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ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ اﺑﺰار آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن
)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ -ﻧﯿﻮﯾﻮرک(
ﻣﺎﻣﮏ ﻧﺼﯿﺮی ﻧﺴﺐ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ

1
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ﻓﺮح ﺣﺒﯿﺐ )ﻣﺴﺌﻮل ﻣﮑﺎﺗﺒﺎت(
Frh_habib@yahoo.com
ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻓﺖ85/9/4:

ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش85/10/7:

ﭼﮑﯿﺪه

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ ﻣﻌﺎدل ﻧﻮزده ﻣﯿﻠﯿﻮن و ﺻﺪ و ﺳﯽ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ 3را در اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ،ﻟﺬا اﯾﻦ
ﺑﺨﺶ از ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻧﻘﺶ را ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﻪ دارﻧﺪ .ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن و
ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی آن ﻫﺎ در ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی ،اﻋﻢ از آﻣﻮزش ،ﭘﺮورش ،رﺷﺪ و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در زﻧﺪﮔﯽ ﻓﺮدای آن ﻫﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﻪ ﺳﺰاﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ اﺑﻌﺎد وﺟﻮدی ﮐﻮدک ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺳﺘﺎد را ﺑﺮای ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدن و آﻣﻮﺧﺘﻦ درس ﻫﺎی
ﺑﺰرگ زﻧﺪﮔﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﭘﺎﯾﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺑﻮد .در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎﺗﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ و در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک در آﻣﺮﯾﮑﺎ در دو ﻣﺤﻠﻪ  PS 244 Soundو  PS 23 Soundﺑﺮرﺳﯽ ﮔﺮدﯾﺪه
اﺳﺖ .در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی اﯾﻦ دو ﺷﻬﺮ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ رﺷﺪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﮐﻮدﮐﺎن و آﻣﻮزش ﻋﻠﻮم از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻋﻤﻠﯽ در
ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮ آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﮐﻮدک ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮای
ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﺷﻬﺮ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﻠﯽ را در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ ﺟﺪول اراﯾﻪ داده اﯾﻢ.

واژه ﻫﺎی ﮐﻠﯿﺪی :ﮐﻮدک  ،ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی  ،ﻣﺤﻠﻪ  ،آﻣﻮزش  ،اﻣﻨﯿﺖ

 -1داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان ،ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری واﺣﺪ ﮐﺮﻣﺎن ،داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ
 - 2داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮوﻣﻌﻤﺎری واﺣﺪ ﻋﻠﻮم و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺗﻬﺮان
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ﻧﺼﯿﺮی ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎر

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻄــﺮح

ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،آن ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ آﯾﻨﺪه ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ،

ﻫﻢ و اﯾﺪه ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺷﺮاﯾﻂ ﯾﮑﺴﺎن وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد در

اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﯾﮏ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ اﻋﺘﻼ و

دو ﻣﺤﻠﻪ ،ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻮد و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻏﻨﺎ ﺑﺨﺸﺪ ،ﮐﻮدﮐﺎن
اﻣﺮوز ﻣﺮدان و زﻧﺎن ﻓﺮدای ﺟﺎﻣﻌﻪ و آﯾﻨﺪه ﺳﺎزان ﮐﺸﻮرﻣﺎن

ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎی  PS 244 Soundو ، PS 23 Sound

ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﻓﺮداﯾﯽ ﺑﻬﺘﺮ ،اﻣﺮوز ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی

آﻣﺮﯾﮑﺎ – ﻧﯿﻮﯾﻮرک

اﯾﻦ ﻗﺸﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد و آن ﻫﺎ را در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﻬﺘﺮی ﭘﺮورش داد.

اﯾﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺳﺎل 1950ﻣﯿﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه

ﻫﺮ ﭼﻪ ﻣﺤﯿﻂ ﺷﻬﺮی ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﺬﯾﺮای ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی  J.Sو ﻫﻤﮑﺎران ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ،ﻣﺪﯾﺮ

ﺑﺎﺷﺪ ،آن ﻫﺎ ﺧﻮد را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺤﯿﻂ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ،

ﻃﺮاﺣﺎن اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ را ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﺎن اﺳﺘﻔﺎﻧﻮ 1ﮐﻪ دوره

ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ اﮔﺮ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺑﺎ روﺣﯿﺎت وی ﺑﺎﺷﺪ ،او را ﮔﺮﯾﺰان از

ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺧﻮد را در داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻌﻤﺎری اوﻫﺎﯾﻮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪه

ﺷﻬﺮ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺧﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻣﺤﺼﻮل ﺗﮑﺎﻣﻞ

ﺑﺮ ﻋﻬﺪه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

ﻣﺤﯿﻂ و ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺧﻮد اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ

ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﺴﺘﻘﺮ در اﯾﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻪ

ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻌﯽ در ﭘﯿﺪا ﮐﺮدن راه ﺣﻞ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ

در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮوﮐﻠﯿﻦ 2ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی

ﺑﺮای آﻣﻮزش آن ﻫﺎ در ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ .

آﻣﻮزش ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﺻﻮت و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺗﺮﮐﯿﺐ اﺻﻮات 3ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺪون درﯾﺎﻓﺖ اﻃﻼﻋﺎت از ﻣﺤﯿﻂ و اﻓﺰاﯾﺶ

ﺧﻠﻖ ﯾﮏ ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ در ﻣﺤﯿﻂ ،ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻻزم ﺑﺮای

داﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ رﺷﺪ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ذﻫﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ داﺷﺘﻪ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ،ﺷﮑﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﺪف از اﯾﻦ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ،در اﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎﯾﺪ واﺟﺪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم

ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﻣﻄﻤﺌﻦ و ﮐﺎرا در

ﺟﻬﺖ آﻣﻮزش ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح ﺳﻨﯽ و ﺟﻨﺴﯿﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص

ﺧﺼﻮص آﻣﻮزش ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﮔﯿﺮی و

ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ،ﺑﻪ وﯾﮋه

ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﻣﺘﻔﺎوت ﻋﻠﻢ

ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﺎ ﻃﺒﯿﻌﺖ آﺷﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﯾﺎ ﻓﻀﺎی ﻻزم ﺟﻬﺖ

ﻓﯿﺰﯾﮏ ﺻﻮت ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮای آن ﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ

ﺳﺎده ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی اﯾﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺴﯿﺎر

دادن ﺑﺎر آﻣﻮزﺷﯽ و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی از

ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی

ﺟﻤﻠﻪ ﻧﮑﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮد.

دو ،ﺳﻪ و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ

در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ را ﻧﯿﺰ

ﻣﻮﻓﻖ از ﺗﺠﺎرب ﺟﻬﺎﻧﯽ در ﺷﻬﺮ ﻧﯿﻮﯾﻮرک در ﮐﺸﻮر آﻣﺮﯾﮑﺎ در

ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر

زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﯾﮏ رﺷﺘﻪ ﻧﮑﺎت

ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺎﻗﺪ ﺣﯿﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ

ﻣﺜﺒﺖ ﻃﺮاﺣﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ .

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ واﺣﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ
ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

روش ﺑﺮرﺳﯽ
در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از روش ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ -ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺪه و از آن ﺟﺎ ﮐﻪ دو ﻣﺤﻠﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﮔﺮوه
ﺷﻬﺮﺳﺎز ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺮ دو ﻣﺤﻠﻪ واﺟﺪ اﻫﺪاف

1-John Stephano
2- Brooklyn
3-Physics of acoustic phenomena and sound
composition

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ....
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از آن ﺟﺎ ﮐﻪ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ اﮐﺜﺮاً ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺖ

.5

ﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﺒﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻟﺬا ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ و آداب و رﺳﻮم
آن ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮاردی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﻓﻀﺎﻫﺎ
.6

ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ،ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺒﻠﻤﺎن آن
ﻫﺎ در ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ

ﺷﻬﺮی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ،ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت ﮐﻮدﮐﺎن در ﻧﻈﺮ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،1ﭼﺮا ﮐﻪ ﻃﺒﻖ ﻧﻈﺮﯾﻪ رﺷﺪ ﮐﻮدک ،ﮐﻮدﮐﺎن در

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﻣﺨﺘﻠﻒ
.7

دادن ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه

ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی و ذﻫﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را دارﻧﺪ و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﻦ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی و رﺷﺪ

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻫﺪاف و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ:

ذﻫﻨﯽ آن ﻫﺎ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ

 -1ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص

ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ذﻫﻨﯽ در دوران ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺮﯾﻊ ﺗﺮ از ﺳﻨﯿﻦ

ﮐﻮدﮐﺎن

ﺑﺰرگ ﺳﺎﻟﯽ اﺳﺖ 2ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی و ذﻫﻨﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﺎی آن ﻫﺎ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺪه و ﺑﻪ
ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎزی ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺳﻨﯿﻦ
ﺑﺎﻻﺗﺮ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ﺳﺎده ﺗﺮ ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺎ روش
ﻫﺎی راﺣﺖ ﺗﺮی ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن در ﺳﻨﯿﻦ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ در
ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ ﺑﺎزی ﻫﺎی
اﻧﻔﺮادی و دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ در ﺳﻨﯿﻦ ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﯿﺰ ﻓﺮق ﻣﯽ ﮐﻨﺪ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از

 -1-1اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺳﯿﺎه ﭘﻮﺳﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮐﺜﺮا ﺑﻪ
آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﻟﺬا در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی اﯾﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ آداب و رﺳﻮم و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﻮع و ﻓﺮم اﺑﺰار ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ
ﮐﻪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮﺳﻮم اﺳﺖ )ﺑﺮای ﻣﺜﺎل
اﺳﺘﻔﺎده از اﺑﺰاری ﮐﻪ در آن ﻫﺎ از ﺿﺮﺑﺎت دﺳﺖ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد
ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼﺎوﯾﺮ  1و  ،(2ﺣﺘﯽ اﺻﻮاﺗﯽ
ﮐﻪ در ﺳﺒﮏ ﻫﺎی ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ آن ﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود و ﯾﺎ
رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﮐﺸﻮرﻫﺎی
اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﮐﻮدﮐﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از اﯾﻦ
وﺳﺎﯾﻞ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روﻧﺪ ﮐﻠﯽ ﻃﺮح
.1

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﮐﻮدﮐﺎن

.2

ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی آﻣﻮزﺷﯽ ،ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت
ﺟﻬﺎﻧﯽ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ

.3

ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺤﻠﻪ

.4

ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی

ﻋﮑﺲ  -1ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﻌﺪادی اﺑﺰار ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﮐـﻪ

آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن

ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﻃﺒﻞ ﻫﺎی ﻗﺒﺎﯾﻞ اﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ دارﻧﺪ ﻓﻀﺎﯾﯽ
ﺑﺮای آﻣﻮزش و ﺗﻔﺮﯾﺢ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ،اﯾﻦ ﻓﻀﺎ ﺑـﺎ
1-

Espary , Bernard , 1996 , Education in childhood,
Taschen, No 52 , 53 , 54 , 55
2
- Espary , Bernard , 1996 , Education in childhood,
Taschen , No 76 , 77

ﯾﮏ ﻋﻘﺐ رﻓﺘﮕﯽ ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮای ﺑﺎزی دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ و ﯾـﺎ
اﻧﻔﺮادی ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد آورده اﺳﺖ).(1
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ﻧﺼﯿﺮی ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎر

 -2-4ﯾﺎدﮔﯿﺮی از ﻃﺒﯿﻌﺖ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی
آﻣﻮزﺷﯽ.

 -3ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﻮﯾﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﻣﺤﻠﻪ
 -3-1اﯾﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ در دﻫﻪ  1950م ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺳﺎده
ﮔﺮاﯾﯽ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی آن ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ .در اﯾﻦ دو
ﻣﺤﻠﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی دو ،ﺳﻪ
و ﯾﺎ ﭼﻬﺎر ﻃﺒﻘﻪ اﺳﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﺮﮐﺰ
ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﯾﮏ ﻃﺒﻘﻪ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و ﻓﺎﻗﺪ
ﺣﯿﺎط ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ دو ﻣﺤﻠﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی
ﻋﮑﺲ  -2ﻃﺒﻞ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ ﺷـﻮد

ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺣﯿﺎط ﺧﺎﻧﻪ را ﻧﯿﺰ دارا ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻫﺮﮐﺪام ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﻣﺘـﺼﻞ ﺷـﺪه

 -3-2ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮی ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺎ ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻄﺮﻧﺠﯽ اﺳﺖ و اﮐﺜﺮ ﺗﻘﺎﻃﻊ

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺸﻘﺎب ﻣﺎﻧﻨﺪی ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ
ﺳﺮ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﯾـﻦ ﺗﺮﺗﯿـﺐ ﻫﻨﮕـﺎم

ﻫﺎ واﺟﺪ زاوﯾﻪ  90درﺟﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻧﻮاﺧﺘﻦ ﻃﺒﻞ ﺻﺪای آن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣـﯽ
ﺷﻮد).(1

 -4ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن

 -1-2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت دﻟﺨﻮاه ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﻠﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺎزی

-4-1ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر

ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮدﮐﺎن

 -1-3ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ آﻣﻮزﺷﯽ را ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ
ﺑﺎزی و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮدﺷﺎن ﻓﺮا ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ درﺻﺪ
ﺟﺬب و ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﭙﺮدن اﻃﻼﻋﺎﺗﺸﺎن ﺑﯿﺸﺘﺮ از زﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
آن ﻣﻄﻠﺐ را در ﮐﻼس درس و ﻏﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﯽ ﺳﭙﺎرﻧﺪ
 -1-4ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻣﻮرد ﮐﻮدک و ﻓﻀﺎی
ﺷﻬﺮی و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺤﻠﻪ.
 -2ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی آﻣﻮزﺷﯽ
 -2-1ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی آﻣﻮزﺷﯽ.
 -2-2ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺟﻬﺎﻧﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻃﺮاﺣﯽ
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﮑﺎت ﻣﺜﺒﺖ آن ﻫﺎ در
ﻃﺮاﺣﯽ.
 -2-3ﺑﺮرﺳﯽ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻓﻀﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮی در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ.

 -4-1-1ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎﯾـﺪ در ﻣﺤﯿﻄـﯽ
ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ﮐﻪ دارای اﻣﻨﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ اﯾـﻦ ﻣﻨﻈـﻮر اﯾـﻦ ﻣﻨـﺎﻃﻖ
اﮐﺜﺮا در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺤﻠﻪ و ﯾﺎ در ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑـﻪ دور از راه ﻫـﺎی
ﻣﺎﺷﯿﻦ رو و ﭘﺮ رﻓﺖ و آﻣﺪ اﺗﻮﻣﺒﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ،اﺣـﺪاث ﺷـﺪه و
ﮐﺎرﺑﺮی اﮐﺜﺮ راه ﻫﺎی ﻫﻢ ﺟﻮار آن ﻫﺎ ﭘﯿﺎده راه اﺳﺖ.
دوری از راه ﻫــﺎی ﻣﺎﺷــﯿﻦ رو ﻧــﻪ ﺗﻨﻬــﺎ اﻣﻨﯿــﺖ ﺟــﺎﻧﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن را ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻫﻮای ﺳﺎﻟﻢ و
ﭘﺎﮐﯿﺰه ﺗﺮی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد .
 -4-1-2ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ در
ﻣﻌﺮض دﯾﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و دور از ﭼﺸﻢ و ﯾﺎ ﻣﺨﻔﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 -4-1-3ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ
و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺟﻮاری ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد
ﻧﻈﺎرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن .
 -4-1-4ﻫﻢ ﺟﻮار ﻗﺮار دادن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﻓـﻀﺎﻫﺎ در ﮐﻨـﺎر
ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻓـﻀﺎﻫﺎ رو ﺑـﻪ روی

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ....
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ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗـﺎ ﺳـﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧـﻪ ﻫـﺎ ﮐـﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻟﺪﯾﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ ﻏﯿـﺮ ﻣـﺴﺘﻘﯿﻢ از داﺧـﻞ

 -5ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در اﺳﺘﻔﺎده از اﯾﻦ

ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻓﻀﺎﻫﺎ

 -4-1-5دور ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣـﯽ ﺷـﺪه از ﻣﮑـﺎن ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ

ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ ﯾﻌﻨـﯽ اﻓـﺮادی ﮐـﻪ در ﺧـﺎرج از

ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی آﻣﻮزﺷﯽ .

ﻣﺤﻠﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ،ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ .در اﯾـﻦ ﺧـﺼﻮص ﺳـﻌﯽ

 -5-2ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ

ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ دور از دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﻣﺤﻠﻪ و ﯾـﺎ دور از

اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

ورودی ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ و ﯾﺎ ﻧﻘﺎﻃﯽ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده اﻓـﺮاد ﺧـﺎرج از

 -5-3در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠﻪ

ﻣﺤﻠﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻗﺮار ﮔﯿﺮد.

ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﯿﺮ ﻣﺤﻠﻪ.

 -4-1-6ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤـﻮدن ﻗﻠﻤـﺮو ﻓـﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑـﯽ ﮐﻮدﮐـﺎن ﺑـﺎ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺎزی و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻣﻮزﺷﯽ آن ﻫﺎ ،اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑـﺎ اﯾﺠـﺎد

 -6اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﻣﺒﻠﻤﺎن

ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع  60و ﺣﺪاﻗﻞ  20ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه،

ﺷﻬﺮی

ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺧـﺎرج از ﻣﺤـﺪوده ﺑـﺎزی و ﺗﺠﻤـﻊ ﮐﻮدﮐـﺎن

 -6-1اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ آن ﻫﺎ در

ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ داﺧﻞ اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ دﯾﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻣﻘﯿﺎس ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدن اﺑﺰار ﺧﺎﺻﯽ در

 -4-1-7ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﻮر ﮐﺎﻓﯽ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷـﻬﺮی آﻣﻮزﺷـﯽ ﻃﺮاﺣـﯽ

ﻣﺒﻠﻤﺎن ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﯿﺎس آن ﻫﺎ را از ﻧﻈﺮ ارﺗﻔﺎع ،ﻃﻮل و ﯾﺎ

ﺷﺪه در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ .

ﻋﺮض ﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺻﻮرت در آورد.
 -6-2اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻤﺎن و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺎ دادن

 -4-2آرام ﺳﺎزی ﻣﺤﺪوده ﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه

ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ

 -4-2-1اﻧﺘﺨﺎب ﻓﻀﺎﻫﺎی آرام در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮای ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی

ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺑﺰار

آﻣﻮزﺷﯽ ﺷﻬﺮی.

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﺪا و ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ،ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ و ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺮاﺣﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان

 -4-2-2آرام ﺳﺎزی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از

ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮏ ﻣﺠﺴﻤﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ،ﻋﻤﻠﮑﺮد

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺗﻌﺒﯿﻪ درﺧﺘﺎن  ،ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎ در دور

داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺎ دور ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه.

.-6-3ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی در اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ

 -4-2-3دور ﮐﺮدن راه ﻫﺎی ﺳﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آرام ﺳﺎزی اﯾﻦ

ﺑﺎ رخ دادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺰ ﺑﺎر آﻣﻮزﺷﯽ

ﻣﮑﺎن ﻫﺎ.

ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﭘﺪﯾﺪه ای را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﺎ

 -4-2-4در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ در دورﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ

وزش ﺑﺎد ،ﺻﺪای رﻋﺪ و ﺑﺮق ،ﺑﺎران ،ﺻﺪای ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و دﯾﮕﺮ

ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺻﺪا در ﻣﺤﻠﻪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل اﯾﺴﺘﮕﺎه اﺗﻮﺑﻮس و ﯾﺎ

ﺻﺪاﻫﺎی رخ دادﻫﺎی ﻃﺒﯿﻌﯽ ،ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﺤﻠﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ ﮔﺮوه زﯾﺎدی از اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻪ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﺪﯾﺪه ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را در زﻣﯿﻨﻪ ﺻﻮت از

ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ.

 -4-2-5ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدن ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از
ﻧﻘﺎط ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن راه ﺳﻮاره.
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ﻧﺼﯿﺮی ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎر

ﺑﺮرﺳﯽ اﺑﻌﺎد آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤـﺎن ﺷـﻬﺮی ﻃﺮاﺣـﯽ
ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻪ:

ﻋﮑﺲ  -5ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮت )(1

ﻋﮑﺲ  -3در داﺧﻞ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻋﮑﺲ ﻣـﺸﺎﻫﺪه
ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﻌﺪادی آﯾﻨﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﮐﻮدک ﺗﻮﺳﻂ آن ﻫﺎ
ﻋﮑﺲ  -6ﺑﺎزی ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ )(1

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ را ﺑﺎ دﯾﺪی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  3ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻨﺪ،ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ دارای ﻗﻄﺮﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺪام
ﺻﺪای ﺧﺎﺻﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ

ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﮐﻪ در ﻋﮑﺲ ﻫﺎی ﺷﻤﺎره3و  4و  5و  6دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد

دارای ﻗﻄﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ دارای ﺻﺪای زﯾﺮ و ﻟﻮﻟـﻪ

اﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﻓﻀﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن رده ﺳﻨﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ

ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﺰرگ ﺗﺮی دارد ﺻﺪای ﺑﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨـﺪ،

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﯾﻤﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ،ﻓﻀﺎ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع

ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺻـﻔﺤﻪ ﻣـﻮرب ﯾـﮏ ﺻـﺪا را در
ﭼﻬﺎر ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺎوت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﮐﻮدک ﺑﺎ ﭼﺮﺧﺎﻧـﺪن
اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ی ﻣﺪور ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﯾﺪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺻـﺪاﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﺪ).(1

ﺣﺪاﻗﻞ  20و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  60ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺑ
اﯾﻦ اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع و اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺣﺼﺎر ،ﻣﺤﺪوده ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن و
ﻗﻠﻤﺮو ﻣﺨﺼﻮص آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ دﯾﺪ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ
داﺧﻞ ﻓﻀﺎ و دﯾﺪ درون ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻓﻀﺎ ﻗﻄﻊ ﻧﺸﻮد .در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ رﻧﮓ ﮐﺪ ﮔﺬاری ﺷﺪه و از زﯾﺮ زﻣﯿﻦ اﺑﺘﺪا و
اﻧﺘﻬﺎی آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺘﻘﺎل ﺻﻮت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﻤﺎن
رﻧﮓ ﻟﻮﻟﻪ در ﺳﻤﺖ دﯾﮕﺮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺻﺤﺒﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺻﺪای او
را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ).(1

ﻋﮑﺲ  -4ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن و آﻣﻮزش )(1

ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ....
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ﻋﮑﺲ  – 7ﻣﺤﻞ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﺤﻞ ﺑﺎزی)(1

ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن

در ﺿﻤﻦ ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ در ﻣﺠﺎورت آن ﻫﺎ اﻣﮑﺎن

ﻣﺤﻠﻪ ،ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﻣﺠﺎورت ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ

ﻧﺸﺴﺘﻦ اﻓﺮاد ﺑﺰرگ ﺳﺎل ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص واﻟﺪﯾﻦ و اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ و ﻧﻈﺎرت

ﺧﺼﻮص در رو ﺑﻪ روی آن ﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ

آن ﻫﺎ ﺑﺮ ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻧﻈﺎرت داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،

ﺷﮑﻞ  -8ﻣﮑﺎﻧﯿﺎﺑﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ)(1

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﻔﺮﯾﺤﯽ آﻣﻮزﺷﯽ اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ در ﯾﮏ ﻃﺮف ﭘﯿﺎده راه

آﻣﻮزﺷﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺟﻬﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی وﯾﮋﮔﯽ

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻣﺘﻨﻮع

ﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در ﻣﻮرد ﺻﻮت داده ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻧﺼﯿﺮی ﻧﺴﺐ و ﻫﻤﮑﺎر

ﺣﺮﮐﺖ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﻮر و ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ در ﺻـﻔﺤﻪ ﻫـﺎی ﺻـﻮﺗﯽ
اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻋﮑﺲ  -9ﺻﻔﺤﺎت اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه ﺻﻮت )(1

ﻋﮑﺲ  -12ﺻﻔﺤﺎت اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه ﺻﻮت)(1
ﻋﮑﺲ -10ﺻﻔﺤﺎت اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه ﺻﻮت)(1

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺗﺼﺎل ﯾﮏ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﺻﻮت ﺑﻪ زﯾﺮ
زﻣﯿﻦ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺻﺪاﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ را ﺑﺸﻨﻮﻧﺪ در ﺿﻤﻦ
در ﺻﻮرت اﯾﺠﺎد ﺻﺪا در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﯾﻦ ﺻﻔﺤﻪ ﺻﺪا ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر
اﻧﻌﮑﺎس ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯿﺰان ﺑﻠﻨﺪ ﺗﺮ ﺷﺪن ﺻﺪا و ﺗﻌﺪاد اﻧﻌﮑﺎس
آن ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﺻﻔﺤﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﺻﺪا دارد ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ
ﭼﻪ ﺻﻔﺤﻪ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت اﻧﻌﮑﺎس ﺻﻮت ﺑﯿﺸﺘﺮ و
ﻫﺮ ﭼﻪ ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﮐﻢ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد

ﻋﮑﺲ -11ﺻﻔﺤﺎت اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه ﺻﻮت)(1
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺒﻠﻤﺎن ﻫﺎ ﻓﺮﺻﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎدﮔﯿﺮی را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت
اﻧﻔﺮادی و ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺑﻪ ﮐﻮدک ﻣـﯽ دﻫـﺪ ،در ﻋﮑـﺲ
ﺷﻤﺎره  10 ،9و  11ﺳﻪ ﺻﻔﺤﻪ اﻧﻌﮑﺎس دﻫﻨﺪه ﺻﻮت ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از
ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺗﺼﺎل ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﯾﮏ ﻟﻮﻟﻪ ﻋﻤﻮدی ﺑﻪ ارﺗﻔـﺎع
دو ﻣﺘﺮ اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ زﯾـﺮ زﻣـﯿﻦ اﺗـﺼﺎل داده اﺳـﺖ ،ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ
ﮐﻮدک در ﯾﮑﯽ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی اﺗﺼﺎل ﻟﻮﻟﻪ اﻓﻘﯽ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﯾـﺎ
ﺻﺪاﯾﯽ را ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ اﻧﻌﮑﺎس ﻫﺎی
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ از ﺻﺪا را ﺑﺎ ﻫﻢ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﻣـﯽ ﮐﻨـﺪ .ﻫﻨﮕـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ از اﯾـﻦ
وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ای ﻧﺸﻮد ﺻﺪاﻫﺎی زﯾﺮ زﻣﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧـﺪ ﻧﺎﺷـﯽ از

ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻧﺘﺎﯾﺞ
ﺑﺮای ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی
آﻣﻮزﺷﯽ در ﺷﻬﺮ اﺑﺘﺪا ﺑﺎﯾﺪ اﻣﻨﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪه و ﻧﮑﺎت
ﺿﺮوری ﺑﺮای ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻓﻀﺎ ﺟﻬﺖ داﺷﺘﻦ ﺷﺮاﯾﻂ آﻣﻮزش
ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﮐﻮدک و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﺮای او ﺳﺨﻦ
ﺑﻪ ﻣﯿﺎن ﻣﯽ آﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺰرگ ﺗﺮ ﻫﺎ
و ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﺑﻮدن آن ﻫﺎ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭼﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﻫﺎ ﺑﺮای ﺳﻨﯿﻦ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ،ﺑﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  1ﺳﻌﯽ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪی و
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻬﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اراﯾﻪ ﺷﻮد .
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ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی ﺑﻪ ...
ﺟﺪول  -1اﺻﻮل و ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ)ﻣﺎﺧﺬ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻋﻤﻠﮑﺮد راه ﻫﺎی ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ راه ﻫﺎی  :ﺳﻮاره و ﭘﯿﺎده راه ﻫﺎ)راه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﺺ اﻓﺮاد ﭘﯿﺎده(
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎزی ﮐﻮدﮐﺎن در دﯾﺪ و اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﺨﻔﯽ ﺷﺪن آن ﻫﺎ
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﻧﺸﺴﺘﻦ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﯾﺎ ﻫﻢ ﺟﻮاری ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻃﺮاﺣﯽ
ﺗﺎﻣﯿﻦ اﻣﻨﯿﺖ در ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎرت ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺰرگ ﺳﺎﻻن
ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﻫﻢ ﺟﻮار ﻗﺮاردادن ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﯾﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ در ﮐﻨﺎر ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در
ﻓﻀﺎﻫﺎ رو ﺑﻪ روی ﭘﻨﺠﺮه ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ واﻟﺪﯾﻦ
ﻣﺤﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اﯾﺠﺎد آراﻣﺶ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ،ﻏﯿﺮﻣﺴﺘﻘﯿﻢ از داﺧﻞ ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ رﻓﺘﺎر و اﻣﻨﯿﺖ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻧﻈﺎرت
ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺘﻔﺎده داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﮐﻨﻨﺪه از ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻗﻠﻤﺮو ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺗﺠﺮﺑﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺮﯾﻢ ﺑﺎزی و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﻮدﮐﺎن
ﻓﻀﺎﻫﺎ آﻣﻮزﺷﯽ آﻣﻮزﺷﯽ
دور ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه از ﻣﮑﺎن ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻓﺮاد ﻏﺮﯾﺒﻪ )اﻓﺮادی ﮐﻪ
ﺷﻬﺮی ﮐﻮدﮐﺎن
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ( ﻗﺮار ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.
در ﻣﺤﻠﻪ

ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺴﺪود ﮐﻨﻨﺪه در ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﻘﺎط ﺑﺮای ﻣﺤﺪود ﮐﺮدن راه ﺳﻮاره
آرام ﺳﺎزی
ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﺪه

آرام ﺳﺎزی ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه در ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺒﺰ و ﺗﻌﺒﯿﻪ درﺧﺘﺎن،
ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎ و ﮔﻞ ﻫﺎ در دور ﺗﺎ دور ﻣﺤﯿﻂ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه
دور ﮐﺮدن راه ﻫﺎی ﺳﻮاره ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرآرام ﺳﺎزی اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﻫﺎ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣﯽ در دورﺗﺮﯾﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﮑﺎن ﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪ ﺻﺪا در ﻣﺤﻠﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﻠﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻫﻮﯾﺘﯽ اﻓﺮاد ﻣﺤﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن در ﻣﻮرد ﮐﻮدک و ﻓﻀﺎی ﺷﻬﺮی و ﻟﺤﺎظ ﮐﺮدن آن ﻫﺎ در ﻃﺮاﺣﯽ
ﺑﻪ وﯾﮋه ﮐﻮدﮐﺎن

ﻣﺤﻠﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺮﯾﺤﺎت دﻟﺨﻮاه ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﻠﻪ  :ﺑﺎزی ﻫﺎی ﻗﻮﻣﯽ  ،ﻣﺤﻠﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﯾﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی آﻣﻮزﺷﯽ

ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی اوﻟﯿﻪ ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻮرد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺤﻠﻪ

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﻌﻠﻮل و ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از ﮐﻮدﮐﺎن ﻣﺤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ از
آن ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺮای ﻫﻤﻪ اﻫﺎﻟﯽ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺨﺼﻮص ﮐﻮدﮐﺎن ﻓﻘﯿﺮ

اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی آﻣﻮزﺷﯽ در ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮای ﮔﺮوه ﻫﺎی ﺳﻨﯽ
ﻣﺒﻠﻤﺎن آن ﻫﺎ

ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺑﻌﺎد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﯾﺮ ﮐﺮدن ﻓﻀﺎﻫﺎ و ﻣﺒﻠﻤﺎن ﺷﻬﺮی ﺑﺎ دادن ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آن ﻫﺎ
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