 گیر جامعه خواهد بود.مشکالت بسیاري گریبان

 طراحی معماری نابینایان .6

انساناي گروهدر هر جامعه از  نیاز خود خواستار فضاهاي خاصی هستند.  هاي مختلفی  دارند كه بر حسب  ها وجود 

طراحی باشد و حضور نابینا را  كننده شرط    بنابراین اگـر مـا به این موضوع واقف باشیم كه باید خواسته و نیاز مصرف

رسیم كه باید براي این گروه نیز  نیز به عنـوان فـردي از افـراد جامعه، با اهمیت احساس نماییم به این نتیجه می

توجهی به این موضوع  بی  .تـر بتوانند در فضاي مناسب بینایان زیست نمایندشرایط معماري مناسبی پدید آید تا راحـت

اي به سر ببرند. چرا كه پایه تفکر  هاي دیگر معلـولین در شرایط سخت و آزار دهندهنابینا و هم گروهباعث شده تا هم 

ها  كننده  به عنوان مثال وجـود موانع متعدد بصري، عدم وجود هدایت  .طراحی بدون توجه به این معلولیت بوده است

  هاي طراحی گیج حركـت آنـان و استفاده از روشنماهاي مناسب نابینا در فضا، نصب الحاقات مـزاحم بـراي  و جهت

   .هایی از این مشکالت هستندكننده و دشوار و... نمونه 

هاي احساسی و عاطفی بوده و  هایی دارد كه بیشتر ناشی از تفاوتها از محـیط بـا یکـدیگر تفاوتادراک انسـان

یکی  شناسایی كند.   تواندشناسد كه ابزارهاي او مییک امر نسبی است، بنابراین هركس بخشـی از تعـاریف فضا را می

هاي درک فضا در حالت دیدن با حالت ندیدن، تفاوت در ابزار درک فضاست. یا به عبارتی شیوه ارتباط یافتن  از تفاوت

ها  تشابه آن شود. بینا با فضا با شیوه ارتباطی نابینا اساساً با دو سبک متفاوت اما وابسته به پارامترهاي مشابه انجام می

ها  وانایی و نحوه استفاده از آندر نوع ابزارهاسـت یعنی اینکه هم بینا و هم نابینا از تجهیزات مشابهی برخوردارند اما ت

   .تفاوت و گاهی متناقض اسـت م

برخورد ش تناسبات  مقوله  با  نوعی  به  بایستی  نابینایان  براي  موضوع طراحی  از  ودر  فضاها  د كه حداقل در عملکرد 

به سایر تناسب نیاز  باشد. و در صورت  انسانی استفاده شده  به جنبهتناسبات  نوعی  به  بنا مربوط  ها كه  هاي بصري 

شوند، در ابعادي از طراحی بهره برده شود كه جنبه عملکردي نداشته باشد، مانند طراحی فرم بنا و... ولی در ابعاد  می

نماید  یابی نابینا و دستیابی او به فضا ایجاب میسان است. شیوه مکانفضاها و عملکردهاي مرتبط با آن، مقیاس اصلی ان

كه كلیه تناسبات در حدي باشد كه او بتواند به راحتی به آن دسترسی یابد و آن را درک كند. بنابراین رعایت مدول  

نتایج،  وي،    تناسب انسانی لزمه طراحی خواهد بود. در سنجش نابینا از شکل هندسی محیط داخلی فضاي زیستی

هاي  هاي ابعادي و هندسی در نابینایان و یا ضعف و ناآشنایی آنها به دلیل ضعفشعدم كاربرد سنج  ي دهنده  نشان

 (. 1389  ، یبانیش ن، یفرز)  آموزشی است
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 مجموعه فرهنگی هنری بصیر تبریز .7

با شعار    1388بصیر نخستین موسسه فرهنگی هنري ویژه نابینایان در شمال غرب كشور است كه در نیمه ي دوم سال  

»در تکاپو بهتر از آن باشیم كه هستیم« با همت جمعی از روشندلن فرهیخته و فرهیختگان دل آگاه آغاز به كار كرد.  

انسانی و اجتماعی خو والي  با گزینش اهداف  یش سعی در پیشبرد خدماتی شایسته در جهت احیاي  این موسسه 

 جایگاه واقعی نابینایان در جامعه دارد. این اهداف عبارتند از:

 تامین نیازهاي فرهنگی هنري و آموزشی نابینایان  -1

 هاي نابینایان پرورش استعدادها و توانمندي -2

 نابینایان زایی و ایجاد بسترهاي اشتغال براي اشتغال -3

 كتب گویا و...  تامین نیازهاي آموزشی از قبیل كتب بریل، -4

پرورش استعدادهاي نابینایان با رویکرد توانمندسازي از طریق مهارت آموزي، تامین نیازهاي آموزشی و فرهنگی دانش  

و ایجاد بسترهاي اشتغال    زاییتوانبخشی، اشتغالآموزان و دانشجویان نابینا و كم بینا تامین نیازهاي توانبخشی و كم

 ( 1موسسه بصیر تارنماي )منبع: . باشندبراي نابینایان و كم بینایان از جمله اهداف اصلی موسسه بصیر تبریز می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تصاویري از محیط موسسه بصیر .  1شکل  

نابینایان بصیر فرهنگی هنري  با شركت    پژوهش حاضر در موسسه  تبریز،  با درجه  15شهر  نابینا  ي  نفر هنرآموز 

ي ادراک نابینایان از فضاي معماري و شهري  نابینایی مطلق، انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی نحوه

 
1 www.bassir.ir  
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و  ري توانایی شركت نابینایان در فرایند طراحی فضاي معماري و شهري است. نگارندگان پژوهش پیشو همچنین رابطه

هایی  هاي نوین آموزش نابینایان، فرضیهپس از بررسی مفاهیم پایه در فرایند ادراک و احساس و همچنین تحلیل شیوه

تجربی، از طریق آموزش مقدماتی بر اساس طرح درسی استخراج شده از برنامه و    - را مطرح كرده و به روش آزمایشی 

هاي  لی برنامه ریزي وزارت علوم و با به كار گیري شیوهسرفصل دروس مقدماتی طراحی شهري و معماري شوراي عا

 اند.  مناسب با وضعیت جسمانی هنرآموزان، اقدام به آموزش نابینایان كرده

آموزان نابینای موسسه فرهنگی هنری بصیر ثیرگذاری ادراک و مهارت آموزی طراحی معماری دانش.تأ8

 تبریز 

آزمایشی،    –به روش تجربی    آموزان نابینا، ي طراحی معماري بر روي دانشبررسی تاثیرگذاري ادراک و مهارت آموزبراي  

تبریز، كالس بصیر شهر  نابینایان  فرهنگی هنري  انتخاب جامعهدر موسسه  برگزار گردید.  آموزشی  ي  هاي مقدماتی 

ي نابینایی مطلق، صورت پذیرفت. در ابتدا  نفر )مذكر( با درجه  15آماري نیز از میان هنرآموزان این موسسه و به تعداد  

سوال معماري و شهرسازي، انجام    10ي قبلی آزمونی مقدماتی شامل  ش زمینهي آماري انتخابی بدون هیچ پیاز جامعه

هاي آموزشی وزارت علوم، برگزار گردید.  هایی با موضوعات سر فصلي آموزش مقدماتی شامل كالسشد. سپس دوره

ین دو آزمون  هاي آموزشی برگزار شد و نتایج اي آموزشی آزمون دیگري مشابه به آزمون قبل از كالسپس از دوره

توسط اساتید و داورانِ انتخاب شده توسط نگارندگان، سنجیده و امتیاز بندي گردید. در نهایت نتایج این دو آزمون  

در ادامه به بررسی سه بخش اصلی پژوهش، شامل بخش    براي نتیجه گیري نهایی بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت.

 پردازیم.ها میي آمارها و نتایج حاصل از آنیان پرداخته و به ارائهقبل از آموزش، آموزش و بعد از آموزش نابینا

قبل از شروع آموزش نابینایان و براي بررسی هر چه بهتر تاثیر این یادگیري، ده سوال توسط نگارندگان، مطرح گردید.  

معماري و شهري    هاي مقدماتی آموزش معماري و با تاكید بیشتر روي ادراک فضاياین ده سوال با بررسی سرفصل

گیرد و نقش سایر  صورت پذیرفت. به علت آنکه سنجش فضا در بینا با اتکا و وابستگی بیش از حد به بینایی صورت می

شود و هم اینکه توسط  حواس در حد پایینی است و هم به لحاظ اینکه در دیدن سطح بالتري از اطالعات دریافت می

نیازمند حفظ اطالعات در حافظه  توان هر لحظه موضوع را مجدبینایی می بینا كمتر  دا شناسایی و درک كرد، یک 

باشد. لذا بینا نیازي به درک دقیق و همیشگی فضا ندارد چون در هر لحظه اطالعات مربوط به همان لحظه را قبل  می

دید آن باید محیط خود  ي نداشتن بینایی یا ضعف شتواند به دست بیاورد. اما نابینا تنها به واسطهاز رسیدن به آن می

ست محدود و  آورد اطالعاتیرا به وسیله سایر حواس درک كند. حال آنچه نابینا در هر لحظه از محیط به دست می

كامال وابسته به همان لحظه و همان مکانی كه در آن قرار گرفته است؛ او بایستی از كنارهم قرار دادن اطالعات به  

(. به همین دلیل سعی بر آن شد  129:  1379فرد،  دیگري از فضا پیدا كند )نداف  هاي حسی درکدست آمده از اندام

ي پژوهش مورد سوال قرار گیرد تا با  ي فضایی جامعهها مواردي همچون درک سطح و حجم وحافظهدر انتخاب سوال

 ي كاركرد درک فضایی آنان آشنا شده و تدابیر بعدي با توجه به این كاركرد اتخاذ شود.نحوه 

ها توسط اساتید و داوران  تر اشاره شده،  این پاسخي آماري پیشهاي داده شده توسط جامعهآوري پاسخپس از جمع

مورد تایید وزارت علوم و انتخاب شده توسط نگارندگان، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و هر پاسخ با معیار )خوب،  

 متوسط، ضعیف( امتیاز بندي گردید.  
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 شد: شده شامل موارد زیر میده سوال مطرح 

 . آزمون قبل از آموزش 1جدول  

میانگین   سوال  ردیف 

 نمرات 

 نتیجه  اهداف پژوهشی 

ترسیم خط؛ خطوط موازي، خطوط   1

 قرینه، دو خط عمود برهم 

درک سطح: سطح در محدوده   1

ادراكی نابینا به عنوان مرز  

جداكننده فضاها و عملکردها تلقی  

ها به عنوان  آنتوان از شود و میمی

معرف مکان، مسیر و جهت، بهره  

برد و از آنجا كه در افراد بینا نیز  

دیوار، مرزي براي درک فضاست و  

اساسا محور كار معماري معمول  

دیوار است، ارزش عملی دیوار در  

شود و  درک فضا بیشتر مشهود می

فقدان بینایی نابینا، بایستی دیوار را  

وار تجهیز كرد  با ابزار دریافت او از دی 

 (. 64، 1389 ، یبان یش ن، یفرز )

 ضعیف 

ترسیم اشکال مربع، مثلث، مستطیل و   2

 دایره 

 ضعیف  1

ترسیم خطوط اتاقی كه در آن قرار   3

 دارید. 

ها در  ها: كنجها و كنجدرک لبه 1

حکم تمام شدن یک مسیر، یک  

موقعیت و یا یک امتداد هستند  

(. به  44: 1368)دي.كی.چینگ، 

استفاده نابینا از دیوار به عنوان  علت 

پارامتر كمکی در درک موقعیت  

ها از لحاظ  ها و كنجمکانی، این لبه

درک و طراحی معماري از اهمیت  

 اي برخوردارند. ویژه

 ضعیف 

اي كه در آن  ترسیم خطوط پالن خانه 4

 كنید.زندگی می

 ضعیف  1

ي پاركی كه در  ترسیم خطوط محدوده 5

 اید. زدهآن قدم 

 ضعیف  1

لمس یک حجم و سپس ترسیم آن   6

 بدون بازبینی مجدد 

درک حجم: اساس حجم معماري و   1.7

ادراک آن از طریق فرم و توابع آن  

یعنی: شکل، اندازه، رنگ، بافت،  

مکان، جهت و تعادل بصري ممکن  

(.  44: 1368)دي.كی.چینگ،  است

اما درک اكثر این موارد با قوه  

امکان پذیر است. البته  بینایی 

توان با تعاریف واضحی از این  می

مبانی براي نابینایان ادراک آنان را  

 تر نمود. تا حدودي كامل

 متوسط 

ساخت احجام هندسی شامل هرم،   7

مکعب، كره و... با استفاده از قلم سه  

 بعدي و گِل خاک رُس 

 

 ضعیف  1

 ضعیف  1 ترسیم سه نماي یک حجم  8

ي فضایی: نابینایان تاكید بر  ÷حافظه 1 نماي یک ساختمان ترسیم  9

درک فضا به كمک حركت در آن و  

هاي زمانی و مکانی نه  درک فاصله

ي خطی  ي درک محدودهبه وسیله

آن دارند و آنان همچنین تاكید بر  

 ضعیف 

ترسیم خطوط پالن فضایی كه براي   10

 اید.اولین بار در آن حضور داشته

 ضعیف  1
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تاثیر تفاوت جنس هوا و نوع  

صداهاي محیط و بازگشت صدا در  

ها و نیز  درک حجم داخل ساختمان

تاثیر جریان هوا براي حركتشان در  

فضا، بدون برخورد با اطراف و بدون  

كمک عصا دارند )فرزین، شیبانی،  

1389 :65 ) 

 

هاي مورد بحث ضعیف،  سرفصلي پژوهش در  درصد جامعه  90تحلیل نمرات آزمون قبل از آموزش نشان داد كه  

ها و بررسی  هاي مطرح شده و سنجش پاسخي سوالدرصد متوسط و نمرات خوب نزدیک به صفر بود. پس از ارائه 10

 نفر، نمودار زیر به دست آمد:  15نتایج حاصل از آن، با تحلیل میانگین امتیاز هر سوال از 

 

 آموزش نابینایان . میانگین نمرات آزمون قبل از  1نمودار  

 . درصد فراوانی نمرات آزمون قبل از آموزش 2جدول  

 ضعیف  متوسط  خوب  نمرات 

 90%  10%  0%  درصد فراوانی 

 

ي مورد پژوهش، بدون هیچ پیش زمینه ذهنی و  شود، در جامعههمانطور كه در جدول و نمودار بال مشاهده می

ي فضایی  ها در حد ضعیف و حافظهها و كنجآموزش مرتبط با معماري و درک فضاي شهري، درک سطح و حجم و لبه

ي  شده و اهمیت درک سطح و حجم و حافظه  این گروه در حد بسیار ضعیف قرار دارد. با توجه به توضیحات ارائه

توان نتیجه گرفت كه مشاركت نابینایان در طراحی و  فضایی در بررسی، طراحی و تحلیل فضاي معماري و شهري می

 تواند عملی شود. ي علمی و آموزشی نمیحل مسائل و مشکالت خویش بدون هیچ پیش زمینه
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آموزی طراحی معماری نابینایانتبیین ادراک و مهارت  

 محمدعلی عبدالصمدي، شبنم اكبري نامدار، لیال بلیالن  

 

وزان موسسه نابینایان بصیر شهر تبریز و برگزاري یک آزمون مقدماتی از  ي آماري از میان هنرآمپس از انتخاب جامعه

هاي دروس  آنان، اقدام به تدریس مباحث مقدماتی در زمینه معماري و شهرسازي گردید. این مباحث با بررسی سرفصل

انتخاب شد.    علمی آموزشی هاي مقدماتی وزارت علوم و با تایید اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد تبریز و بررسی روش

در طی این انتخاب سعی بر آن شد كه مباحث آموزش داده شده بر طراحی فضاي معماري و شهري دللت معنایی  

هاي اولیه، ابزار و لوازم مورد نیاز براي آموزش به نابینایان تهیه و بنا  داشته باشند. پیش از اقدام به آموزش، با بررسی

 ها قرار گرفت.  سبه اقتضا، در اختیار كال

 شد: هاي آموزشی ذیل میهاي مورد بحث شامل روشآموزش

هاي عملی هنرآموز  هاي عملی: این روش براي بال بردن تواناییالف( آموزش به روش نمایش فیزیکی مباحث و تمرین

هاي  پس از آموزش  پذیرد. بیشتربا نشان دادن مباحث به صورت عملی توسط آموزش دهنده و تمرین و تکرار انجام می

 (. 381 :2015ها كاربرد دارد )سقفی، تئوري و براي آماده كردن هنرآموز جهت انجام عملی این آموزش

ب( آموزش به روش بیان علمی: در این روش فرد آموزش دهنده كاربرد عملی یک مبحث علمی را به هنرآموز شرح  

ي معماري كاربرد بیشتري داشته و  ر و تجسم، در زمینهدهد. به دلیل سر و كار داشتن این روش با قدرت تصومی

 (.  Ramaswamy, 2001: 165ها در هنرآموز معماري استفاده نمود )توان از مزایاي آن براي پرورش این قدرتمی

 استاد؛ تالش یک  به تقرب و  تقلید مشاهده،   با نیاز مورد هايت مهار یادگیريج( آموزش به روش استاد و شاگردي:  

صناعت )مهدوي   فراگیري به تبع آن  و  آدمی  تکامل  و استعدادهاي فطري ظهور  و بروز مناسب براي وضعیت ایجاد  در

 (. 25 :1391پور، 

 مباحث ارائه شده در طی جلسات آموزشی، اهداف و نتایج حاصل در جدول زیر گردآوري شده است:

 آموزش مقدماتی معماري به نابینایان.  3  جدول

 منبع مبحث اهداف  مبحث موضوع  جلسه 

معارفه و طرح موضوع، آشنایی با ابزار، آشنایی كلی با معماري   اول

 و ادراک محیطی

معرفی   و  هنرآموزان  با  آشنایی 

 معماري و نقش آن در ادراک از فضا 

درس مقدمات طراحی معماري  

پیوسته   كارشناسی  دوره  یک، 

 موضوعات كه آنجا معماري: از

 معماري، طراحی در  بحث مورد

 مهارتی(( مادي هاي عرصه هم

 مفهومی هايعرصه هم و

 شامل  را فکري((

 اینکه با توجه با و گرددمی

 مادي هايعرصه با آشنایی

 كاربردي( و مهارتی هايجنبه(

 به پرداختن براي ايپایه

 هاي عرصه

 معماري حوزه در مفهومی

 درس شود،می محسوب

و  دوم منتظم  احجام  با  آشنایی  معماري،  بیان  و  درک  با  آشنایی 

 نامنتظم، آشنایی با مفهوم نقطه، آشنایی با خط و سطح 

صور   پیدایش  مبانی  با  آشنایی 

موجود در محیط طبیعی یا محیط  

 ساخت بشري 

محیط   آشنایی مقدماتی با پرسپکتیو، بعد احجام و عمق فضایی  سوم  از  فضایی  ادراک  افزایش 

 معماري 

ي یک بنا، آشنایی با  آشنایی با عناصر كالبدي تشکیل دهنده چهارم 

عرصه با  آشنایی  بسته،  و  باز  نیمه  فضاي  خصوصی،  هاي 

 خصوصی و عمومی

تجسم   و  فضایی  ادراک  افزایش 

عملکردهاي   با  بناها  از  واقعی 

 مختلف 

و   پنجم و  از احجام حاصله  و درک فضایی  و گسترش احجام  تکرار 

ها، درک و تصویر كردن احجام از طریق لمس  تصویر نمودن آن

 هاآن

 افزایش ادراک از طریق حس لمسه 
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مقیاس ششم در  متشابه  اشکال  ترسیم  مقیاس،  با  هاي  آشنایی 

 ها اشکال و انتقال و دوران آنمتفاوت، ترسیم 

ي  آشنایی مقدماتی با مفاهیم اولیه

 تجسم و ترسیم فضا از ُبعد معماري 

 یک معماري طراحی مقدمات

 و هامهارت  پرورش  به بیشتر

 كه  پردازدمی فنونی

 پرورش براي را زمینه

 فراهم مفهومی هايعرصه

 .كندمی

آموزش ترسیم اتاق یا فضایی كه در آن قرار دارند با نقطه، خط   هفتم

 و صفحه 

از   واقعی  تجسم  و  درک  افزایش 

 محیط زندگی 

درس مقدمات طراحی معماري   

پیوسته: در  دو، دوره كارشناسی  

با   دانشجویان  درس  این 

و  مسئله معماري  در  مفهوم  ي 

و  روش نقد  بیان،  درک،  هاي 

آشنا   طراحی  در  آن  كاربرد 

 شوند.می

كسب توانایی مقدماتی درک و تجسم احجام و دخل و تصرف   هشتم 

 ها در آن

 

دریافت پاسخ ادراكی از هنرآموزان  

قرار   آن  در  كه  فضایی  مورد  در 

   اند گرفته

هاي شهري و مبانی تركیب بندي اجزاي  تحلیل فضاها و بدنه نهم 

 شهر 

اولیه   مبانی  با  هنرآموزان  آشنایی 

شهرسازي و اجزاي تشکیل دهنده 

 شهر 

یک،   پیشرفته  ترسیم  درس 

پیوسته   كارشناسی  دوره 

درس  شهرسازي:   از  هدف 

افزایش   پیشرفته  ترسیم 

بیان تصویري و تحلیل   القیتخ

بر   تاكید  با  اشکال  شناخت  و 

صورت   به  فکر  و  اندیشه  بیان 

عناصر   شناخت  است.  تصویر 

و   ساماندهی  نحوه  بصري، 

شناخت اجزا تركیب در طراحی  

از   ساخت  انسان  هاي  محیط 

 اهداف دیگر این درس است. 

تحلیل فضاهاي عمومی و خصوصی در شهر و فضاهاي انسانی   دهم

هاي مورد استفاده در  یاس انسانی و سایر مقیاسو بررسی مق

 مبانی طراحی شهري 

و   شهري  فضاي  از  درک  افزایش 

تحلیل حضور و تاثیر انسان بر شهر،  

مقیاس با  اندازهآشنایی  و  هاي  ها 

 شهري 

 ( دیها و اساتابالغ شده به دانشگاه   ؛یوزارت فرهنگ و آموزش عال  يزیبرنامه ر  یعال  يشورا   یآموزش  وستی)منبع: پ

هاي فرد نابینا  هاي بال اشاره شد، توجه به شرایط جسمی و تواناییبراي آموزش به نابینایان همانطور كه در قسمت

تواند در  ترین مواردي است كه باید مد نظر قرار گیرد. به این منظور استفاده و شناخت ابزارهایی كه مییکی از مهم

كند. در این پژوهش نیز نگارندگان، نسبت به بررسی ابزارهاي مورد نیاز و  كارساز باشد، نقشی حیاتی ایفا میاین امر  

توان در سه بخش ابزار اولیه آموزش نابینایان، ابزار  ها اقدام كردند. ابزارهاي استفاده شده در این پژوهش را میتهیه آن

 دي كرد؛ در ادامه به بررسی این سه بخش پرداخته شده است. اولیه آموزش معماري و ابزار پیشرفته دسته بن

براي آموزش نابینایان ابزار مخصوص و متنوعی موجود است كه بیشتر با حس لمسه سر و كار دارند؛ براي مثال قلم  

ت ماده  رود. این قلم با استفاده از منبع برقی و المنت و ایجاد حرارسه بعدي براي ترسیم خطوط سه بعدي به كار می

پلیمري خاصی را به صورت مایع نگه داشته و بعد از ترسیم و برخورد این مایع با هوا به سرعت خشک شده و خطوط  

گردد. لوح حساب یکی دیگر از ابزارهاي مختص نابینایان است كه براي آموزش ریاضی براي این قشر  فضایی ایجاد می

 (.  Carney, 2003: 47) نوشتن نابینایان است رود. كاغذ بریل ابزار مخصوص خواندن وبه كار می
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آموزی طراحی معماری نابینایانتبیین ادراک و مهارت  

 محمدعلی عبدالصمدي، شبنم اكبري نامدار، لیال بلیالن  

 

ها، گردآوري  در جدول زیر ابزارهاي اولیه آموزش نابینایان مورد استفاده به همراه اهداف آموزشی و تصاویر مربوط به آن

 شده است.  

 . ابزارهاي آموزشی استفاده شده مختص نابینایان 4جدول  

 مربوطه تصویر  اهداف آموزشی  ابزار آموزشی ردیف 

 درک فضا و حجم از طریق لمس كردن  قلم سه بعدي  1

 

 طراحی و درک فضا به صورت سه ُبعدي  مکعب هاي بازي  2

 

حس   گِل خاک رُس  3 طریق  از  ترسیمات  درک  و  ترسیم 

 لمسه 

 

  درک مقیاس و ترسیمات با مقیاس  لوح حساب  4
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استفاده از ابزار آموزشی مخصوص نابینایان   كاغذ بریل  5

 براي ترسیمات و درک خطوط  

 

 )منبع: پیوست آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنائی؛ ابالغ شده به مدارس استثنائی سراسر كشور( 

آموزش به كار  ابزارهاي اولیه آموزش معماري و شهرسازي كه پس از استفاده از ابزار اولیه مختص نابینایان در طول  

ابزارهاي ساده و خطگرفته شد، شامل  ماژیک  راپید،  مداد،  مختلف میاي همچون  شابلون هاي  و  از  كش  شد. گذر 

ها آموزش داده شود.  ابزارهاي اولیه مختص نابینایان مستلزم این مسئله بود كه استفاده از سایر ابزارها در ابتدا به آن

ها استفاده كنند و مانند سایر دانشجوهاي  از این ابزارها، نابینایان توانستند از آن  هاي لزم نحوه استفادهپس از آموزش

 عادي به درک محیط و فضاهاي معماري و شهري بپردازند. 

 

 

 

 

 

 

 

 . استفاده نابینایان از ابزاري همچون خط كش و راپید 2شکل 

هایی همچون  ندگان طراحی و از طریق روشهاي آموزشی و توسط نگاراین ابزارها بر اساس سر فصلبرخی دیگر از  

برش لیزري و پرینت سه بعدي تهیه و در اختیار هنرآموزان قرار گرفت. در طراحی این ابزارها سعی بر آن شد كه  

به   اقدام  بتوانند  نیز  انواع عناصر فضایی معماري را تشخیص داده و خودشان  بتوانند  از طریق حس لمسه  نابینایان 

 ین عناصر كنند.  طراحی و ساخت ا
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 محمدعلی عبدالصمدي، شبنم اكبري نامدار، لیال بلیالن  

 

 . آموزش قوس در معماري به هنرآموزان با ابزار تهیه شده از طریق برش لیزري 3شکل  

پس از طی مباحث و مراحل آموزشی با هنرآموزان و براي بررسی نتایج حاصل از آن و مقایسه با نتایج آزمون پیشین  

و نتیجه گیري نهایی، اقدام به برگزاري آزمون دیگري گردید؛ این آزمون نیز همچون آزمون قبلی شامل ده سوال بود.  

در این انتخاب سعی بر آن شد كه میزان توانایی نابینایان در  تر انتخاب شدند و  سوالت نسبت به قبل كمی پیشرفته

 طراحی مقدماتی فضاي معماري و شهري مورد سنجش قرار گیرد.  

 شد: میده سوال مطرح شده شامل موارد زیر 

 .  آزمون بعد از آموزش 5جدول  

میانگین   سوال  ردیف 

 نمرات 

 نتیجه  اهداف پژوهشی 

كردن  ترسیم كروكی موسسه و مشخص  1

 هاي همسایه كاربري

:  انینا یدر ناب  یاب یتحرک و جهت   2.7

حركت مطمئن از   ییتحرک، توانا 

  ازین   نکهیبدون ا   باشد،یفضا م

بداند كجا قرار دارد،    نایباشد ناب 

در حال   ی به كجا و با چه هدف

  لیدل نی است. كه به هم مت یعز

  یبدون هدف تلق  یتحرک عمل

. اما اگر مبحث جهت  شودیم

به آن اضافه گردد،   ز ین  یاب ی

سودمند و   یعمل هتحرک ب

خواهد گشت.   ل یهدفدار تبد

را جان لنگ   یی فضا  یاب یجهت  

  ي در كتاب خود به نقل از رومد

  ان یب   يفرد برا یی»توانا  ینیپاس

از   طیموضع خود نسبت به مح

  «یشناخت  يهانقش  قیطر

  ،یكرده است )امرالله ف یتعر

 (. 10: 1395ده، زاسلطان

 خوب 

هاي ارتباطی از مراكز  ترسیم مسیر 2

شهري نزدیک به موسسه و مشخص  

 كردن موانع موجود 

 متوسط  2.3

تحلیل یک سایت انتخابی؛ شامل   3

مواردي چون تحلیل وزش باد، حركت  

خورشید، صداها و دیدهاي مزاحم و  

 مطلوب سایت 

 خوب  2.7
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با  طراحی و ترسیم احجام سه بعدي   4

تعیین حداقل یک كاربري براي هر  

 حجم 

تصویرسازي ذهنی: به عبارت   2

كلی، تصویرسازي عبارت خواهد  

بود از بازنمایی ذهنی یک شی یا  

رویکرد غائب؛ این یک تعریف  

كلی است كه هم شامل تصاویر  

ذهنی دیداري است و هم  

تصاویري كه از طریق سایر  

گیرد )شریفی  حواس شکل می

 (. 25: 1379درآمدي، 

 متوسط 

ساخت احجام طراحی شده از طریق   5

ابزارهاي همچون قلم سه بعدي و گِل  

 خاک رس 

 متوسط  2.2

مشخص كردن فضاهاي خصوصی، نیمه   6

خصوصی و عمومی در محل ساختمان  

 موسسه 

ارتباط فضاي معماري و نابینا:   2.4

ارتباط غیر بصري با فضا نیازمند  

توجه به سایر حواس به غیر از  

ست. یعنی استفاده از حس  بینایی

لمسه، شنوایی، بویایی، چشایی،  

حس توازن و تعادل و حس  

نیروي جاذبه؛ پس در رابطه با  

درک فضایی نابینایان بایستی از  

ارتباط بین این حواس و فضاي  

  ، یامراللهمعماري استفاده نمود )

 . (15 :1395زاده، سلطان

 متوسط 

بیمارستان  توصیف بصري فضاهاي یک  7

 اند.یا مركز درمانی كه قبال در آن بوده

 

 متوسط  2.7

طراحی و ترسیم پالن براي یک اتاق   8

مطالعه با مشخص كردن بازشوها و  

 نورگیرها 

ادراک نابینا از عناصراصلی فضا:   1.7

عناصر اصلی فضا در مبانی  

تواند  ادراكی و احساسی نابینا می

ها  شامل: سطح، حجم، لبه

ها و مسیرهاي ارتباطی  وكنج

:  1389شود )فرزین، شیبانی، 

65.) 

 متوسط 

طراحی و ترسیم پالن اتاق نگهبانی   9

براي موسسه، با تعیین محل فضاهاي  

 مورد نیاز 

 ضعیف  1.3

هاي  بان براي پنجرهطراحی سایه 10

فضاهاي مختلف موسسه با بررسی سطح  

 نورگیر فضاها 

 متوسط  2

 

  70هاي مورد بحث خوب،  ي پژوهش در سرفصلدرصد جامعه  20تحلیل نمرات آزمون بعد از آموزش نشان داد كه  

ها و  مطرح شده و سنجش پاسخ يهاسوال يپس از ارائهدرصد در حد ضعیف قرار داشتند.   10درصد متوسط و فقط 

 به دست آمد: زیرنفر، نمودار  15هر سوال از  از ی امت نیانگی م لیحاصل از آن، با تحل جی نتا یبررس
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 . میانگین نمرات آزمون بعد از آموزش نابینایان 2نمودار  

 . درصد فراوانی نمرات آزمون بعد از آموزش 6جدول  

 ضعیف  متوسط  خوب  نمرات 

 10%  70%  20%  درصد فراوانی 

 

ي مورد پژوهش،  معماري به جامعهشود، پس از آموزش مقدماتی  همانطور كه در جدول و نمودار بال مشاهده می

تصویر سازي ذهنی، ارتباط فضایی و ادراک عناصر اصلی فضا تا حد متوسط افزایش   تحرک و جهت یابی در حد خوب،

یافت. در بررسی این آزمون و مقایسه با آزمون قبل از آموزش، پیشرفت چشمگیري در درک و طراحی فضایی معماري  

توان درک جدید  گردید. نتایج بدست آمده گواه آن است كه با آموزش نابینایان می  ي پژوهش مشاهدهو شهري جامعه

فضایی در آنان ایجاد نمود و از این طریق از آنان در طراحی فضاهاي معماري و شهري بهره برد.  پس از تحلیل كیفی،  

 پردازیم. در ادامه به بررسی و تحلیل آمار به دست آمده از پژوهش به صورت كمی می

ویلک استفاده شده است. فرض صفر در این آزمون نرمال  -براي بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون شاپیرو 

گیریم كه  باشد فرض صفر تایید شده و نتیجه می  05/0داري آزمون بزرگتر از بودن توزیع متغیر است. اگر سطح معنی

 باشد. توزیع متغیر مورد نظر نرمال می

به سطو توجه  نتیجه گرفته می  داريح معنیبا  آمده  نرمال میبه دست  توزیع  باشند )سطح  شود كه متغیرها داراي 

 (. 05/0داري بزرگتر از معنی
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 . آزمون نرمال بودن متغیرها 7جدول  

 

aSmirnov-Kolmogorov Shapiro-Wilk 

Statistic df Sig. Statistic df Sig. 

 657. 15 958. .200* 15 159. قبل از دوره آموزش 

 652. 15 958. .200* 15 139. بعد از دوره آموزش 

a. Lilliefors Significance Correction 

*. This is a lower bound of the true significance. 

آزمون  دو استفاده شده است. مقدار  از آزمون خیقبل از آموزش و بعد از آموزش   نایسطح مهارت افراد ناب  سه ی مقابراي  

داري  است. با توجه به اینکه سطح معنی  048/0داري آزمون برابر  و سطح معنی  2، درجه آزادي برابر  06/6دو برابر  خی

شود. یعنی بین سطح مهارت افراد نابینا قبل از آموزش و  است فرض استقالل دو متغیر رد می  05/0آزمون كمتر از  

در قبل از آموزش بیشتر    ضعیف  در بعد از آموزش و نمرات  خوب  مراتداري وجود دارد. نبعد از آموزش تفاوت معنی

 است.

Crosstabulation 

 scores Total 

 خوب متوسط ضعیف

جامعه  

 پژوهش 

بعد از 

 آموزش

Count 0 8 7 15 

% within .0% 53.3% 46.7% 100.0% 

قبل از 

 آموزش

Count 5 6 4 15 

% within 33.3% 40.0% 26.7% 100.0% 

Total Count 5 14 11 30 

% within 16.7% 46.7% 36.7% 100.0% 

 

Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square a6.104 2 .047 

Likelihood Ratio 8.047 2 .018 

Linear-by-Linear 

Association 

4.180 1 .041 

N of Valid Cases 30   
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a. 2 cells (33.3%) have expected count less than 5. The minimum expected  

count is 2.50. 

 

است نتیجه    05/0داري آزمون كمتر از  است. با توجه به اینکه سطح معنی  031/0داري آزمون عالمت برابر  سطح معنی

 داري داشته است. آموزش افزایش معنیبعد از شود سطح مهارت افراد نابینا گرفته می

Sign Test 

dFrequencies 

 N 

 aDifferencesNegative  0 قبل از توضیح  -بعد از توضیح 

bPositive Differences 6 

cTies 9 

Total 15 

a. آموزشاز قبل > آموزش از بعد 

b. آموزش از قبل < آموزش از بعد 

c. آموزش از قبل = آموزش از بعد 

d. بینا نا = گروه 

 

b,cTest Statistics 

 
قبل از   -بعد از توضیح 

 توضیح

Exact Sig. (2-tailed) a031. 

a. Binomial distribution used. 

b. نابینا = گروه 

c. Sign Test 
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 گیرینتیجه

اي زیر نشان می دهد كه آموزش مقدماتی تاثیر  هاي قبل و بعد از آموزش، و تحلیل نمودار مقایسهبررسی نمرات آزمون

این نتیجه گواه آن است كه نابینایان  گذارد.  معناداري بر روي مهارت طراحی فضاي معماري و شهري در نابینایان می

ردار هستند. این مسئله می تواند بیانگر آن باشد كه با  از پتانسیل بالیی براي ورود به بازار كار و یا مهارت آموزي برخو

برنامه ریزي و آموزش هاي مقدماتی می توان سطح مهارت افراد نابینا را كه حقوق برابر با سایر شهروندان كشورمان  

دي و  را دارند، ارتقا داد و در راستاي ارائه راه حل هایی براي طراحی فضاهاي معماري و شهري و حل مشکالت اقتصا

 اجتماعی این قشر قدم برداشت. 

 

 

 هاي تیره( هاي روشن( و بعد از آموزش )رنگ ي میانگین نمرات قبل از آموزش )رنگ . مقایسه 3نمودار  

از لحاظ نظري و عملکردي و با توجه به هدفی در راستاي ارتقاي كیفیت فضاهاي معماري و شهري در جامعه می  

توان در گام اول و بر اساس تالش بر مبناي مهارت آموزي هاي مناسب و قابل نیاز از محیط و آن چه در پیرامون می  

حی مناسب و خلق فضایی براي خودشان بهره برد و  گذرد و سپس  از توانایی هاي افراد جهت مشاركتشان براي طرا

نتایج كمی و كیفی پژوهش می تواند به تدوین روش هایی ختم شود كه می تواند در درک بهتر از جهان هستی و  

خلق فضاهاي معماري مناسب براي تمامی اقشار جامعه نمود پیدا كند و در قالب قوانین و استاندارد هاي نو و رو به  

 استناد در این راستا تدوین گردد. جهش و قابل

توان از چند بُعد مختلف مورد تحلیل قرار داد كه در ادامه بررسی  پیشنهادات ارائه شده بر اساس نتایج پژوهش را می

 پردازیم: ها میآن

ماعی  فضاهاي مناسب و اجت  بُعد اجتماعی: حضور و نقش موثر نابینایان در جامعه و درک بهتر از جهان هستی و خلق

 براي تمامی اقشار جامعه 
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بُعد روانی: ایجاد اعتماد به نفس و استفاده از توانایی هاي افراد جهت مشاركتشان براي طراحی مناسب و خلق براي  

 آسایش و رفاه در زندگی. نیل به

 بُعد انسانی: ارتقاي كیفیت زندگی افراد نابینا در جامعه. 

ها  تواند بر روي ادراک فضایی آنمعماري و شهري به نابینایان نه تنها می  بُعد اقتصادي: آموزش مهارت طراحی فضاهاي 

اثر گذاشته و منجر به مشاركت آنان در فرآیند طراحی فضاهاي معماري و شهري شود بلکه از لحاظ اقتصادي نیز  

 تواند موجب ایجاد اشتغال و ارتقاي كیفیت زندگی این قشر شود.می

توان نتایج زیر را نیز به عنوان بخشی از نتایج برآمده به صورت مستقیم یا غیر  می  ي این پژوهشهمچنین بر پایه

 مستقیم از پژوهش تبیین كرد: 

هاي قبل و بعد از آموزش، هم از طریق بررسی میانگین نمرات داده شده )كیفی( توسط اساتید و هم  ي آزمون. نتیجه1

كه آموزش به نابینایان، فرایند مهارت آموزي در آنان را افزایش  دهد )كمی(، نشان می  tاز لحاظ بررسی توسط آزمون 

 دهد. می

تواند فرد را به مهارت جدیدي هدایت كند؛ مهارتی كه در بسیاري از  . آموزش با در نظر گرفتن شرایط جسمی می2

 تواند شرایط زندگی را براي وي بهتر كرده و باعث كاهش مشکالت شود. موارد می

توان بیان نمود كه بدون حضور موثر نابینایان در جامعه و نقش این قشر در فرآیند طراحی  ي كلی میبه عنوان نتیجه

فضاهاي معماري و شهري نمی توان به پاسخ جامعی در رابطه بارفع مشکالت و نیازهاي این قشر رسید. لذا آموزش  

پتانسیل بالي قشر نابینایان را براي  تواند  هاي صحیح مهارت آموزي در راستاي طراحی فضاي معماري و شهري می

حل مشکالت جامعه شکوفا كرده و از این استعدادها بهره برد. همچنین با مهارت آموزي و ورود به بازار كار این قشر،  

 توان باعث بهبود وضعیت معیشتی این قشر گردید.می
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 : منابع

 ها: کتاب

 ادراک. تهران: سمت.. روانشناسی احساس و (1371)ایروانی، محمود.  

 . با من قدم بزن. تهران: شیخ شرفی.(1396) سلطان قرائی، صبا.

 نابینایی و ادراک محیط. تهران: سپاهان. (. شریفی درآمدي، 1385شفیعی، روشنک. )

 . روانشناسی و آموزش كودكان استثنائی. تهران: روان. (1388)كاكاوند، علیرضا. 

 مقاالت:

زیبا  «رویکرد طراحی جمعی در معماري».  ( 1388)اسالمی، سیدغالمرضا.   پژوهشی پردیس هنرهاي  نشریه علمی   .

 . 60 – 47(. 39دانشگاه تهران )

مهرنوش.  اسالمی، سیدغالمرضا؛   معماري».  (1392)صادقی،  آموزش  نظام  ساختارمند  مدل  به  اسالمی  .  «رویکردي 

 .92-79(: 7)  2كیمیاي هنر 

نقش روانشناسی محیط و ادراكات حسی در طراحی فضاي معماري  ».  (1395)زاده، حسین.  سلطان  امراللهی، غزاله؛ 

 .20-1، 2هنر، ش. «براي كودكان دچار اختاللت بینایی 

. باغ نظر  «شناسی خیال در فرایند طراحی معماريگونه» .  (1397)كرامتی، غزال.    امینی، سارا؛ فالمکی، محمدمنصور و

16 (72 :)64-53. 

تبیین مراتب و فرایند ادراک انسان و نقش آن در كیفیت خلق آثار معماري بر اساس مبانی  ».  (1396)یر، سمانه.  تقد

 .48-69(:  14هاي معماري اسالمی ). فصلنامه پژوهش«حکمت متعالیه

مطالعات معماري  .  «ي عوامل موثري مدیریت بهینهبهبود كیفی طراحی بر پایه».  (1392) رجایی، ملیحه.  خندقی، امین؛  

 .84-67(: 3ایران )

. باغ  «ادراک نابینایان از معماري و ضوابط و الگوهاي طراحی براي آنان».  (1389)شیبانی، ارغوان.    فرزین، احمدعلی؛  

 .72-61(: 13نظر )

 . 96-87(: 3. هنرهاي زیبا )«یادگیري از راه ساختن در آموزش معماري». (1393)كرباسی، عاطفه.  فرضیان، محمد؛ 

آموزش معماريواكاوي سبک ».  (1397)دژپسند، ساحل.    فیضی، محسن؛  ارتقاي  براي  دانشجویان  یادگیري  .  «هاي 

 . 149-170(: 14مطالعات معماري ایران )
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