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   Abstract     چکیده

 یبرا یکیزیف طیمح ی، با دستکارحرفه و یک دانش کیبه عنوان  ،یمعمار

؛ به رفتار مورد نظر سروکار دارد ختنیخاص و برانگ یعملکردها لیتسه

ی کاربران باشد و افراد خاص نباید مورد ی نیاز همهطوریکه برطرف کننده

ها، الگوها، ها، رنگبافت -یعمدتاً از عناصر حس طیمح نیا استثنا قرار بگیرند.

اُتیسم که در فارسی با معنای  .شده است لیتشک رهیو غ کیآکوست

اختالالت ای از شود، به عنوان مجموعهنیز شناخته می« درخودماندگی»

ذهنی و رفتاری تا حدود بسیار زیادی وابسته به شرایط محیطی بوده و نقش 

این عناصر و سایر شرایط محیط کالبدی در بهبود و شفابخشی این دسته از 

افراد بسیار حیاتی است. با توجه به آمار افزایش جمعیت افراد مبتال به اُتیسم 

نفر مبتال به  1ک متولد شده کود 150در ایران و جهان، به طوریکه از هر 

این اختالل است، لزوم پرداختن به مراکز آموزشی و درمانی مخصوص این 

ای و با پژوهش حاضر بر مبنای مطالعات کتابخانهیابد. کودکان ضرورت می

تا با بررسی عوامل تاثیرگذار بر طراحی کالبد  کوشدمرور ادبیات علمی می

یابی و محیط متناسب با کودکان اُتیستیک از جمله نور و رنگ، مکان

ی راهکارهای پذیری، الگوی حرکت و مسیریابی، و ... و ارائههمسایگی، انعطاف

اصولی معماری در جهت شفابخشی محیط آموزشی برای این دسته از افراد، 

نهاده باشد. روش گردآوری اطالعات نیز توصیفی و تحلیل  در این جهت گام

ها مبتنی بر مقایسه، ارزیابی و بر اساس استدالل منطقی است. در انتها داده

راهکارهای کالبدی های مرور ادبیات علمی، جدولی مبتنی بر و بر اساس یافته

م بر طراحی محیط آموزشی شفابخش برای کودکان دارای اختالل اُتیسموثر 

 ارایه شده است.

 

 Despite its ecological potential and great potentials for 
attracting tourists and developing the tourism industry, 
Talesh city needs the infrastructure of accommodation and 
entertainment spaces that will satisfy tourists. On the other 
hand, the construction of these infrastructures may have 
irreversible effects on the environment. Therefore, it should 

be designed in accordance with the principles that cause the 
least damage to the community and the host environment 
and provide facilities to meet the needs of tourism and the 
people of the region according to design principles and the 
effects of nature to protect and raise the quality of natural 
resources. These principles provide a framework of 
perspectives that can provide a better understanding of 

ecotourism and its impact on tourism attractions. The 
purpose of this study is to extract and achieve common 
principles and components of ecotourism, based on which it 
is possible to evaluate a function of ecotourism features 
before designing and building, and using architectural 
solutions and using ecotourism theories with appropriate 
methods. The research method of the present study is 

qualitative and schematic with the nature of content analysis. 
Sampling in this citation is purposeful-selective through in-
depth interviews with a statistical population of 20 architects. 
The data collection method is based on field studies, 
interviews, studies of some books, articles and authoritative 
sources. As a result, components of ecotourism in the design 
of tourism-related buildings based on the application of 

methods of cultural development, economic prosperity, etc. 
in the region have been introduced as a model for the design 

and construction of residential-recreational complexes in 
the predisposed region. 
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  مقدمه  -1

نیز  «یدرخود ماندگ»با معنا و مفهوم  یاصطالح اُتیسم که در فارس

در  یجد یو رفتار یاز اختالالت ذهن یامجموعه شود،یشناخته م

بیشتر در کودکان و در حین  یاختالالت رفتار ینرشد افراد بوده که ا

بروز  یدآن ممکن است از خفیف تا شد یهاشده و نشانه یدهرشد د
 یو عملکرد یاختالل رشد ینا یافراد دارا یها یژگیو[. 1]پیدا کند 

و  یقضعیف، عال یتر به صورت روابط اجتماعگسترده یدر دامنه

بروز پیدا  یو غیر کالم یممحدود و مشکل در ارتباط کال یهافعالیت

ها محیط اطرافمان را تا آنجا که ممکن باشد مطابق . ما انسانکنندیم
موضوع در مورد کودکان به  ینا یول دهیم،یتغییر م یماننیازها اب

همچون اختالل اُتیسم  ینوع ناتوان یک یکه دارا یخصوص کودکان

 یکاف ییوانااز ت یها به علت عدم برخوردارهستند صادق نیست. آن

احساساتشان، در درک  یقشده از طر یافتدر پردازش اطالعات در
کودکان  یننیاز مبرم ا ینبنابرا [.1] تندمحیط اطراف دچار مشکل هس

لزوم  ی،و درمان یآموزش یهادر محیط یادکردن زمان ز یبه سپر

مخصوص  یآموزش یفضاها یسازمطلوب و مناسب یکالبد یطراح
میان نقش معماران به  ینافراد را در بر خواهد داشت. در ا ینبه ا

عملکرد پررنگ شده و  ینبه بهبود ا کمکدر  یعنصر اصل یکعنوان 

افراد، در جهت  ینا هاییژگیها وظیفه دارند تا با شناخت درست وآن

با کیفیت  یکالبد یفضاها یطراح یقاز طر یشانبرطرف کردن نیازها
 یافراد دارا یمتناسب با نیازها یفضا یاحطر یمطلوب بکوشند. برا

و  یروان هاییژگیو یستیابتدا با ی،و عملکرد یاختالل رشد ینا

در  یادگیریارتقا  یبرا ییفضا یافراد را شناخت و نیازها ینا یکیفیز

ها را برشمرد تا بتوان به با آن یمناسب معمار یجهت ارائه راهکارها
 یدلیل ینتراولین و مهم[. 2]آنها کمک کرد  یارتباط عملکرد یبرقرار

رشد  دارد،یموضوع معطوف م ینکه توجه طراحان و معماران را به ا

 یاختالل است. با توجه به آمارها ینچشمگیر آمار کودکان مبتال به ا

 2020( در سال NIMHبهداشت روان ) یموسسه مل یارائه شده از سو
نفر مبتال  یکزاد به دنیا آمده، نو 150به طور متوسط از هر  ی،میالد

است.  یشن آمار رو به افزایکه متاسفانه ا باشدیبه سندرم اُتیسم م

آموزش و  یمناسب برا یهانیاز به فراهم آوردن محیط ینبنابرا

 یفقر مراکز آموزش یگر. مورد دشودیافراد احساس م ینپرورش ا
راحان بزرگ است که نظر ط یافراد در شهرها ینا یمناسب برا

کمبودها  ینتا در برطرف کردن ا کندیسو جلب م ینرا به ا یمعمار

را از  یخود بتوانند مشکل یسهم خود را ارائه کنند و با دانش طراح

 ی، ناتوانASDبرجسته  هاییژگیاز و یکی[. 3]بابت برطرف سازند  ینا
کودکان  ینصورت که ا ینارتباط است، بد یبرقرار ینهدر زم یفیک

در شروع آن مشکل  لباو غا شودیارتباط چگونه برقرار م دانندینم

 یبه عملکرد رفتار یزارتباط ن یمشکل برقرار یناز ا یدارند. بخش

 یسماز کودکان مبتال به اُت یاری. بسشودیمربوط م یسمکودک اُت
شده و  یزیرزودهنگام، درست، برنامه یآموزش یهابا تالش توانندیم

رشد قابل  یژه،مناسب و یطمح یکهر فرد در  یشده برا یطراح

 یسمکمک به کودک اُت یکه هدف اصل یراداشته باشد؛ ز ایمالحظه

جامعه  ین،است. با وجود ا یارتباط عملکرد یتکامل و برقرار یبرا
 یزیکیو ف یمحروم از هرگونه استاندارد و ضوابط ساختار یمعمار

 .[4]است  یستیکمراکز مخصوص افراد اُت یبرا

 یقتحق روش -2

 یناست و اطالعات موجود در ا یاز لحاظ هدف کاربرد یقتحق این
 یهستند. پژوهش حاضر بر مبنا یو تحلیل یپژوهش از نوع توصیف

 یتا با بررس کوشدیم یعلم یاتو با مرور ادب یامطالعات کتابخانه

ها را در نقش آن یط،مح یدر طراح یمعمار یکاربرد یماصول و مفاه

و  یارتباط هایییآن بر بهبود توانا یرتاث و یآموزش یطمح یشفابخش
 . یدمشخص نما یسماختالل اُت یکودکان دارا یرفتار

 یقتحق پیشینه -3

اکنون عنوان که هم یاختالل یبرا ینام یچه یستماواسط قرن ب تا
 یموزل یرا به خود گرفته است وجود نداشت. هنر یستیکاختالل اُت

به کودکان  یبه طور جد 1867سال  بود که در یروانپزشک یننخست

بودند  یرشد یراتو تاخ یروان یدکه مبتال به اختالل شد یخردسال

 یسی،پزشک سوئبلولر روان یوگن، 1908در سال [. 5]توجه نمود 
که در  یاجتماع یاز انزوا ینوع خاص یفتوص یرا برا یسماصطالح اُت

مطالعات دکتر  پس از[. 6]مشاهده کرده بود به کار برد  یزوفرنیاسک

 ینفره از کودکان دارا 11گروه  یک یبر رو 1943لئو کانر در سال 

 یسمنسبت به اختالل اُت یهاول یجکه به شناخت نتا صخا هاییژگیو
 یسماختالل اُت یراجع به افراد دارا یادیز یقاتمنتج شد، تاکنون تحق

 انجام یقاتتحق ینا یشترب [.5]ها انجام شده است آن یاتو خصوص

عالئم،  شناسی،یبرا از منظر آس یسمشده توسط پژوهشگران، اُت

معماران  یراخ یهااند. در سالکرده یبررس درمانمداخله و  هاییوهش
 یبه خصوص روانشناس ی،علوم انسان یهابه کمک متخصصان رشه

انسان و  یبه رابطه یدجد یهابا نگرش یدر صدد طراح یط،مح

اختالل،  ینا یتباتوجه به اهم [.1] انداو، اقدام کرده یرامونپ یطمح

صورت  یادر دن یو روانشناس یمعمار ینب یارشتهانیم یقاتیتحق
 یمعمار یطراح دهدینشان م یقاتتحق ینا یجگرفته است که نتا

 یرتأث تواندیم یسماختالل اُت یکودکان دارا یمناسب برا یطمح یک

از  یبه برخ 1شته باشد که در جدول ها دابر روند سالمت آن یادیز

 .ها، اشاره شده استآن
 

 (AuDشناخت اختالل اُتیسم)

اُتیسم یا درخودماندگی یک اختالل رفتاری، ذهنی و حسی است. 

کودکان شامل طیف اختالل اُتیسم در برقراری ارتباطات و ایجاد 

تعامالت اجتماعی ناتوان هستند. برخی از این کودکان ممکن است 
برقراری ارتباط با دیگران تمایل نشان دهند، اما شروع و ادامه  جهت

ها دشوار است. بنابراین، کودکان مبتال به اُتیسم به رابطه برای آن

توانند با گروه همساالن دلیل اختالل در تعامل اجتماعی کمتر می

خود ارتباط برقرار کنند و اغلب تنها هستند. این دسته از کودکان با 
کنند و ها به خوبی ارتباط چشمی برقرار نمین و سایر بچهبزرگساال

در  [.7]ها با کودکان طبیعی متفاوت است نحوه بازی کردن آن

بسیاری از کشورها شیوع اُتیسم در بین کودکان به تنهایی بیش از 

که بر اساس داده های شیوع سرطان، ایدز و دیابت است؛ به طوری
 Centers for Diseaseی از درمان)مرکز کنترل و پیشگیر 2016سال 

Control and Prevention_ CDC 54، تقریباً از هر 2020( در سال 

همچنین این  ( است.ASDنفر مبتال به اختالل طیف اُتیسم ) 1کودک 
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 150آمار در ایران نیز رو به افزایش است و به طور میانگین از هر 
 ل است.کودک دارای این اختال 1شود کودکی که متولد می

اختالل اُتیستیک اصطالحی است که برای توصیف افرادی که نقص 

ی تعامل اجتماعی، ارتباط)کارکردی یا ناهنجاری رشدی در سه زمینه

ای، ها و عالیق)محدود، کلیشهی فعالیتو/یا عملکردی( و محدوده
افراد  %75رود. تقریبا دهند به کار میویرانگر( نشان می-تکراری، خود

در  %25کنند در حالی که ماندگی ذهنی عمل میی عقبودهدر محد

بنابراین در یک طرف [. 6]گیرند ی متوسط و باالتر قرار میمحدوده

AuD  افراد با مشکالت تعامل اجتماعی بارز، مشکالت ارتباطی یا تاخیر
ای وجود دارد در رشد زبان، الگوهای رفتاری محدود، تکراری و کلیشه

های شدید در بُعد شناختی این افراد دیده نقصو حتی ممکن است 

، افراد با مشکالت تعامل اجتماعی AuDشود. در یک طرف دیگر 

خفیف، تاخیر در ارتباط، رفتارهای قالبی، تکراری و محدود کمتر 

وجود دارد و فردی که تاخیری در کارکردهای شناختی نشان 
تالالت روانشناختی علت ابتال به اُتیسم مانند بسیاری از اخ دهد.نمی

یک علت واحد و شناخته شده نیست، ثابت شده که عوامل ژنتیکی 

ای که در بروز این بیماری نقش دارند و احتمال بروز آن در خانواده

برابر بیشتر از جمعیت عمومی است.  50یک فرزند درخودمانده دارد، 
دا تا کنون هیچ روش درمان قطعی برای مبتالیان به درخودماندگی پی

نشده است و افراد درخودمانده، برای تمام عمر این بیماری را با خود 

ها به همراه خواهند داشت. همچنین نگهداری از یک کودک اُتیسم ده

گیرد و ها انرژی میفعالی شدید از خانوادهبرابر یک کودک با بیش
ها سخت و های درمان این بیماری برای بسیاری از خانوادههزینه

، اختالالت فراگیر رشد به 1شکل در نمودار  است )همان(. غیرممکن

  اند:بندی شدهشکل زیر دسته

  

 اُتیسممطالعات انجام گرفته درباره طراحی فضاهای آموزشی در کودکان مبتال به اختالالت طیف  1جدول  

 یافته ها ماخذ عنوان مطالعات انجام شده ردیف

 [8] نیازهای خاص 1
امکان تسلط کاربران بر وضعیت محیطی/ نیاز به داشتن تزیینات ساده و بدون آالیش/ خصوصیات 

 فنی مناسب

 [9] تاثیر طراحی ساختمان روی کودکان مبتال به اُتیسم 2
های مخصوص/ استفاده از عایق صوتی/ حیاط و هوای طراحی سطوح منحنی/ استفاده از رنگ

 از کف/ سیرکوالسیون مناسبآزاد/ گرمایش 

3 
هایی برای کودکان و بزرگساالن مبتال طراحی محیط

 به اُتیسم
 های مناسب/ فضاهای روباز/ سازماندهی پالن و طرحآکوستیک فضاها/ نور و تهویه و رنگ [10]

 [11] یک طراحی برای اُتیسم 4
یابی مناظر بیرونی/ استفاده از محصوریت/ تناسبات ارتفاعی/ استفاده از معیار فضای آزاد/ جهت

 تمرکز برای سازماندهی فضا/ استفاده از فضاهای متعادل پویا و غیر پویا/ نورپردازی طبیعی/ . . .

 [12] طراحی و معماری 5
ارائه شرایط الزم برای طراحی فضاهای آموزشی مناسب افراد مبتال به اُتیسم: استفاده از نور 

 داشتن/ آکوستیک بودن فضا/ برخورداری از حداقل جزییات و تزیینات.طبیعی/ توانایی محدود نگه

 [1] معماری و اُتیسم 6
های های جهانی درباره فضاهای آموزشی الزم برای کودکان مبتال به اُتیسم و ویژگیبررسی مطالعه

 مناسب

 
 [6] اختالالت فراگیر رشد، منبع 1 شکل

 محیط کالبدی و کودک اُتیستیک

از بسیاری جهات نیازمند کمک اطرافیان است.  ASDکودک مبتال به 

ها دارای نقص است. او به ها و تواناییچرا که در بسیاری از مهارت
تواند با افراد و اشیا ارتباط برقرار کند و معموال به برخی راحتی نمی

غیرطبیعی دارد. درک فضا و محیط برای او دشوار است  اشیا وابستگی

و اگر دارای پیچیدگی باشد باعث آزار او خواهد شد. فرآیند یادگیری 
بر در این کودکان بسیار متفاوت از دیگر کودکان است و این روند زمان

باشد و درمانگر باید عالوه بر مهارت کافی، دارای صبر باالیی باشد. می
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های ابتدایی و روزمره و حتی در انجام تی در مهارتاین کودکان ح
بسیاری از کارهای شخصی نیز دارای مشکل هستند. درک جریان 

های جاری آن برایشان نیاز به تمرکز باالیی دارد و زندگی و فعالیت

ها را نیز به او آموزش اگر درمانگر یا نهاد آموزشی بخواهد این مهارت

بیند. لذا تعلیم یب بیشتری میبدهد، در وهله اول کودک آس
تواند او را درگیر این زمینه کند بدون غیرمستقیم و ناملموس بهتر می

تواند اینکه موجب آزار او شود. در همین راستا، یادگیری از محیط می

روشی موثر باشد. بدین معنی که محیط و تمام عواملش محلی برای 

-ده و درست میآموزش و تمرین کودک باشد. یک محیط تعریف ش

های روحی و فردی، کودک را ها و جنبهتواند در بسیاری از مهارت

های آن های محیط و حوزهکامل نیا ویژگی .[13]تحت تاثیر بگذارد 

 بندی کرده است:دسته 2را به صورت زیر در جدول 
 .[14] . حوزه های اصلی طراحی محیط های یادگیری، منبع2جدول 

 ویژگی ها حوزه ها

 فضایی
خودمانی، باز، روشن، بسته، فعال، ساکت، ارتباط با 

 طبیعت، یادمانی، تکنیکی

 روانی
سازی، بخش، بازی، شبیهآرامش بخش، ایمن، لذت

 خلق، تشویق، روحی، حس اجتماعی

 گرما، سرما، خنکی، دنج، لذت بصری، معطر، بافت فیزیکی

 رفتاری

های بدنی، مطالعه فردی، همکاری، کار گروهی، فعالیت

نوشتن، خواندن، کار با کامپیوتر، موسیقی، تئاتر، ارائه، 

 طراحی، ساخت، آموزش، استراحت، بازی

 

محیط، مفاهیم و عناصر به کار رفته در آن همگی دارای نقش و تاثیر 

هاست که محصولی موثر را بر درک و هستند و ترکیب همگی آن
وان اذعان داشت که رنگ، تروان ایجاد خواهد کرد. در همین رابطه می

تواند نقش مهمی در تاثیر فرم، ابعاد، تناسبات و موقعیت هر عنصر می

روانی کل فضا داشته باشد. به همین جهت با توجه به نوع کاربری 

های کاربرانش باید های جاری در آن و همچنین ویژگیفضا و فعالیت
ی ش دربارهفر در پژوهش خویاحسانی .[15]این عوامل انتخاب شود 

های ویژگی معماری فضاهای مختص به کودکان درخودمانده، ارزش

محتوای ایده و داللت فرمی در این فضاها را به شکلی که در جدول 

 کنید خالصه نموده است.مشاده می 3

های آموزشی برای عوامل تاثیرگذار بر طراحی کالبد محیط

 کودکان اُتیستیک

های قبلی کودکان اُتیسم که در بخشهای خاص با توجه به ویژگی

شود تا عوامل و به شرح آن پرداخته شد، در این بخش تالش می

ها و راهکارهای معماری طراحی فضای کالبدی متناسب با ویژگی
 نیازهای این گروه خاص از افراد، به طور خالصه مرور گردد.

 [15] . محتوای ایده و فرم، منبع: 3جدول 

 ایده فضا و کاربرد محتوا انواع فرم

مربع و نزدیک به 

 مربع

اطمینان  –ایستا 

 بخش

فضاهای هم ارزش و 

 متقارن

 نرم و مرکزگرا دایره و بی قاعده
مناسب راهرو و فضاهای 

 حرکتی

 مستطیل
پویا با تداعی حرکت 

 در ذهن

امکان تصمیم گیری و 

 مکث

 انتهای مسیر و حجم حالت پس زننده محدب

 دعوت کننده مقعر
ورودی و فضاهای دعوت 

 کننده

فرم ترجیحی در 

 فضا
 ساده و متقارن تعادل

ترین عامل در انتخاب : آرامش و سکوت مهممکان یابی و همسایگی
ها باید به دور از ها است. محیط مناسب آنمکان زندگی و آموزش آن

های شیمیایی باشد. های صوتی و بصری و همچنین آلودگیآلودگی

در مجموعه و یا در مجاورت آن از فاکتورهای مهم  وجود فضای سبز

های ترافیکی و آلوده در روند درمان این کودکان است. دوری از شریان
فضای سبز به  .[16] نیز از نکات بسیار مهم در این رابطه خواهد بود

-عنوان عنوان عاملی احیاگر، از حجم فشارهای وارده بر کودک و داده

کند کودک در تمرکز حواسش کمک می کاهد و بههای محیط می

گیری و یابی و انتخاب همسایگی موثر بر جهتها مکانروش. [15]
کنید مشاهده می 2و  1دوری از موانع صوتی به صورتی که در شکل 

 ت.پیشنهاد شده اس

 

 
. چند روش ایجاد موانع صوتی بین فضای آموزشی و محل تولید 1شکل 

[16]صدا، منبع:   

 

. تاثیر جهت گیری بناها در میزان فاصله مطلوب از نظر صوتی، 2شکل 

[16]منبع:   

کودکان اُتیستیک دارای شرایطی هستند  الگوی حرکت و مسیریابی:
ها و به تنهایی معموال مشکل است و که مسیریابی و حرکت برای آن

در فضاهای پیچیده و ناخوانا بسیار سردرگم خواهند شد. به همین 

ادگی فضاها و همچنین استفاده از راهکارهای شناساندن فضا جهت س

بسیار ضروری خواهد بود. یکی از این راهکارها، استفاده از عناصر 
پنجگانه راه، لبه، حوزه، گره و نشانه است که به عناصر کوین لینچ 

ها به یک کودک مبتال به اُتیسم که در نشانه .[16]اند معروف شده

ل است، به فهم آن که در چه مکانی قرار داشته مسیریابی دچار مشک

ها برای او حکم کند. نشانهو به چه مکانی باید برود کمک کی
رسانند. ها و مرزها، انتقال اطالعات را میشناسایی مکان را دارند. لبه

تواند درک کند که فضا یا کودک با تشخیص مرز بین فضاها می

، عناصر 3ت )همان(. شکل فعالیت شروع شده یا خاتمه یافته اس

 دهد:ی کوین لینچ  را نمایش میگانه5
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 [17]عناصر پنجگانه کوین لینچ، منبع:  3کل ش

 

ها و راهکارها در روند آموزشی و از آنجایی که روش انعطاف پذیری:

های آن همواره در حال تغییر است، نیاز است که همچنین فعالیت
با آن سازگار سازد. راهکارهایی همچون فضا و ساختمان نیز خود را 

های بزرگ و چندمنظوره و همچنین پذیر، کالساجزای انعطاف

ها هستند. منظور از یکپارچگی محیط یادگیری از این روش

یکپارچگی محیط یادگیری این است که فقط کالس، محیط آموزش 
 مان محلی برای یادگیری کودک باشد.نباشد. بلکه کل محیط و ساخت

تاثیر مستقیم آن ناشی از ایجاد تغییرات در کیفیت دید به واسطه  ور: ن

در حالی  های سیستم بینایی است.نورپردازی و از طریق تغییر محرک

که اثر غیرمستقیم آن حاصل قابلیت نور در جلب توجه، تغییر 
انگیزش، حالت، رفتار و اصالح تعادل هورمونی بدن انسان است. 

های فیزیولوژیک بدن انسان همانند العملبرعکس تواندنورپردازی می

دهد های اخیر نشان میادراک بصری وی تاثیر بگذارد. تحقیقات سال

که نور روز عالوه بر نقش و اهمیتی که در حفظ و بهبود چرخه حیاتی 
های جسمی ای بر بعضی از بیماریکند، اثر درمانی ویژهانسان ایفا می

واند تا حد زیادی در درمان اینگونه بیماران تو روانی نیز دارد و می

. در نورپردازی طبیعی، مکان قرارگیری و نوع [18]موثر واقع شود 

ی سند بالست اهمیت دارد. برای ها و استفاده از شیشهای پنجرهقابه
کنترل میزان نور و جلوگیری از خیره شدن چشم به نور خورشید 

حسگرهای  .ها استفاده کردهها در باالی پنجرتوان از سایبانمی

کنند و های الکتریکی را باهم مخلوط میالکتریک، نورهای چراغفوتو

ی صحیح از ی استفاده، نحوه4شکل[. 19]سازند فضا را کم نور می
 دهد:نور روز توسط نورگیرهای سقفی را نشان می

 
بع: . نحوه به کار گیری نور طبیعی از طریق نورگیرهای سقفی، من4شکل 

[15] 

استفاده از رنگ برای درمان و همچنین برای فضاهای مخصوص  رنگ:

دهنده این است که ها نشانای طوالنی دارد. پژوهشکودکان، سابقه

ها دارای وزن تر از فرم است؛ چرا که رنگتاثیر رنگ بر کودکان، مهم
ثابت  ASDها بر کودکان اگرچه تاثیر رنگ[. 20]ادراکی هستند 

ها را با توان آنها وجود دارد که مینیست، اما قوانین کلی برای رنگ

آزمون و خطا برای این کودکان استفاده کرد. برای مثال رنگ قرمز 

کند. آبی و زرد کمرنگ دارد و اشتها را زیاد میذهن را به تکاپو وا می
بخش هستند. به همین دلیل فشار خون را تا حدی کاهش آرامش

شوند. سبز و دهند. زرد روشن و نارنجی نیز باعث برانگیختگی میمی

ها تحقیقات نشان شوند. عالوه بر اینصورتی نیز باعث تسکین می

بینند های پررنگ و سیر را میداده که کودکان مبتال به اُتیسم رنگ
های ها و آزمایشدهند. طبق پژوهشها واکنش نشان میو به آن

ترین تاثیر را روی این ی بنفش و صورتی مثبتشده، طیف رنگانجام

کودکان داشته و همچنین رنگ خاکستری که رنگی خنثی است و 

چه در استفاده ها ندارد. آنکند، تاثیر منفی بر آننور را منعکس نمی
ها اهمیت دارد عدم ایجاد کنتراست و پیچیدگی رنگی است. از رنگ

ها نشان بررسی[. 21]برد می چرا که تنش را در کودکان اُتیسمی باال

های طیف صورتی موجب کاهش رفتارهای پرخاشگرانه داده که رنگ

 [.16]خواهد شد 
های خاص این کودکان، ها و حساسیتبه علت ویژگی آرامش و نظم:

ها آزاردهنده است. ای برای آنهرگونه پیچیدگی و شلوغی و هر زائده

-پیچیدگی و جزییات باعث حواسزا است. ها تنشنظمی برای آنبی

ها به مسائل خواهد شد. این کودکان خیلی پرتی و افزایش وسواس آن
شوند. بنابراین باید از هرگونه تزیینات و سریع به جزییات جذب می

قاعدگی در فضا و طرح آن، هچنین بی [.21]جزییات اضافه حذر کرد 

تحمل او باالتر باشد، دارد و اگر از حد پردازی وا میکودک را به خیال

 [.22]موجب تنش در افکارش خواهد شد 
بندی به معنای وضوح و سازماندهی هر کاربری منطقه بندی:منطقه

بندی کودک را با و فضا در یک فضای دیگر است. فقدان منطقه

سردرگمی و ازدحام بسیاری از اطالعات، در نتیجه ایجاد تنش در او 

یابی درست فضاها، اید از طریق مکانبندی بکند. منطقهمواجه می
های مخصوص و راهنما، فرش گیری مناسب مبلمان، عالمتجای

های هر فعالیت و کودک کردن، نوارهای کف، مشخص بودن ایستگاه

 [.16]ها است ها و نظم آنو همچنین ترتیب درست فعالیت

 
تفکیک فضایی مناسب در یک کالس آموزشی مخصوص . پالن 5شکل 

 [21]کان اُتیسم، منبع: کود
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 [21]. پالن تفکیک فضایی مناسب در یک مرکز اُتیسم، منبع: 6شکل 

مهارت  ASDاز آنجایی که در کودکان  بینی بودن فضا:قابل پیش

های واضح دیداری بسیار بهتر از مهارت شنیداری است، وجود نشانه
است. های بصری و عالئم دیداری بسیار ضروری مخصوصا نشانه

بنابراین باید مکانی برای این عالئم در فضا در نظر گرفت. برای مثال 

دهد کجا بشینند، کجا بایستند، کجا صف میها نشانعالئمی که به آن

ها ها که به آنبکشند، به کجا بروند. یا حتی عالئمی بر روی قفسه
کند تا به وسایل به راحتی دسترسی پیدا کنند و یا بعد از کمک می

از جمله راهکارهای قابل [. 21]استفاده آن را در محل خود بگذارند 

های انفرادی و بینی شدن فضا تعریف روشن و واضح بخشپیش

ها، روشن کردن هدف از گروهی، ایجاد توالی فضاها، شناسایی تقاطع
ها و لوازم و ایجاد آرایش سلسله تقابل، تعیین محل درست کاربری

، 7در شکل [. 16]ن دیدهای بدون مانع است مراتبی فضاها و همچنی

 ای از ایجاد دید بدون مانع قابل مشاهده است:نمونه

 
توالی رویدادها و خطوط دید بدون مانع برای قابل پیش بینی . 7شکل 

 [16]شدن فضا، منبع: 

کودکان اُتیسم شرایط ویژه خود را دارند که شامل  حریم شخصی:

گونه که این کودکان برای حرکت و بدینشود. شرایط حرکتی نیز می

چرخش و جابجایی به فضای بیشتر نیاز دارند که اگر ضوابط، 

های معماری و شرایط مالی فراهم باشد باید تا جای ممکن محدودیت
به این مسئله دقت شود. این موضوع در فضاهای مرکزی و اصلی 

ین فضاها کند. چرا که کودکان در اساختمان بیشتر اهمیت پیدا می

 [.21]نیاز به آزادی و نشاط بیشتری دارند 

ها نسبت حساسیت آن ASDهای کودکان یکی از ویژگی آکوستیک:
به صدا مخصوصا صداهای نوفه و ناخواسته محیط است. این کودکان 

های همیشه در تالش برای تمایز دادن صداهای مختلف با فرکانس

ها بیش از طاقت آنمختلف هستند. لذا وقتی که صداهای محیط 

نظران این بسیاری از صاحب برد.ها بسیار باال میباشد، تنش را در آن
ترین عامل معماری اند که صوت و آکوستیک، مهمموضوع بیان داشته

گذارد. این موضوع در فضاهایی است که بر رفتارهای اُتیسمی تاثیر می

اهکارهای مهم کند. از رهمچون گفتاردرمانی اهمیت بیشتری پیدا می

کاری زبر بر روی سطح دیوارهاست. این موضوع، استفاده از نازک
توان از های صدا در پشت سقف میکنندههمچنین با نصب جذب

انعکاس صوت چلوگیری کرد. استفاده از بام سبز نیز بسیار کارآمد 

ای از است. راهکار ساده دیگر فرش کردن کف و جذب صداهای کوبه

 [.16]این طریق است 
رو آگاهی نسبت به خطرهای پیش ASDاز آنجایی که کودکان  امنیت:

بینی و ناگهانی از پیشتوانند در مقابل خطرات غیرقابلندارند و نمی

خود مراقبت کنند، نقش کنترل و امنیت در این فضاها و مراکز بیشتر 

این کنترل باید همراه با نظارت مسئولین و  کند.اهمیت پیدا می
ها را نگیرد. از جمله راهکارهای ن باشد، اما آزادی و استقالل آنمعلما

های تیز و ناهموار حفظ ایمنی در چنین فضاهایی حذف زوائد و گوشه

االمکان از ایجاد ناهمواری و عوامل مرتفعی که است. باید حتی

روند، پرهیز کرد. درهای این مراکز باید دو کودکان از آن باال می
ارتفاع داشته باشد. یکی در ارتفاع قد کودک و یکی  دستگیره در دو

ها و سرویس باالتر از آن که در مواقع ضروری بتوان آن را بست. کالس

بهداشتی باید به هم نزدیک باشند که کودک بتواند بدون معلم خود 

به سرویس بهداشتی برود اما همزمان معلم نیز بتواند از او مراقبت 
قابل پرتاب اشیا ایمن و غیرریزنده باشند. ها باید در مکند. شیشه

همچنین فضاها مجهز به آبپاش حریق باشند. درها باید ضدآتش و 

دارای دربند خودکار باشند. همچنین باید از ایجاد اختالف سطح در 

 [.21]فضاهایی همچون فضای بازی و آستانه درها اجتناب کرد 
تهویه  ASDودکان برای تمام کودکان، به ویژه ک گرمایش و تهویه:

بسیار ضروری است. برای اینکه تهویه به خوبی و کامل اتفاق بیفتد، 

باید به صورت تهویه دوطرفه یا متقابل باشد. به این صورت که دو 

ها پنجره روبروی هم به عنوان ورودی و خروجی باشند. این پنجره
لذا  کند.اگر بزرگ باشند، حس فرار و کنجکاوی را در کودکان القا می

های مرتفعی استفاده کرد که فقط کارکنان بتوانند آن باید از پنجره

را باز و بسته کنند. در بین فضاها، تهویه مکانیکی سرویس بهداشتی 

بسیار اهمیت دارد. هرچند که گرمایش از طریق رادیاتور بسیار رایج 
و متداول است. اما خطراک و مشکالتی نیز به همراه دارد. برای مثال 

های آب گرم است. همچنین های تیز و لولهین سیستم دارای گوشها

کند. بنابراین گرمایش ها کودکان را کنجکاو میفضای خالی پشت آن

شده و قابل کنترل باشد بهترین بندیاز کف به که صورت منطقه
نظم و آرامش، عالوه بر  بافت و مصالح: .[23]گزینه خواهد بود 

لح نیز متبلور است. باید بافت و مصالح نیز ساماندهی فضایی، در مصا

های مورد در راستای سادگی و جزییات هرچه کمتر باشد. شیشه

دار باشد و کمترین استفاده باید حتما از نوع نشکن یا چندالیه طلق
ها باید از نوع سطوح خطر را برای کودکان داشته باشد. کفپوش

. اما نکته مهم در مشمایی باشند تا به راحتی تمیز و خشک شوند

ها این است که نباید براق باشند تا نور را استفاده از انواع کفپوش

 .[23]منعکس نکنند 
های معماری موثر ترین مولفهابعاد و تناسـب از مهم ابعاد و تناسب:

در درک ما از هر فـضایی است. در یک فضای معماری، تناسبات و 

رند و از آنجایی که آکوستیک آکوستیک رابطه بسیار تنگاتگی باهم دا

تاثیرگذارترین عامل معماری بر کودکان اُتیسمی است نباید از 
تواند مخـصوصـا بر حـجم تناسبات می .[15]تناسبات نیز غافل شد 

و انعکاس صداها و شرایط آکوستیک موثر باشـد. از طرفی مواجه 
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د آفرین خواهشدن کودکان اُتیستیک با حجم زیادی از صدا مشکل
است باید مـتناسب با  ASDبود. لذا فضـای معماری که برای کودکان 

در کودکان اُتیستیک با حـس شنـوایی پرکار،  .[2]این ویژگی باشد 

استـفاده از فضـای کوچک مقـیاس مناسب نیست. چرا که موجـب 

پژواک بیشـتر صدا خواهد شد. در صورتی که برای کودکانی با حس 
یی با مقیاس بزرگ که شنوایی صداها را برای کار، فضـاشنوایی کم

 .[15]کند، نامـناسب است کودک دشـوارتر می

کاربرد اصول و عناصر معماری در طراحی فضای آموزشی 

 مناسب کودکان اُتیستیک

کاربرد عناصر و اصول طراحی ممکن است به درک محیط و رضایت 
بصری کمک کند. اصول طراحی نیز از جمله مفاهیمی هستند که 

دهند. این اصول)مقیاس، تناسب، تعادل، نظریه طراحی را شکل می

ها عناصر ریتم، تاکید( به عنوان ابزاری جهانی پذیرفته و توسط آن

شکل، فرم، حجم، خطوط، بافت،  طراحی ارزیابی شده است )فضا،
های اولیه بصری برای طراحی الگو، نور و رنگ(. عناصر و اصول، جنبه

ها ممکن است از طریق دیگر حواس هستند. با این حال، کاربرد آن

گینز، اصول معماری محیط و کاربرد آن برای  .[16]نیز انجام بپذیرد 

تیک را به شرح طراحی کالبدی فضای آموزشی مناسب کودکان اُتیس
 .بررسی کرده است 4زیر در جدول 

با توجه به عوامل بررسی شده در بخش گذشته و همچنین با استفاده 

توان کاربرد عناصر طراحی معماری را که از اصول طراحی محیط، می

باشد شامل فضا، شکل و فرم، توده، خط، بافت، الگو، نور و رنگ می
مطلوب برای کودکان  در جهت طراحی کالبدی محیط آموزشی

 .آمده است تبیین کرد 5اُتیستیک، بدین گونه که در جدول 

 گیرینتیجه -4

نور، رنگ، آکوستیک، تهویه  از جمله محیطی مناسب شرایط تامین

سزایی به تواند تاثیرمی مناسب و ... و رعایت اصول طراحی معماری

 ارتقا کیفیت شفابخشی محیط آموزشی مخصوص کودکان اُتیسم بر

این دسته از افراد  برای درمانی و آموزشی داشته باشد. فضاهای
 روانی روحی، هایویژگی شناخت پایه بر الزم هایپتانسیل بایستمی

متنوع و متناسب با  فضاهای از و کودکان را داشته فیزیکی و

ی این امر بر عهده باشد. برخوردار هاخصوصیات و نیازهای آن

های است تا عالوه بر درنظر گرفتن ویژگیمعماران و طراحان محیط 
رفتاری و تناسبات فیزیکی کودک، در جهت طراحی محیطی 

شفابخش و موثر در به چالش کشیدن ذهن و جسم کاربر در راستای 

بهبود این کودکان بکوشند. در این خصوص و پس از بررسی عوامل 

کالبدی مخصوص کودکان اُتیستیک،  تاثیرگذار بر طراحی محیط
گیری از اصول و عناصر طراحی معماری، راهکارهای همچنین با بهره

کالبدی موثر بر طراحی محیط آموزشی شفابخش برای این کودکان 

 بندی و ارائه شده است:به شرح زیر دسته 6در جدول 

 
 

 

 

 

 .[16]. کاربرد اصول طراحی در محیط، منبع: 4جدول 

 کاربرد اصول

 مقیاس
مقیاس مناسب کاربر/ ارتفاع سقف و عرض انتخاب مبلمان با 

 مناسب راهروها با ابعاد فیزیکی کودکان

 تناسب

استفاده از ارتفاع مناسب درب و پنجره مناسب/ ابزار )قسمت 

پایینی دیوار یک اتاق که با رنگ دیگری مشخص شده است( بین 

 ارتفاع دیوار 3/1تا  2/1

 تعادل

آموز به صورت دادن میز دانشتوان با قرار تعادل متقارن را می

ای در دو طرف اتاق ایجاد کرد/ تعادل شعاعی ممکن تصویر آینه

آموزان ایجاد است با استفاده از میزهای گرد و صندلی برای دانش

 شود

 ریتم

ها، هایی از صندلی، دربتکرار رنگ، کفپوش، نقوش، ردیف -تکرار

 هاپنجره

سقف به ترتیب کوچک به اَشکال در کف، دیوار،  -روند تصاعدی

های رنگی متفاوت از کمرنگ به پررنگ/ بزرگ و برعکس/ سایه

 های زیادراهروهایی با درب

کابینت، قاب  –گذر فضایی بین طبقات/ کنتراست  -انتقال

 های مدورشده جلوی شکلای قرار دادهپنجره، اشکال زاویه

 پوشش کف، سقف -شعاعی

 تاکید
جلوی کالس، ایستگاه کاری، شومینه  تخته گچی یا وایت برد در

 یا رختخواب در فضای مسکونی

 
 .[16]. کاربرد عناصر در طراحی محیط، منبع: 5جدول 

 کاربرد عناصر

 فضا

فضای مثبت مملو از رنگ، بافت، شکل، و یا جرم از طریق 

دیوارها، مبلمان و گرافیک است. فضای منفی فضای خالی اطراف 

های بین دیوارها، فضای بین قطعات فضای مثبت است)پنجره

شده با پارتیشن ها تقسیممبلمان(/ فضاها بایستی بسته و یا اتاق

پرتی با اجتناب از فضاهای باز/ باشند/ به حداقل رساندن حواس

بندی فضایی/ ارائه فرصت تمیز کردن استفاده از توالی یا منطقه

 ها/ حذف موانع دیدبهم ریختگی

شکل و 

 فرم
 فرم ممکن است در مبلمان، نورپردازی و غیره دیده شودشکل و 

 توده
-بندی اجزایی است که ظاهر کلی بهتری را نشان میتجمع گروه

 دهد

 خط
ها و سقف اتاق هستند)به ی دیوارها، کفدهندهخطوط شکل

 عنوان مثال سقف و یا نقوش کف و یا قفسه(

 بافت

یا صاف باشد/ از  ها و مبلمان دارای بافت خشن ودیوارها، کف

کننده نور هستند یا نسبت به نور ایجاد هایی که منعکسکفپوش

کند نیز بایستی اجتناب شود )به عنوان مثال فرش حساسیت می

 به جای کاشی براق(

 الگو
هایی نظیر پارچه، فرش، الگو و نقش ممکن است در پوشش

 دیوار، کف و غیره دیده شود
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راهکارهای کالبدی طراحی محیط آموزشی شفابخش برای کودکان . 6جدول 

 اُتیستیک

 راهکار هدف

نیاز به تامین 

ساختار فضایی قابل 

 درک

 فضای خوانا و روشن

 سادگی در سیرکوالسیون

 های بصریها و نشانهاستفاده از رنگ

مصالح محدود)اما متفاوت در بافت و رنگ و فرم(، 

 طبیعیبادوام، بافت نرم و 

نیاز به تامین 

ترکیبی از فضاهای 

 بزرگ و کوچک

در نظر گرفتن فضاهای بزرگتر نسبت به کودکان 

 عادی

 رعایت تناسبات

 نور کافی

 استفاده از فضای باز

 در نظر گرفتن فضاهای چند منظوره

نیاز به تامین 

کنترل بیشتر 

 کودک بر محیط

 های خنثیاستفاده بیشتر از رنگ

های بیش از حد در جلوگیری از ایجاد محرک

 محیط

آکوستیک خوب، نور طبیعی مناسب، بافت و 

 تهویه مطبوع

 فضای گردش مناسب

نیاز به تعبیه فضای 

مورد نیاز برای 

متدهای خاص 

 آموزش اُتیستیک

ریزی مستقل در عین حال تبدیل به برنامه برنامه

 گروهی

 های تصویریاستفاده از نشانه

 پذیرفضای انعطاف

در نظر گرفتن فضای الزم برای نصب نقاشی و 

 کاردستی و...

 محیط به عنوان ابزار آموزش

نیاز به سادگی و 

استفاده از حداقل 

 جزییات

کمترین آشفتگی و پیچیدگی فضایی به منظور 

 ایجاد کمترین حس ناامنی و تنش

 پالن ساده و خوانا

 مسیرهای مشخص

ایجاد تعادل نیاز به 

بین امنیت و 

 استقالل کودک

از ایجاد هرگونه حس تسلط و کنترل بر کودک 

 اجتناب شود

های امن برای رفت و آمد کودک به ایجاد راه

 محیط بیرون

 کنترل نامحسوس و مانیتورینگ

نیاز به حضور ایجاد 

 وضوح و سادگی

 های ساده و واضحاستفاده از فرم

 

 کار و اوقات فراغت و زندگیتمایز بین فضاهای 

 استفاده از تقارن، ریتم و توالی

 کاهش تحریک پذیری

نیاز به کنترل، 

محدودیت، مراقبت 

 و مهار

 توانایی مشاهده کودک بدون مزاحمت

هایی برای فرار از اتفاقات ناگهانی اما در مکان

 فضایی امن

در نظر گرفتن مسائل ایمنی و امنیتی مثل 

 مانیتورینگ

 
 

   مراجع -5

مراکز  یمعمار تیوضع لیتحل(. 1396سیچانی، م و مجاهدی، ه. ) ل. قاسمی زاده،سرتیپ [1]

( مطالعه موردی: سه مرکز ASD) سمیاوت فیکودکان مبتال به اختالالت ط یآموزش

 (.13)7، مجله مطالعات ناتوانیاوتیسم در شهر اصفهان. 

(. فضاهای آموزشی برای کودکان اوتیستیک از دیدگاه 1395مشهدی فتحعلی، ه. ) [2]

 .194-189(، 12و 11)2، ماهنامه شباکروانشناسی محیط. 

(. بررسی نقش محیط کالبدی 1398کاظمی شیشوان، م و شریف خواجه پاشا، س. ) [3]

عماری و مسال در شهر ارومیه.  10تا  4معماری بر درمان اختالل اوتیسم در کودکان 

 .166-153(، 29)12، شهرسازی آرمان شهر

و  ینگهدار یفضا تیفیک یبررس(. 1397جعفرنژاد رضائیه، س و حمه جانی، ی. ) [4]

سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری ی. از منظر معمار سمیکودکان ات یتوانبخش

 و طراحی شهری

 ران: نشر دانژه.)چاپ اول(. ته اتیسم ارزیابی و درمان(. 1385رافعی، ط. ) [5]
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های نو ها و فناوریاولین همایش ملی اندیشهدرمانی کودکان مبتال به بیماری اوتیسم.  و

 .در معماری
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(. تاثیر رنگ و نور بر ایجاد آرامش روانی کودکان 1393زاده، آ و رشیدکلیور، ح. ا. )حسن [18]

 همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری.یسم. مبتال به اوت

 رگذاریتاث یمعمار یمولفه ها ییشناسا(. 1396زارعی سلمانی، س و رشیدکلیور، ح. ا. ) [19]

افراد با  نیا یبرا مارستانیمدرسه ب یدر طراح سمیاوت فیکودکان مبتال به ط یبر رو

های کاربردی در مهندسی پنجمین کنفرانس ملی پژوهش. میکنترل و کاهش عال کردیرو

 .عمران، معماری و مدیریت شهری

(. بررسی عوامل محیطی موثر در فرآیند بهبود کودکان اوتیسم از 1394سلطانی، س. ) [20]

معماری و  کنفرانس ساالنه تحقیقات در مهندسی عمران،منظر رونشناسی محیطی. 

 .شهرسازی و محیط زیست پایدار

معماری و اوتیسم، (. 1396پور، م. )نده، ا و بهرامیمجاهدی، ه. قاسمی سیچانی، م، فروز [21]

)چاپ دوم؛ اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز  راهکارهای طراحی برای فضاهای آموزشی

 مدارس اصفهان(. اصفهان: دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.

و کودکان  یرابطه هماهنگ معمار(. 1394کاووسی، س. زوورزی، ش و روشن بخت، ک. ) [22]
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لو، )چاپ اول؛ ترجمه سارا حمزه طراحی داخلی برای اوتیسم(. 1399پارون وایلدز، ا. ج. ) [23]
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