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  )مسئول مکاتبات( 2فرح حبیب

Frh_habib@yahoo.com 
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  چکیده 
، لذا این در ایران به خود اختصاص داده اند را 3 کودکان جمعیتی معادل نوزده میلیون و صد و سی هزار نفراین کهبا توجه به 

توجه به کودکان و . ه دارندترین نقش را برای ساختن فردای جامع  و مهماز جمعیت به عنوان سرمایه آینده کشورمان مطرح هستندبخش 
.  داشته باشدبه سزاییها تاثیر  ، رشد و تفریح می تواند در زندگی فردای آنها در محیط شهری، اعم از آموزش، پرورش به نیازهای آن

 درس های ند نقش بهترین استاد را برای تجربه کردن و آموختنناسب با ابعاد وجودی کودک می توافضاها و مبلمان شهری طراحی شده م
د  اجتماعی آینده سازان جامعه خواهاین فضاها پایه مناسبی برای شکل گیری ساختار. دجذابیت ها داشته باشبزرگ زندگی همراه با دیگر 

بررسی گردیده PS 23 Sound و  PS 244 Sound  در دو محلهآمریکا در شهر نیویورک در  ودر این مقاله تجربیاتی در این زمینه. بود
 طراحی فضاها و مبلمان شهری این دو شهر سعی شده تا به تقویت رشد کالبدی کودکان و آموزش علوم از طریق تجربه عملی در  در.است

 نتیجه گیری نهایی برای رشتهها بر کودک به یک   همچنین با بررسی نکات مثبت این فضاها و تاثیر آن.محیط شهری پرداخته شود
  .داده ایم ارایه جدول و نتیجه گیری کلی را در قالب یک یافتهطراحی فضاهای آموزشی در شهر دست 

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

                                                 
  دانش آموخته دانشکده هنر و معماری واحد علوم و تحقیقات تهران، هیئت علمی دانشکده معماری واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسالمی -1
   دانشیار دانشکده هنرومعماری واحد علوم و تحقیقات تهران - 2
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  مقدمه
رح ــه مطـبخش مهمی از جامعکودکان به عنوان 

، کشورمان هستند سرمایه آینده بزرگ ترینها  ، آنمی باشند
ب اعتال و اندیشه های آینده یک مملکت می تواند سب

، کودکان ه شود و فرهنگ جامعه را غنا بخشدپیشرفت جامع
معه و آینده سازان کشورمان امروز مردان و زنان فردای جا

 امروز بایستی به نیازهای ، برای داشتن فردایی بهتر.هستند
  .ها را در محیط بهتری پرورش داد این قشر توجه کرد و آن

کودکان ی صمیمانه تر پذیرای هر چه محیط شهر
،  متعلق به جامعه و محیط می دانندها خود را بیشتر آن ،باشد

و را گریزان از ا ،ا اگر بیگانه با روحیات وی باشدهمین فضاه
د ساخت چرا که هر فرد محصول تکامل شهر و جامعه خواه

 بنابراین باید با توجه به .محیط و تربیت جامعه خود است
های مناسبی  اه حلسعی در پیدا کردن ر نیازهای کودکان

  . در شهر داشته باشیم آن هابرای آموزش 
کودکان بدون دریافت اطالعات از محیط و افزایش 

یزیکی و ذهنی مناسبی داشته دانایی خود نمی توانند رشد ف
 اطالعات الزم واجد، در این سطح فضاهای شهری باید باشند

به خصوص  تیجهت آموزش برای تمامی سطوح سنی و جنسی
 ویژهبه ،  تامین فضاهای عمومی که شهروندان.ان باشدکودک

کودکان را با طبیعت آشنا ساخته و یا فضای الزم جهت 
 همچنین ، ها فراهم کند یادگیری و تجربیات عملی برای آن

دادن بار آموزشی و اطالع رسانی به فضاها و مبلمان شهری از 
  .ردجمله نکاتی است که باید در طراحی شهری به آن توجه ک

در این مقاله سعی شده با بررسی و تحلیل دو نمونه 
 در آمریکاموفق از تجارب جهانی در شهر نیویورک در کشور 

 نکات یک رشتهزمینه فضای شهری آموزشی برای کودکان به 
  .مثبت طراحی دست پیدا کنیم 

  
  روش بررسی

 تحلیلی استفاده -در این پژوهش از روش توصیفی
سط یک گروه  محله انتخاب شده توجا که دو شده و از آن

 اهداف واجد، طراحی هر دو محله ستشهرساز طراحی شده ا

مشترکی است و به این ترتیب روند طراحی بسیار نزدیک به 
رایط یکسان وضع موجود در هم و ایده های طراحی به دلیل ش

  .، مشابه هم می باشددو محله
  

 ، PS 23 Sound و PS 244 Soundمحله های معرفی 
   نیویورک–آمریکا 

میالدی توسط گروه 1950 به سالاین دو محله 
، مدیر  و همکاران طراحی شدهJ.Sمعماری و شهرسازی  

 که دوره 1طراحان این شرکت را شخصی به نام جان استفانو
شهرسازی خود را در دانشگاه معماری اوهایو به اتمام رسانده 

  . استبر عهده داشته
قر در این دو محله که فضاها و مبلمان شهری مست

، بر مبنای ست شهر نیویورک واقع شده ا2در منطقه بروکلین
 به منظور 3آموزش پدیده های صوت و تجربه ترکیب اصوات

، همراه با تامین امنیت الزم برای خلق یک موسیقی در محیط
 هدف از این .ندگان این فضاها، شکل یافته استاستفاده کن

مبلمان شهری مطمئن و کارا در طراحی دستیابی به فضاها و 
خصوص آموزش محیطی برای کودکان به منظور فراگیری و 
کسب تجربه های مختلف در ارتباط با ابعاد متفاوت علم 

  . استبودهفیزیک صوت 
 بسیار این دو محله ساختمان هایی در یساده گرا   

آپارتمان های  مسکونی به صورت ساختمان های .مشهود است
 به خصوص و در بعضی از مناطق ستاهار طبقه ، سه و یا چدو

ساختمان های یک طبقه را نیز در مرکز محله می توان 
 فضای خانه های مسکونی در این محله ها بسیار .مشاهده کرد

، بنابراین در این دو محله ی باشدکوچک و فاقد حیاط م
رد حیاط خانه  عملک واحدفضاهای شهری تفریحی و آموزشی

  .دنیز  می باش

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

composition  
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پوست  سیاه  این دو محله اکثراًساکنان که جا از آن
می باشند لذا توجه به هویت و آداب و رسوم تبار  آفریقایی های
  .ست که در طراحی مورد نظر بوده است اها از جمله مواردی آن

 فضاها و مبلمان ،الزم به ذکر است در این محله
نظر  سنی متفاوت کودکان در گروه های برای  گوناگونی،شهری

، کودکان در کودک رشد ، چرا که طبق نظریه1گرفته شده
 کالبدی و ذهنی متفاوتی را دارند و قابلیت هایسنین متفاوت 
 کالبدی و رشد توانایی هایها بیشتر می شود  هر چه سن آن

 همچنین سرعت رشد .ها افزایش پیدا می کند ذهنی آن
نین  از سسریع ترفیزیکی و ذهنی در دوران کودکی بسیار 

 بنابراین تجربیات کالبدی و ذهنی کودکان با 2ی استبزرگ سال
ها در سنین متفاوت تعریف شده و به   آنتوانایی هایتوجه به 

 پیچیده تر بیشتر برای کودکان سنین بازی هایهمین دلیل 
روش  ساده تر که منجر به تجربیات علمی با بازی هایباالتر و 

ین تر در ی سنین پا در راحت تری می شود برای کودکانهای
 بازی های، همچنین تمایل کودکان به  استنظر گرفته شده

 ،ی در سنین متفاوت نیز فرق می کندانفرادی و دسته جمع
بنابراین فضاها و مبلمان شهری در این محله به گونه ای طراحی 

د مختلفی از  تعدا سنین وشده که قابلیت انعطاف پذیری برای
 به صورتی که کودکان بتوانند از این دکودکان را داشته باش

 هم به صورت انفرادی و هم به صورت دسته جمعی وسایل
  .استفاده نمایند

   طراحی با توجه به روند کلی طرح اهداف
 به خصوصتوجه به ویژگی های هویتی افراد محله  .1

 کودکان

، تاریخچه و تجربیات بررسی فضاهای شهری آموزشی .2
 جهانی در این زمینه

 ویت کالبدی محلهبررسی ه .3

 مناسب جهت طراحی فضاهای مکان هایتعیین  .4
 آموزشی برای کودکان

                                                 
1-  Espary , Bernard , 1996 , Education in childhood, 

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

Taschen , No 76 , 77 

تامین نیازهای اولیه کودکان در استفاده از این  .5
 فضاها

 انعطاف پذیر کردن فضاهای آموزشی و مبلمان آن .6
 سنی گروه هایها در محله جهت استفاده برای 

 مختلف

  ه دادن چند عملکرد به فضاها و مبلمان طراحی شد .7
  

  : طراحیسیاست هایتحلیل اهداف و 
 به خصوص توجه به ویژگی های هویتی افراد محله -1

 کودکان

ه  این محله متعلق به سیاه پوستانی است که اکثرا ب-1-1
، لذا در طراحی مبلمان شهری این آمریکا مهاجرت کرده اند
همچنین نوع و فرم ابزار موسیقی و منطقه به آداب و رسوم 

برای مثال (ها بیشتر مرسوم است  های آنکه در کشور
ای ایجاد ها از ضربات دست بر استفاده از ابزاری که در آن

، حتی اصواتی )2 و 1نمونه تصاویر موسیقی استفاده می شود
ها بیشتر به کار می رود و یا   موسیقی آنسبک هایکه در 

 مورد استفاده متعلق به فضاهای شهری کشورهای رنگ های
  . استوجه شدهافریقایی ت

  

  
  
  
  
  
  
  

 ابزار موسیقی کـه    تعدادی با استفاده از طراحی      -1عکس  
شباهت زیادی به طبل های قبایل افریقایی دارند فضایی         

، این فضا بـا     همدبرای آموزش و تفریح کودکان به وجود آ       
یک عقب رفتگی محلی را برای بازی دسته جمعی  و یـا             

  .)1( استانفرادی کودکان به وجود آورده
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د شـو هایی که در این عکس مشاهده می        طبل   -2عکس  

هرکدام توسط یک لوله به فضای زیر زمین متـصل شـده            
 که این لوله ها به صفحه بشقاب مانندی که در پشت            ستا

سر کودکان است  متصل شده  و به ایـن ترتیـب هنگـام               
ها توسط این صفحه منعکس مـی        نواختن طبل صدای آن   

  . )1(شود
                             

  توجه به تفریحات دلخواه کودکان محله از جمله بازی-2-1
  های قومی و فرهنگی  

ر طراحی فضاهای  کودکان دروان شناسی توجه به -3-1
، کودکان هنگامی که آموزشی را همراه با آموزشی برای مثال

بازی و به صورت عملی توسط خودشان فرا می گیرند درصد 
ردن اطالعاتشان بیشتر از زمانی است که جذب و به خاطر سپ

  آن مطلب را در کالس درس و غیر عملی به خاطر می سپارند
 کودک و فضای مورد توجه به نظریه های متخصصان در -4-1

  .ها در طراحی محله  کردن آنلحاظشهری و 
   

   بررسی فضاهای شهری آموزشی-2
  . تاریخچه فضاهای شهری آموزشی-1-2
لیل تجربیات جهانی در زمینه طراحی  بررسی و تح-2-2

ها در  فضاهای شهری آموزشی و استفاده از نکات مثبت آن
  .طراحی

 بررسی ویژگی های فضای آموزشی شهری در کشورهای -3-2
  .آفریقایی

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

  
   بررسی هویت کالبدی محله -3
 م ساخته شده و ساده 1950ه  این دو محله در ده-1-3

 در این دو .ها بسیار مشهود است  آنساختمان های در گرایی
، سه آپارتمان های دو مسکونی به صورت ساختمان هایمحله 

 در مرکز به خصوص و در بعضی از مناطق ستاو یا چهار طبقه 
 .ساختمان های یک طبقه را نیز مشاهده کردمحله می توان 

بسیار کوچک و فاقد نی در این محله ها فضای خانه های مسکو
، بنابراین در این دو محله فضاهای شهری حیاط می باشد

  .دی باشتفریحی و آموزشی عملکرد حیاط خانه را نیز دارا م
 بافت شهری محله ها بافت شطرنجی است و اکثر تقاطع -2-3

 . درجه می باشد90 زاویه واجدها 

  
ی فضاهای  مناسب جهت طراحمکان های تعیین -4

 آموزشی برای کودکان

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

 فضاهای طراحی شده برای کودکان بایـد در محیطـی           -1-1-4
، به ایـن منظـور ایـن منـاطق          قرار بگیرد که دارای امنیت باشد     

 راه هـای  ی که بـه دور از       مکان های اکثرا در مرکز محله و یا در        
 احـداث شـده و      ،ین رو و پر رفت و آمد اتومبیل می باشـد          ماش

  .ها پیاده راه است  هم جوار آنراه هایکاربری اکثر 
 ماشــین رو نــه تنهــا امنیــت جــانی راه هــایدوری از 

کودکان را بیشتر فراهم می کند بلکه باعث تامین هوای سالم و            
  .پاکیزه تری برای کودکان می شود 

 طراحی شده که تا حد ممکن در فضاها به گونه ای -2-1-4
  .د دید قرار گرفته باشد و دور از چشم و یا مخفی نباشمعرض

 تامین فضاهایی برای نشستن اهالی محله در نزدیکی -3-1-4
 فضاهای آموزشی طراحی شده به منظور ایجاد هم جواریو یا 

  . بزرگ ساالننظارت غیر مستقیم 
ن فـضاها در کنـار       هم جوار قرار دادن تا حد ممکن ای        -4-1-4

رو بـه روی    خانه های مسکونی محله به صورتی که این فـضاها           
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 خانـه هـا کـه       سـاکنان د تـا    پنجره خانه های مسکونی قرار گیر     
 غیـر مـستقیم از داخـل         بتواننـد  ،شتر والدین کودکان هستند   بی

  .فضای خانه بر رفتار و امنیت کودکان محله نظارت داشته باشند
ی کـه  مکـان هـای   طراحـی شـده از    دور کردن فضاهای   -5-1-4

ه در خـارج از     بیشتر مورد استفاده افراد غریبه یعنـی افـرادی کـ          
 در ایـن خـصوص سـعی        .، قرار می گیرند   محله زندگی می کنند   

شده تا این فضاها دور از دسترسی های اصلی محله و یـا دور از               
ورودی های محله و یا نقاطی که مورد اسـتفاده افـراد خـارج از               

  . قرار گیرد،باشدمحله می 
 مشخص نمـودن قلمـرو فـضاهای تجربـی کودکـان بـا              -6-1-4

، این کار بـا ایجـاد       ها حریم بازی و تجربیات آموزشی آن     تعیین  
،  انجام شـده   ی متر  سانت 20 و حداقل    60حداکثر اختالف ارتفاع    

به صورتی که ناظر خـارج از محـدوده بـازی و تجمـع کودکـان                
  .ید داشته باشد دمکان هابتواند به داخل این 

 تامین نور کافی در فضاهای شـهری آموزشـی طراحـی            -7-1-4
  .شده در این محله 

  
  آرام سازی محدوده های طراحی شده-2-4

 انتخاب فضاهای آرام در محله برای طراحی فضاهای -1-2-4
  .آموزشی شهری

 آرام سازی فضاهای طراحی شده در محله با استفاده از -2-2-4
ها در دور  طراحی فضاهای سبز و تعبیه درختان ، بوته ها و گل

  .تا دور محیط طراحی شده
 سواره به منظور آرام سازی این راه های دور کردن -3-2-4

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

 مولد صدا در محله، برای مثال ایستگاه اتوبوس و یا یمکان ها
فضاهای تجاری محله که محل تجمع گروه زیادی از افراد محله 

  .می باشند
 طراحی کردن لبه های مسدود کننده در بسیاری از -5-2-4

  .نقاط برای محدود کردن راه سواره
  
  

  
 تامین نیازهای اولیه کودکان در استفاده از این -5

 فضاها

 و استانداردهای کودکان در طراحی ریخت شناسیوجه به ت
 .فضاها و مبلمان شهری آموزشی 

 توجه به کودکان معلول و طراحی فضاها به صورتی که -2-5
  .ها استفاده نمایند این بخش از کودکان محله نیز بتوانند از آن

 در نظر گرفتن فضاهای آموزشی برای همه اهالی محله -3-5
  . فقیر محله کودکانبه خصوص

 
 انعطاف پذیر کردن فضاهای آموزشی و مبلمان -6

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

های مختلف و یا با طراحی کردن ابزار خاصی در  مقیاس
، طول و یا ها را از نظر ارتفاع مبلمان که بتواند مقیاس آن

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

، مبلمان شهری در این محله ها برای مثال چند عملکرد به آن
 که قابلیت استفاده به عنوان ابزار استبه گونه ای طراحی شده 

استراحت و به عنوان نیز تولید صدا و موسیقی، محل نشستن و 
 عملکرد ،یک نشانه شهری به صورت یک مجسمه در محله

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

دادهای طبیعی و بدون استفاده کننده نیز بار آموزشی  با رخ
ثال با ، برای مفظ نماید و پدیده ای را نشان دهدخود را ح

ان و دیگر ، صدای پرندگوزش باد، صدای رعد و برق، باران
 شهری که در این منطقه ، مبلماندادهای طبیعی صداهای رخ

 در زمینه صوت از طراحی شده است پدیده های متفاوتی را
  .  دخود نشان می ده
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بررسی ابعاد آموزشی فضاها و مبلمـان شـهری طراحـی           
  :شده در محله

  

  
 در داخل لوله هایی که در این عکس مـشاهده           -3عکس  

ها   آینه به کار رفته که کودک توسط آن        می شود تعدادی  
 متر مشاهده   3 تواند فضای محله را با دیدی به ارتفاع          می

ر کدام  د که ه   ها دارای قطرهای متفاوتی می باش      کند،لوله
 هایی کـه    برای مثال لوله   د،صدای خاصی را تولید می کن     

 لولـه   د دارای صدای زیر و    می باش ی  دارای قطر کوچک تر   
ـ   د صدای بم    هایی که  قطر بزرگ تری  دار         د،تولید می کن

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

  .)1(متفاوتی را تجربه کند
  

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

  

  
 )1( سیستم انتقال صوت -5عکس 

  

  
  )1(بازی های آموزشی  -6عکس 

  
 دیده می شود6 و 5 و 4 و3 شمارهعکس هایطور که در  همان

 ترپاییناین قسمت از فضای محله برای کودکان رده سنی 
طراحی شده و برای ایجاد ایمنی بیشتر، فضا با اختالف ارتفاع

 طراحی شده به صورتی که بی متر سانت60 و حداکثر 20حداقل 
و ایجاد یک حصار، محدوده بازی کودکان واین اختالف ارتفاع 
ها به صورتی مشخص شده که دید بیرون به قلمرو مخصوص آن

در این بخش. داخل  فضا و دید درون به خارج فضا قطع نشود
لوله ها به وسیله رنگ کد گذاری شده و از زیر زمین ابتدا و

ها به هم متصل شده است، کودکان با استفاده از انتهای آن
ستم انتقال صوت می توانند با شخصی که در مقابل همانسی

رنگ لوله در سمت دیگر نشسته است صحبت نمایند و صدای او
  .)1(را بشنوند
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  )1( محل نشستن نزدیک محل بازی– 7عکس 

  

به منظور تامین امنیت در فضاهای تفریحی و آموزشی کودکان 
به ه های مسکونی محله، سعی شده تا این فضاها در مجاورت خان

ها باشد تا به این وسیله اهالی خانه   آنرو به روی در خصوص
بتوانند به صورت غیر مستقیم به این فضاها نظارت داشته باشند، 

 امکان ها در ضمن با طراحی مکانی برای نشستن در مجاورت آن
 والدین و افراد مسن و نظارت به خصوص، نشستن افراد بزرگ سال

  . شده استفراهم کودکان ها بر بازی آن
  

 
  )1( مکانیابی فضاهای آموزشی-8شکل 

  
  

ر یک طرف پیاده راه فضاهای تفریحی آموزشی این محله د
 و  در این طراحی با استفاده از مبلمان متنوع ستطراحی شده ا

 مناسبی به کودکان جهت یادگیری ویژگی فرصت هایآموزشی 
   صوت داده شده استردموهای فیزیکی و تجربیات گوناگون در 
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  )1( صفحات انعکاس دهنده صوت -9عکس 

  

  
  )1(صفحات انعکاس دهنده صوت-10عکس 

  

  
  )1(صفحات انعکاس دهنده صوت-11عکس 

 فرصت تجربه یادگیری را بـه صـورت          ها بعضی از مبلمان  
، در عکـس    ی به صورت گروهی به کودک مـی دهـد         انفرادی و بعض  

 سه صفحه انعکاس دهنده صوت بـا اسـتفاده از         11 و   10،  9شماره  
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     

 انعکاس های طر لوله   صدایی را تولید می کند این صدا با توجه به ق          
هنگـامی کـه از ایـن       . از صدا را با هم ترکیـب مـی کنـد          گوناگونی  

وسیله استفاده ای نشود صداهای زیر زمین که می توانـد ناشـی از              

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

  
  )1(س دهنده صوت صفحات انعکا-12عکس 

با استفاده از اتصال یک صفحه انعکاس صوت به زیر 
زمین کودکان می توانند صداهای زیر زمین را بشنوند در ضمن 

دا چندین بار در صورت ایجاد صدا در مقابل این صفحه ص
، میزان بلند تر شدن صدا و تعداد انعکاس انعکاس پیدا می کند

ا دارد به صورتی که هر آن بستگی به ابعاد صفحه انعکاس صد
 باشد تعداد دفعات انعکاس صوت بیشتر  و بزرگ ترچه صفحه 

   خواهد بودکم تر باشد تعداد دفعات کوچک ترهر چه 
  

  تفسیر نتایج
برای فراهم آوردن شرایط مناسب جهت ایجاد فضای 
آموزشی در شهر ابتدا باید امنیت استفاده کننده و نکات 

ا جهت داشتن شرایط آموزش ضروری برای مناسب ساختن فض
 هنگامی که از کودک و فضای شهری برای او سخن .فراهم شود

ها  بزرگ تربه میان می آید باید به نظارت بر این فضاها توسط 
ها برای داشتن چند عملکرد و  و حداکثر انعطاف پذیر بودن آن

ها برای سنین دیگر نیز توجه شود، با  قابلیت استفاده از آن
 سعی شده تا تفسیر جمع بندی و 1جدول شماره ز استفاده ا

  . شود ارایهنتیجه گیری نهایی از این مقاله 
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  )ماخذ نگارندگان( اصول و معیارهای طراحی-1جدول 

  )راه های مختص افراد پیاده(سواره و پیاده راه ها: تفکیک عملکرد راه های محله به راه های 

  قرار گرفتن فضاهای بازی کودکان در دید و اجتناب از مخفی شدن آن ها
زدیکی و یا هم جواری فضاهای آموزشی طراحی تامین فضاهایی برای نشستن اهالی محله در ن

  شده به منظور ایجاد نظارت غیرمستقیم بزرگ ساالن
هم جوار قراردادن تا حد ممکن این فضاها در کنار خانه های مسکونی محله به صورتی که این 
فضاها رو به روی پنجره خانه های مسکونی قرار گیرد تا ساکنان خانه ها که بیشتر والدین 

دکان هستند بتوانند، غیرمستقیم از داخل فضای خانه بر رفتار و امنیت کودکان محله نظارت کو
  . داشته باشند

  مشخص نمودن قلمرو فضاهای تجربی کودکان با تعیین حریم بازی و تجربیات آموزشی کودکان

  
  
  
  

تامین امنیت در 
فضاهای آموزشی 
طراحی شده در 

ور محله به منظ
ایجاد آرامش برای 
کودکان استفاده 
کننده از فضاهای 

 آموزشی 
افرادی که (دور کردن فضاهای طراحی شده از مکان هایی که بیشتر مورد استفاده افراد غریبه   

  .قرار می گیرد) متعلق به محله نیستند
  طراحی لبه های مسدود کننده در بسیاری از نقاط برای محدود کردن راه سواره
تعبیه درختان،  آرام سازی فضاهای طراحی شده در محله با استفاده از طراحی فضاهای سبز و

  تا دور محیط طراحی شدهبوته ها و گل ها در دور 

  
  
  
  
  
  
  

تامین مکان های 
مناسب برای 
فضاها آموزشی 
شهری کودکان 

    در محله
آرام سازی  

فضاهای طراحی 
  مکان ها دور کردن راه های سواره به منظورآرام سازی این  شده

  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 نظریه های متخصصان در مورد کودک و فضای شهری و لحاظ کردن آن ها در طراحی 
  محله 

  
توجه به ویژگی های هویتی افراد محله 

    کودکان ویژهبه 

  بازی های قومی ، محلی و  فرهنگی: توجه به تفریحات دلخواه کودکان محله 
  دهای کودکان در طراحی فضاها و مبلمان شهری آموزشی توجه به ریخت شناسی  و استاندار
فضاها به صورتی که این بخش از کودکان محله نیز بتوانند از  توجه به کودکان معلول و طراحی

  ها استفاده نمایند آن

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

  در نظر گرفتن فضاهای آموزشی برای همه اهالی محله بخصوص کودکان فقیر
انعطاف پذیر کردن  مبلمان شهری آموزشی در محله جهت استفاده برای گروه های  سنی 

  مختلف با استفاده از طراحی که قابلیت تغییر ابعاد داشته باشد
 و انعطاف پذیر کردن فضاهای آموزشی 

  مبلمان آن ها
    به آن هادادن عملکردهای مختلف انعطاف پذیر کردن فضاها و مبلمان شهری با 
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