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 چكیده

 یریگ که عالوه بر بهره یبه گونه ا ،ستاکودکان  شیزموآ یفضاهادر  طبیعت دکررکا معماری دانش بنیان مختلف یجنبههایكی از 

و حفظ  یعت،به لزوم آموزش احترام به طب دککویو روح یاجتماع،یجسم ورشپر و زشموو آ شددر ر طبیعت مختلف یقابلیتهااز 

 یفضاها حیاطر چگونگیدر  مهمی عامل ندامیتو این امر میپردازد. کودکان یآموزش یها یطدر مح یاز دوران کودک یستز یطمح

به تفكر  ینمناسب تر و همچن یرگزاریجهت تاث علمی یارائه راهكارها با و بوده شیزموآ یفضاها با نهاآ تلفیق چگونگیو  طبیعی

 .بینجامد فضاها ینا دنکر مدرآکا یجهو درنت ینسبز واحترام به زم یاهداف معمار یواداشتن کودکان در راستا

 یـایدر دن یعـتعـدم حضـور طب یانبارز راتیتاث با توجه به و کودک  پذیر تجربه و تجوگرــجس ذات بر تكیه با حاضرنوشتار 

سعی در ارائه راهكارهایی جهت طرح پردیس کودکان  یادگیری های محیط در یعتتعامل با طب از گیری بهره ضرورتو  کودکان امروز

بدیهی است که این راهكارها میتواندنقطه شروعی در بكارگیری جنبـه هـای .داردهای کودک با بكارگیری معماری سبز دانش بنیان 

دانش بنیان معماری در طرح پردیس های کودک باشد تا بتواند پاسخگوی نیازهای طبیعی جسمی و روحـی کودکـان در محیطهـای 

 آموزشی باشد.

 کلمات کلیدی

دانش بنیان معماری ،پرورش و آموزش، کودک پردیس ، طبیعت ،کودک   
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 مقدمه -6

 ینقش مهم  یکندکه کودک درآن رشد م ییفضا  دانیمهمانطورکه می

 زغاآ.دارد  وی ی شخص  ی  و درنها ی اتوذهن یاتروح یریگدر شکل

 زغاآ ؛س ا کیدکودر دوران  ننساا یناییهااتواز  ریبسیا ورشپر

. از دگی  رم  ی شکل کیدکودر دوره  نیز خالقی و  تخیل رتقد ورشپر

ت یاف دفر کیدکودوره  تتجربیادر  بایدرا  خالقی  منبع ،یدوفر نظر

]11[. 

 صخصو به ،شهرها در ژیتکنولو پیشرف  و ندگیز عنو در تغییر

 از نکادکو. س ا داده تغییر را نکادکو ندگیز رگ،بز یشهرها

 ،خانهها در تغییر. نداهشد اجد طبیعی ینیاد در نهروزا یتجربهها

 که ژیتکنولو و کامپیوتر ن،تلویزیو ورود ،هانخیابا ،ههامحل ،هازاربا

 ،میگیرند دنبو خانه از ونبیر یجا به را نکادکو خالی یفرص ها

 تعیین پیش از تلحظا از پر ای هیندافز رطو به را بچهها غ افر تقااو

 را نهاآ ندگیز پیش از بیش ملاعو ینا که ندادهکر هشد رتنظا و هشد

 ینیاد در طبیع  و نکادکو طتباار گف  انمیتو. میکنند ودمحد

 .]11[دشو اربرقر رهبادو طتباار ینا س ا زمال و هشد قطع وزمرا

 جه آن از هادکمهدکو مانند نکادکو هیژو یفضاها حیاطر

 اپید عملی جنبه دککو تخیل سالگی 7 تا 4 سنیندر کهدارد همی ا

 یربیشت تأثیر محیط از دککو ،هالسا ینا لطو در. ]11[میکند

 حیاطر نکادکو مناسب ان،یرا در رمذکو یفضاها نکهآ لحا. دمیگیر

 حتی و مسکونی یفضاها در هادکمهدکو بیشتر. س ا هنشد

 محیطی به اًظاهر ی،میزآ نگر و نقاشی با  که نددار ارقر هانتمارپاآ

 .] 4 [نداهشد تبدیل کانهدکو

 کودک جزیی از جامعه انسانی شهرنشین اس  و توجه به او از

ر شهرهای ما اصول شهرنشینی. با این حال گویا این بخش از جامعه د

شوند. مگر به مناسب  روز جهانی کودک آن چندان جدی گرفته نمی

 .هم با پخش چند کارتون

 یریگدر شکل ینقش مهم کندمیکه کودک درآن رشد  ییفضا

 یاموزش یکودک دارد و فضاها ی شخص ی و درنها یاتوذهن یاتروح

الزم و  یدادن اگاه ی،و فرهنگ یودکان را ازنظر رشد اجتماعک یدبا

آنها  یبرا ی موقع یجادو ا یاجتماع یهای مشارک  دادن درفعال

آماده  یس ز یطدرحفظ مح کانکود یرکردنتوسعه و درگ ینددرفرا

 .]1[کند

و  هنی ذ بر ثرا بیشترین شیزموآ یهامحیط تبع بهو  زشموآ

 کزامر کالبد حصالا مهزال ینابنابردارد  هعهد بررا  معاجو زیسا نتمد

 فضاهایی س ا زانموآ نشدا فعالی  با مرتبط یفضاها دیجاا شیزموآ

و  عاطفی،هنی،ذ فیزیکی شدر ایبر بمطلوو  مناسب یطاشردارای  که

 س در حیاطر طریقاز  مرا ینا تحقق که س ا دککو جتماعیا

  پذیرنمکاا نکادکو ریفتار یلگوهاا به توجه با فضاها تجزئیا

 .]11[میشوند

 تصرف و دخل یدستکار به بسیار بستگی کودک رشد ،هژپیا نظر از

 تغییر و آموزش یبراو  ددار آن با تعامل و پیرامونش و محیط در او

 آنان محیط یساز،  غنی و تقوی  به باید کودکان ذهنی یتواناییها

 اییرویداده با ،محیط در جستجو ضمن کودکان زیرا ،ورزید مبادرت

 به وقتی کودک ذهن. کند می جلب را آنان عالقه که شوند می رو روبه

 فرا خوب را چیزهایی فقط کودک. باشد فعال که یابد می تحول خوبی

 یرامکان پذ یع در طب یندفرا ینکه ا باشد مشاهده راه از که گیرد می

 .]14[اس 

 طبیع  با ستما معدآزاد و  یفضادر نکادکو زیبا انفقد تنها نه

 بلکه ارد،میگذاو  نشدا کسبو  دککو نموو  شدر بر منفی تأثیر

 نچهو آ یابد مهادا طبیع  با ستما انفقد که میکند همافررا  ایمینهز

 تخریبو  رستثماا مهادا ،ماند هداخو باقی هیندآ ینسلها ایبر که

 به عشقو  تمایل که میکند ثاب  راشکات آتحقیقا. س ا طبیع 

 فحذ لحادر  مثب  محیطی یس ز قخالا شتندا اههمر به طبیع 

از  لحادر  طبیع  با نهاآ دنکر زیباو  نکادکو منظم تتباطاو ار نشد

 .] [21 س ا فتنر بین

کودکان با  یمکه ارتباط مستق یدهدنشان م یاریبس یقاتتحق

کودکان  یزیکیو ف یاحساس ی،روان یروح یباعث سالمت یع ،طب

در برابر  یرینفس و انعطاف پذعزت  یشموجب افزا یتواند. و میشودم

انعطاف  ی ،همکاری،خالق یادگیری،ها و استرس، ارتقا تمرکز،  یسخت

 .شود یو خودآگاه یریپذ

 یمحیطهادر  مدرآکا طبیعی یفضاها حیاطر چگونگی تبیین

در  طبیعی یفضاها مختلف یقابلی ها. س ا رنوشتا ینا فهد،شیزموآ

 یقابلی ها ن،کادکو ایرب طبیعی یفضاها همی : اشامل کهمهدکودک

 مختلف یقابلی ها ن،کادکو شدر ایبر طبیعی یفضاها مختلف

 تعلق حس دبهبوو  نکادکو ورشپرو  زشموآ ایبر طبیعی یمحیطها

 توسط شیزموآ محیط به نسب  نکادکو شناسی یباییو ز خاطر

 جامعهسبز در  یمعمار ممفهو دنکر ینهدنها ینو همچن س ا طبیع 

 یهارهکارا ئهو ارا جامعه زانسا هیندآ به عموضو ینا زشموآ یازون

 هد.دمی تشکیلرا  رنوشتا ینا بدنه هشد کرذ اردمو عملی
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 تعاریف اولیه -2

 کودک -2-6

خرد و کوچک و در مورد انسان به کم  یطفل به معنا ی،از نظر لغو

و  یرنقطه مقابل کب یرصغ ینشده اس ، بنابرا یرتعب یو خردسال یسال

 .]2[ک اس کود یبه معنا

آن(  یجامعه شناخت یلفظ کودک را ) با توجه به معنا  یامّا به طور کل

 کودکبر دوش ندارد، یاجتماع یفهوظ"توان اطالق کرد که یم یبر کس

 .]1["یس ن موظفکودک اس  که  یتا زمان

 روانشناسی کودک -2-2 

کودک از زم ان تول د ت ا  یو روان یتمام ابعاد روح یکه به بررس یعلم

 (Child psychology).پردازدیم یبه دوره بعد از کودک یدنرس

دوران  یآدم  یدوران زن دگ ینو م وثرتر یناز مهمت ر یکیبدون شک 

( ف  رد Personality) ی ک  ه در آن شخص   یاس   . دوران   یک  ودک

به اثبات  یرانکارناپذ یق حق ین. امروزه اگیردیشده و شکل م ریزییهپا

( فق ط ب ه توج ه و ی  )طفول یینپا ینکان در سناس  که کود یدهرس

آنها  یهمه ابعاد وجود یدتوجه با ینبلکه ا د،ندارن یازن یمراقب  جسمان

 ی ن. ای ردگبر را در یو هوش یتی، شخص ی، عاطف یشامل رشد اجتماع

انس ان هس تند ک ه از دوران  ی ک یکننده و اساس  یینابعاد عوامل تع

، مطالع ه  نگ ارش ی ندر ا .] [25دگیرن یو شکل م گذارییهپا یکودک

و  ی مانند خالق ییسال از جه  شاخصه ها 6تا  1کودکان  یروانشناس

 .آنها مد نظر اس  یو جسم یعوامل موثر در پرورش فکر

روان » هایمجموع  هیراز ز یک  یک  ودک ب  ه عن  وان  یروان شناس  

او و  یازه ایب ه ک ودک و ن یو علم  یقبا هدف نگاه دق« رشد یشناس

 یه اس ال ینکودک از اول یو آموزش یپرورش یحصح هاییوهش یافتن

مورد توجه بوده اس . )البته موضوع کودک  یعلم یروان شناس یستاس

 ی نتوج ه ب وده اس  (. در ط ول ا ردمو یشهو مسائل مربوط به او هم

 ی( ، اس تانلJean Piaget) یاژهژان پ یرنظ یادیها روان شناسان زسال

مختل ف  یهادر مورد جنب ه یقطالعه و تحق( به مStanley Hallهال )

 اند.رشد کودک پرداخته

 

 بازی -2-3
اس . آلفرد آدلر، « خود»بازی وسیلة طبیعی کودک برای بیان و اظهار 

عنوان روشی ها بههرگز نباید به بازی»گوید که شناس معروف، میروان

برای دارد که بازی کردن کاینس  اظهار می«. کشی نگاه کردبرای وق 

کودک مساوی اس  ب ا ص حب  ک ردن ب رای ی ک بزرگس ال. ب ازی و 

بازی عملکرد »گوید:اریکسون می«. بازی، کلمات کودکان هستنداسباب

خ  ود اس   . کوشش  ی ب  رای هماهن  گ ک  ردن فرآین  دهای جس  می و 

 .]1[«اجتماعی با خویشتن.

 معماری سبز-2-4

 ینن و کرده اییو رو ه ایشاز گرا یک ی یدارپا یمعمار یاسبز  یمعمار

از طراحان و  یادیمورد توجه عده ز یراخ یهااس  که در سال یمعمار

ک ه برخاس ته از  یمعم ار ی نمعماران معاصر جهان قرار گرفته اس . ا

 یطب ا مح  یو هم اهنگ یسازگار یباشد در پیم یدارتوسعه پا یممفاه

قب ل از ه ر  .اس   یبشر در جهان کنون یاساس یازهایاز ن یکی یس ز

خالق  یکبه  یگرد یزساختمان سبز خلق شود مانند هر چ یککه  یزچ

 یساختمان سبز به س الم  ف رد یجادا یعنیموضوع  ین. ادارد یاجاحت

کند کمک خواهد ک رد و از یم یاطراف آن زندگ یطکه در آن و در مح

ان خواهد آن یو سودمند یمندی و باعث رضاخواهد کرد  یبانیاو پشت

 .]12[شد

و  یع  س بز ش امل طب یاز معم ار ییمطالعه شاخصه ه ا یندر ا

و مص نوع و احت رام ب ه  یع یتعامل متقابل عرص ه طبعوامل طبیعی و 

 مد نظر اس . ی سا

 

 خالقیت-2-5
در براب ر  ی و حساس  یریاس  از ق درت ابتک ار، انعط اف پ ذ یبیترک

تفکر نامعقول، ب ه  یجخارج از نتا سازدیرا قادر م یادگیرندهکه  یاتینظر

و احتماالً  یشخص ی که حاصل آن، رضا یندیشدمتفاوت و مولد ب یجنتا

 .]4[خواهد بود یگراند یخوشنود

 کودکان یآموزش یفضاها -3

 یمکان کالبد یکمدرسه تنها  یزیکیف یفضا ید،جد ی و ترب یمتعل در

رس آموزان و حضور معلم در سر کالس دتجمع دانش یخشک برا

عامل مهم در  یکمدرسه به عنوان  یزیکیف یطشرا یگرد یان. به بیس ن

 یفایا ی و ترب یمتعل ینددر فرآ یتیو ترب یعوامل آموزش یرکنار سا

ساخته و  «ی و ترب یمتعل یطمح»عامل  ینا املو از تع کندینقش م

را به حضور  یرانفراگ یدمدارس با یکالبد ی. فضاشودیپرداخته م

 یادگیری یرا برا یطنموده و شرا یبو ترغ یقدر مدرسه تشو یزانگنشاط

.]9[یدنما یلتسه تریقبهتر و عم
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 تاریخچه ارتباط کودک با طبیعت -4

 غلبا ،نددبوآزاد  زیبا ایبر نکادکو که هنگامی هانماز بیشتردر 

 لحا. دبوو آزاد  زبا نمکا یکتریندنز به گریختن ننتخابشاا نخستین

 یا ، خانه طحیازار در  بوته ایمنطقه یا رگبز خ در نمکا ینا چه

 .]  [18یبه محل زندگ نزدیکجنگلی یااز آب  جریانی

 ،باغچهها نمیارا در دخو یهاروز نکادکو بیشتر پیش لسا یس دو

 نقر خراوا تا. نددمیکر یسپر دخو خانه یکدنز یجنگلها یا عههارمز

 یشهر اطقمن به نکادکو دهستفاا ردمو یفضاها از ریبسیا بیستم

 .] [19شد تبدیل

 گشتنرت،نظا ونبد یتنبلیهااز  مملودوران  که میگوید کسوبر

و  نگساالربز نظر تح  کامالً کیدکو بهرا  دخو یجا ،محیط کشفو 

 .] [20 س داده ا پیشرف  ایبر هشد ییزربرنامه

 

 کودکانبر یعیطب یهایطمح یرتاث -5
  ا   ب رد   ف  ل   متقاب تأثیر یا تعامل ،رشد های نظریه همه اصلیهس  ته 

 و  یروان  یه ای دهپد ه  ک د  باورن این ر ب ان روانشناس. اس  محیط

.    اس یطو مح  ان  انس م  ارگانیس ینب  ل تعام نتیجه آنها تغییرات

 و ده یا  معن در را یمهم  ش  نق ان انس راف اط یزیکیف هایمحیط

  د   نا داده ان  نش تحقیقات. کنند می بازی او زندگی به بخشی سازمان

   ،ون    خش د   مانن شهری جوامع در رفتاری هایناهنجاری از بسیاری

  من  ض،  انون  ق ردن نک رعای  و دیگران حقوق به تجاوز ،پرخاشگری

 یفض   اها یفی    ک در اقتصادی و فرهنگی ،تاریخی هایریشه داشتن

 دلیلی  ب  مطل ی نا ه ک   اس ه نهفت افراد کاری و آموزشی ی،سکونت

 .]16[  اس ییفضا ی کیف اهیم  بر

 طبیعى یه  امحیط ه    ک دهدمى ان    نش نیز ی  ادیز یق  اتتحق

 .] [22اس   ر  موث یسالم  روان و ترس  اسکاهش  در یرونیب

 ندارند اى عالقه یکنن د،نم یب از یع یطب محیط دره ا بچه قتىو

 .] [23کنندیم زندگىجا  آن در گیاهانى و حیوانات چه بدانند

 طى در طبیع  به نسب  ها ان      انس یغریز ش      کش به اگر

 ،ود   نش داده کوفایى  ش و پرورش براى فرصتى،زندگى اولیه سالهاى

 به ا   آنه درون در طبیع  به ب   نس ش  کش عدم حس اس  ممکن

 .] [24بیاید وجود

 که مهارتهایی و زندگی در رد   ف هر ی ه   تجرب ،   حقیق در

 متقابل تاثیر محصول و محیطی شرایط به مربوط مینماید ب       کس

 به فعالی  ،میکند زندگی آن در که        اس محیطی و فرد آن میان

 در که      اس فرآیندی کودک یادگیری و د    رش اصلی عامل عنوان

 میگردد موجب را او جانبه همه د    رش ،کودک محیط و فضا با ارتباط

 ثیرتا او رفتار در کودک ویق    تش و تحریک و فرص  ایجاد با محیط و

 کودک مطلوب رشد برای کافی حمای  باید محیط رو این از. میگذارد

 .]4[به عمل آورد

 یدن   بخش تاثر و تاثیر قانون موجب ه  ب زنده موجودات تمام رد

 که ترتیب این به ،دارد وجود محیط با ازش       س به تمایل محیط در

 ازش    س کند می زندگی آن در که محیطی با دارد ش    کوش کودک

 .]6[ازد  س منطبق آن با را خود و یدنما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .]1[ نحوه ارتباط کودک با محیط( : 6شكل )

راهكارهایی جهت دستیابی به فضاهای -1

 آموزشی مطلوب

 یعتطب -1-6

ساخته شده  یطمح یبرا یکامل کننده و متمم ضرور یک یع طب

-ن،معمارییع ،آب،باد،نور،آسماشود. عناصر طبیدس  بشر محسوب م

 ی واقع و ینبه سطح زم سربرآورده اس . یفکرات بصرت راکه از یا

 سازند.می یداردرون آن ب در ساخ  را-انسان یزندگ و آورندیدرم

مهارکردن آن  یپ در و ندارد را یع طب قصد مقابله با یانسان یزندگ

 یع با طب یعیطب ییآن اس  که به همنوا درعوض بر بلکه یس ،ن

مصنوع  یطمح ینب یزیکیمرز فدر نتیجه که ، گردد یگانهبرسد تا با آن 

 یمعنو یعوض آستانه ا در و اندازدیم ی اهم از را یرامونپ یع و طب

 تاثر ازمحیط

 برونسازی

 

 سازش با محیط

 

 

 

 

تاثیر بر محیط 

 درونسازی
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حال حائل محل سکون  انسان  درعینآستانه که  ینا آورد.یبوجود م را

 ند.کشایبه درون م یزران یع طب اس ، یع ازطب

اجتناب  یرقابلغ یامر یطیمح یس با باف  ز یبترک یا یختگیآم    

مکان متعلق به کودک باشد.  ینا که ی،بخصوص درصورتبوده اس 

 یک یذنفو ینهااما ا وجود ندارد، یروشن مرز یچدرون و برون ه یانم

 یگرعناصرکه آب،باد،نور،باران ود یوقت .یکدیگردارندنسب  به  جانبه

 یبه مکان یلتبد معماری یابند، ید میتجر یدردرون معمار یع طب

 .]7[کنندیآشکارا حس م را یع مردم درآن حضورطب کهشود یم

 ییوضوح و خوانا ینتام -1-2
 یناس  .کو ییوض وح و خوان ا ین, تام یطمح یریدلپذ یطشرا یگرز دا

احس اس  یبه ش خ  ن وع یطاز مح یستهشا یریتصو " یدگویم ینچل

را  یطروشن از مح یرغرض از داشتن تصو ینهمچن ی.و"دهدیم ی امن

را بشناسد و  یطمح یاجزا یکند که فرد بتواند به آسانین معنوا ینچن

ارتب اط ده د.در واق ع ,  یوس تهبه هم پ یقالب درآنها را در ذهن خود , 

اس  که احساس   ینددو فرا ینحاصل از ا یروان ی و امن یافتگیسامان 

 .کندیم یجادا یطرا در مح یریدلپذ

 بازی -1-3
جس م و روان  یو بالن دگ ییکوفاعوام ل در ش  ینت راز مهم یکی یباز

کودکان  یو گروه یانفراد یهایباز یهابخش ینکودکان اس .بزرگتر

مک ان برخ ورد  ینفضاها اول ینا یرا, ز یردباز صورت گ یدر فضاها یدبا

 ینزم یو طراح یزیمستقل کودک با جهان خارج از خانه اس .برنامه ر

گون اگون  یه ار دورهکودکان و نوجوان د یازهاین سخگویپا یدبا یباز

 ی, باز یدوران کودک ی روان شناسان , ماه یبرخ یدگاهرشد باشد.از د

که  یردامن صورت گ یطیدر مح یدبا ی دو فعال ینو اکتشاف اس .اما ا

 یطخواه د ب ود.مح یرفضاها امکان پ ذ یدر طراح یداتیکار با تمه ینا

 یطان محکند.کودکیم یجادرا ا یحس حریکاتت یعیبه طور طب یخارج

و  ه اها , ش کلها , باف کنند.رنگیدرک م یاتخود را با جزئ یرامونپ

و  یطارتب اط ب ا مح  یج ادا ی, کودک را برا یباز ینطرح زم ی در نها

 .کندیم یبترغ یشترب یریفراگ

 تنوع -1-4
در جه   ک اربرد و ح واس  ین ی, ک ه تمر یطب ودن مح  یتنوع و غن

 یج ادا ی قطر ی ن, و المسه اس  و از ا یی, شنوا یناییگوناگون مانند ب

 .]17[شودیم ینتنوع در رنگ , صدا , باف  و....تام

 امتداد بصری -1-5
 شیزموآ یفضاها حیاطر مینهدر ز هشد منجاا خیرا تمطالعا نمیا در

 شیزموآ یحیفضاهااطر ایبر لگوهاییا که شکارپا تمطالعا به انمیتو

 وملز به بکتا یندر ا هشد ئهارا یالگوها نمیا. در دنمو رهشاا دهکر ئهارا

 به جیرخاو  خلیدا یهاازندا چشم همی و ا ونبیردرون و  طتباار

  . س ا هشد تأکید شیزموآ یفضاها حیاطر در مهم صلا دو انعنو

 شیزموآ یفضاهادر  ونبیردرون و  طتباار همی ا ردمودر  شکارپا     

 زنیا که نداهشد خلق ریطو طبیعی رطو به هندز داتموجو": مینویسد

 پایین سنین در هیژو به زنیا ینا و نددار ونبیر یفضا با طتباار به

و  درون یفضاها طتباار ایبر فرصتی هر از باید ینابنابر. س ا دمشهو

 یهاازندا چشم همی ا ردمودر  همچنینوی  .دنمو دهستفاا ونبیر

 بیشتر که لیلد ینا به": میکند انعنو نیز ارسمددر  جیرخاو  خلیدا

 س ا زمال فتدامی قتفاا هشد ودمحد یفضاها در ارسمددر  یگیردیا

 تا یدد قابل طخطو خلق سیلهو بهرا  زانموآ نشدا یدد یفقهاا که

 یا یمتر 11 مناظر. هیمد بسط سکال ونبیر به س ا ممکن که یحد

و  چشم سالم  ایبر هم که هددمی را یدد تغییر فرص  ما به بیشتر

 .]8["س ا مهم سایشآ ایبر هم

 ضرورت به تفكر واداشتن کودکان -1-1

 معلم آنها  باش د و طراحی کالبدی فضاهای آموزشی کودکان باید خود 

منجر به فکر واداشتن کودکان شود به گونه ای که آنها از همان س نین 

ک ودکی احت رام ب  ه زم ین  و طبیع   و همزیس  تی مناس ب ب  ا آن را 

 بیاموزند.
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 نتیجه -7

مسئولند و در  اطرافش یطو مح انسان ینب یهماهنگ ادیج،در امعماران

حضور  یراتاز تاث یبهره برداراهمی   شده که عالوه بر یمقاله سع ینا

و  یکودکان در جه  ارتقاء پرورش روح یس ز یدرفضا یع طب

 یرکم و آموزش پذ ینبه کودکان در همان سن همچنین آنان ، یجسم

با آموزش داده شود .  یزآن را ن هو احترام ب یس ز یطلزوم حفظ مح

د معلم دوم نتوان یکالبد و فضا م بهره گیری از معماری دانش بنیان،

 یهماهنگ یایشده  بتواند گو یطراح یطمح کهیکودکان باشند بطور

 یحس تعلق برا یجادو ا ینه، استفاده به ینبا فضا ، احترام به زم

در یطی را جه  ایجاد تنوع همچنین محیط میتواند شرا کودکان باشد.

طبیع  با محیطهای پرورش و خوانایی آنهافراهم نماید. تلفیق  فضا ها

شرایط مناسب برای بازی آنهامیتواند منجر به آوردن  کودکان و فراهم

و راهی به سوی  افزایش خالقی  و پرورش روحی و جسمی آنان باشد

  پیشرف  کشور با پرورش بهینه آینده سازان بگشاید.
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