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بینا در درک راهکارهایی مناسب جهت توانمندسازی کودکان نابینا و کم ارائه

 (بینا در دنور مجتمع آنکور برای کودکان نابینا و کم: مطالعه موردی) فضا

 

 مژگان جهانیان،  سیده مرضیه طبائیان
*  

 Marzieh.tabaeian1@gmail.com -ایران ،(خوراسگان )عضو هیئت علمی تمام وقت گروه معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان 1-

 Mojgan_jahanian@yahoo.com -ایران ،(انخوراسگ )اصفهان واحد ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسالمی یدانشجوی کارشناس -2

 

 
 چکیده

ادن و در ایجاد فرصت برای کودکان در راستای شکل د ترین کالبدهای معماری،های شهری و فضاهای آموزشی، به عنوان مهممحیط

ها، برای آموزش و دقت در شناخت کودکان نابینا و برقراری ارتباط متقابل بین ما و دنیای آن. سزایی داردشان نقش بهیا تغییر شخصیت

با وجود ارقام چشمگیر . باشدگیری درست از مفاهیم معماری هنگام خلق فضا مؤثر میامر درک فضا و همچنین تکیه بر حواس و بهره

ها بر طبق ها، مسائل مربوط به فضاهای مورد نیاز آندر تمام زمینه هابینا در کشور و نیاز مبرم به آموزش آنکان نابینا و کمتعداد کود

چنین با ایجاد هم. استانداردهای الزم کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته است

ور توان به آنان هم فرصت حضبستری مناسب در درک فضا برای کودک نابینا می

بازی پا به پای همساالن بینای خود  در جامعه بدون ترس با اعتماد به نفس و هم

داد و این خود نیازمند داشتن ذهنی باز و درکی درست از فضا تؤام با اندکی 

بینا ی حاضر ارائه راهکارهایی برای کودک نابینا و کمهدف مقاله. خالقیت است

های سازی محیطزم در جهت مناسبدر درک فضا، با رعایت استانداردهای ال

روش تحقیق استفاده . باشدها میآموزشی و جامعه به منظور توانمندسازی آن

ی موردی انتخاب شده، نتایج حاصل از این پژوهش در قالب با تجزیه و تحلیل نمونه. باشدمیتحلیلی  -شده در این پژوهش از نوع توصیفی

ای را برای ارائه راهکارهای طراحی، متناسب با توان زمینهدست آمده مینهایت بر مبنای نتایج بهدر . جداول و تصاویری ارائه شده است

 .نیازهای این قشر و بر اساس استانداردهای الزم فراهم کرد

   

 

 .ل محیطیهای حسی، ارتباط متقاببینا، درک فضا، ارتقاء مهارتمحیط شهری، فضای آموزشی، کودک نابینا و کم :های کلیدیواژه

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

با موضوع  (خوراسگان )در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشداین مقاله برگرفته از پایان *

 .باشدمجموعه آموزشی، تفریحی و فرهنگی برای کودکان نابینا در اصفهان می
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 مقدمه
طراحی معماری، برقراری ارتباط تنگاتنگ میان طراح فضا و استفاده کننده از فضا است و برقراری این ارتباط ، شناخت 

در این مقاله در ابتدا به اختصار به  .کندکننده از فضا را طلب میفادههای جسمی، روانشناختی، فرهنگی و اجتماعی استویژگی

-اریارتباط او با محیط و عوامل یای پیچیده و پر رمز و راز اطراف، نابینایی و چگونگی درک کودک نابینا از دنی تعریف عالم

نهایت با تحلیل  در. چنین نیازها و ضوابط خاص در فضاهای آموزشی پرداخته شده استو همدهنده در برقراری این ارتباط 

 .راهکارهای معماری ارائه شده است در نهایت به صورت بدست آمده کهموردی انتخابی  اطالعاتی  نمونه

این مدرسه در آغاز  .ای را در پاریس برای نابینایان تأسیس کردمدرسه 1میالدی ،والنتین هوی 1871نخستین بار در سال 

 .تدوین شدسه کتاب التین با حروف برجسته  ،با تالش والنتین ،سپس. آموز داشتدانش 12ن کتاب و معلم بود و فقط بدو

دبیری  )تری برای نابینایان بودیکی از شاگردان این مدرسه لویی بریل بود که پیوسته در اندیشۀ اختراع خط جدید و راحت

 (.1871اصفهانی، 

ش به عللی .هـ 1811در تبریز دایر شد و در آغاز جنگ جهانی دوم . ش.هـ 1211اولین مدرسه نابینایی در ایران در سال   

شمسی در اصفهان  1821ای برای نابینایان وجود نداشت تا اینکه شعبه این مدرسه در سال ها مؤسسه ویژهتا مدتبسته شد و 

 (.1881امیدوار،  )روزی بود و به دختران نابینا اختصاص داشتاین مؤسسه شبانه. به نام مدرسۀ نورآیین تأسیس گردید

در این سال کار تعلیم و  .شمسی مربوط می شود 1211ن به سال ها در زمینه آموزش نابینایان در ایرانخستین تالش 

ای در تبریز آغاز شد و توسط شخصی به نام پاستور ارنست نابینا در مدرسه آموزدانش 1آموزان نابینا با جذب دانش تربیت

 (.1877کرک،)توسعه یافت 2کریستوفل

 ی برای دختران نابینا به نام نور آیین در شهر اصفهانآموزشگاه” گون گستر” نیز خانمی انگلیسی به نام 1821در سال 

 (.1881شریفی درآمدی، ) سیس کردأت

گیرد و بدین ترتیب هر وانی آنها در دوران کودکی شکل میزیر بنای افکار انسان از طریق تجارب ثبت شده در سیستم ر

کند و همچنین اعتماد به نفس آنها در شد میر هوش او بیشتر ،چه اطالعات فرد و معلومات ثبت شده در ذهن او بیشتر باشد

پردازند و ضای پیرامون خود میآیندۀ نزدیک در برخورد با جامعه به دلیل مشکالت بصری از بین نرفته و راحت تر به کشف ف

ه و عماری گشوداین مقاله دریچه و دیدگاهی تازه را در امر م. شودها دست داده نمیگاه احساس جدا ماندن از جامعه به آنهیچ

های احساسی و ادراکی فضا و ارتباط یک کودک نابینا با آن شود که طراحان فضا به تمام جنبهنتیجه چنین مطالعاتی باعث می

های او را نسبت به محیط پیرامون و رویدادهای بصری موجود ن با بررسی رفتار کودک عکس العملچنیهم .توجه داشته باشند

در واقع  .بریمفرایند ادراک کودک از محیط پی میشناسیم و به چگونگی را می ت، صدا، وسایل و فضاهادر فضا مثل رنگ، باف

-یت ایشان نقش داشته باشد و این تأثیرتواند در تربیت افراد و ایجاد هوین است که معمار با طراحی فضا میاهمیت مسئله در ا

تفریحی و در عین  -محیطی که بتواند جوابگوی نیازهای آموزشی طراحی. تر استگذاری به خصوص در مورد کودکان محسوس

های چنین انجام فعالیتهم. حال ماجراجویانه و پژوهشی کودکان باشد و به ایجاد تعادل و توازن در این زمینه کمک نماید

-ی درونی در کودکان میهاایجاد انگیزهباعث  ،کاهدر عین اینکه از یکنواختی محیط میتفریحی و پژوهشی در حین بازی، د

ی فضایی جدید و سعی در ابداع و ابتکار و تجربهدهد که در محیطی باز خالقیت خود را بکار گیرند شود و این امکان را می

های رکت آزاد و مستقل و امکان برخوردترین شرایط برای رشد کودکان نابینا، امنیت در حهمچنین فراهم شدن مناسب. نماید

گیری از معماری مناسب سازی با بهره ها از هم سن و ساالن بینای خودده در محیطی جذاب و عدم تفکیک آناجتماعی سازن

 . شده از اهداف اصلی این پژوهش بوده است

                                                 
1- Valentin Haüy 

 

2-Pastor Ernest Christoffel 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.afb.org%2Flouisbraillemuseum%2Fbraillegallery.asp%3FGalleryID%3D46&ei=mLerU9qPJcXxPPbhgBA&usg=AFQjCNEFv4sHEcxQm6UY4N2TSNqVm5awBg&sig2=TiJ0QyENLGA0EBBNsZ4ELg
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های احساسی و ادراکی فرد بیننده توجه داشت و مفهوم دیدن را تنها ک فضا نه تنها باید به تمام جنبهدر هنگام طراحی ی

این  در .در نظر داشتبلکه معانی دیگر دیدن یعنی شناختن، لمس کردن و درک کردن را نیز  ،چشم جستجو نکرددر دیدن با 

به  .گذار به وسعت تمامی توان احساسی و ادراکی افراد را در خود نهفته خواهد داشتصورت فضای خلق شده نیرویی تأثیر

گفتن، طراوت بخشیدن، حتی موسیقی نواختن و باالخره ایجاد  سخن ،هایی چون انرژی دادنطوری که چنین فضایی توانایی

-های ذکر شده از موارد اساسی این پژوهش میبنابراین توجه به ویژگی .حاالت روحی و روانی مختلف به افراد را خواهد داشت

 :  گیرد ی زیر مورد توجه و بررسی قرار میدر این مقاله فرضیه. باشد

توان به اصول و استانداردهای طراحی فضا برای کودکان نابینا های علمی میدی مناسب و تحلیلهای موربا بررسی نمونه

 . بینا دست یافتو کم
 

 مبانی نظری - 
 متداول ترین تعریف نابینایی - - 

ادگیری یرود و در نایی یا نابینایی کامل به کار مینقص بینایی عبارت است از یک اصطالح کلی که برای بیان ضعف حس بی

این تقسیم . شوندقانون به دو گروه بزرگ تقسیم می کودکان مبتال به نقص بینایی، از نظر.گذاردآموز به شدت اثر میدانش

کودکِ قانوناً نابینا . شودمیها در استفاده از حس بینایی، پس از حداکثر تالش برای اصالح آن، تعیین بندی براساس توانایی آن

نابینایی  .بینند، ببیندمتری میسانتی 011متری بتواند اشیایی را که افراد سالم از فاصلۀ سانتی 01اصلۀ کودکی است که از ف

تواند نسبت به نور یا تاریکی حساس باشد اند به این معنا باشد که کودک میتوباز هم می( 211روی  21ی کمتر از بینای)قانونی

 .و شاید تا حدی هم بتواند چیزهایی را ببیند

ها در انجام آن .دارند 211روی  21، تا 81روی  21بیند ، دیدی برابر با کودکان مبتال به کم بینایی، در چشمی که بهتر می

-پیشرفته و روش گیری از تکنولوژیخورند، اما با بهرهکند به مشکل برمیدادن کارهایی که مستقیماً با بینایی ارتباط پیدا می

و کم بینا  از نظر آموزشی تفاوت بین کودکان نابینا .بینایی نیز یادگیری داشته باشند انند ازطریقتو، میهای مختلف آموزشی

که در حالی ،کنندای اصلی یادگیری استفاده میهاین است که کودکان نابینا از حس المسه یا شنوایی خود به عنوان کانال

 )کنندال اصلی یادگیری استفاده میینایی خود به عنوان کان، باز هم از حس ب...کودکان کم بینا، به کمک تکنولوژی و 

 (.1877گنجی،

 

خاص کودکان و دانش آموزان نابینامسائل و مشکالت  - -   

اند یا در مدهیعنی کسانی که نابینا به دنیا آ. است در محیط له و مشکل افراد نابینا چگونگی سازگاری آنانترین مسأممه

باید این واقعیت را بپذیرند و سعی در انطباق و سازگاری با محیط و اجتماع  ،اندخود را از دست داده ای از زندگی، بیناییدوره

بایست لذا می. کندعالیق و مشاغلش تغییر می, هاای تواناییاندازه  دهد تابینایی خود را به عللی از دست میفردی که  .نمایند

ازگاری عاطفی و نابینایی لزوما خود به خود همراه با ناس .سازگار و آماده نمایداش به تدریج خود را با توجه به شرایط فعلی

 چگونگی قدرت سازگاری و های خانواده و اجتماع است کهالعملر واقع تا حدودی این رفتار و عکسد. باشداجتماعی نمی

-وشی همراه نمیهای حسی و حرکتی و هساییبا ناتوانی و نار هر نقص عضوی ضرورتاً .نمایدانطباق افراد نابینا را مشخص می

کند و حال که در محیط بینا زندگی می به طور مثال اگر یک فرد نابینا در یک جامعه زندگی کند مشکلی نخواهد داشت. باشد

زیاد  هم که انتظارات محیط های اجتماعی شرکت نکند و زمانیبه طور کامل او در تمامی فعالیت شود کهنابینایی او باعث می

کاران امر تعلیم و تربیت در این است که نه ود و امروزه تالش تمامی دست اندرشدن او بیشتر مشخص میاستثنایی بو باشد،

امکانات الزم و ضروری محدودیت طبیعی   تنها از طرف محیط و اجتماع فشاری بر نابینایان وارد نشود بلکه با ایجاد تسهیالت و

 .او را به حداقل برسانند
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بیناکمنکاتی چند در آموزش و پرورش کودکان و دانش آموزان نابینا و -1-8  

 نگارندگان: بینا، منبعنکات الزم در آموزش و پرورش کودکان نابینا و کم.  جدول 

 توجه کامل به تفاوت های فردی در کالس و آموزش انفرادی -

یی نابینایی، سن وقوع نابینایی، سوابق و وضعیت خانوادگی، های فردی کودک نابینا اعم از میزان نارسامعلم تمام تفاوت

 .های فردی کودک را باید در نظر داشته باشدهای هوشی و مسایل و ویژگیتفاوت

 های آموزشیتدارک اشیا و وسایل ملموس در برنامه -

لذا ضروری است که به هنگام . ندنمایافراد نابینا اطالعات و دانش خود را عمدتاً از طریق شنیدن و لمس کردن تحصیل می

 .االمکان اشیا و وسایلی که قابل لمس باشد در اختیار آنان قرار گیردآموزش حتی

 های آموزشی توجه به کلیت و جامعیت برنامه -

ی هاهای محیط خارج، الزم است در تدارک برنامهآموزان نابینای خود با مسائل و واقعیتمعلم در جهت آشنا نمودن دانش

جای صحبت کردن از یک اداره  یعنی به. پارچه و رابطه امور نسبت به هم توجه داشته باشدآموزشی به تجارب هماهنگ و یک

یعنی به . واحد، از تعداد واحدهای شهر صحبت کند و به جای بحث روی یک چیز از یک واحد، از کل واحد بحث کند

 .یکپارچگی و کلیت موضوعات توجه داشته باشد

 العاده های فوقها و انگیزهایجاد محرک -

ها و های مختلف ذهنی و بدنی کودک انگیزهوالدین در منزل و معلم در کالس و مدرسه بایست برای حرکت و فعالیت

اء چون کودک نابینا اشی. هایی را فراهم کنندهایی را ایجاد نمایند و یا با برنامه ورزشی مطلوب زمینه ظهور چنین انگیزهمحرک

ها ندارد که این خود برخورد با آن بنابراین انگیزه الزم را برای. کندها تالش هم نمیآوردن آن دستبیند لذا برای بهرا نمی

 .های مطلوب ذهنی استی آن ضعف فعالیتشود که تعامل کودک با محیط فیزیکی کم شود و نتیجهمنجر به این می

 

 الت بیناییآموزش کودکان مبتال به اختال -4- 

های عادی آموزش گونه کودکان را بتوان در کالس، تا ایناکثر کارشناسان آموزشی معتقدند که تغییراتی مورد احتیاج است

ها یا مقدار خیلی کمی از بینایی آن نابینا باشند که ممکن است کامالًبا توجه به این کودکانکه این گروه از ی مهم ایننکته .داد

 :نوع آموزش برای نابینایان در نظر گرفته شده است 4به طور کلی  .های حسی متکی هستندذا به سایر روش، لباقی باشد

ص که توسط دستگاه به در این روش یادگیری و خواندن حروف و کلمات از راه لمس از روی کاغذهای مخصو: بریل  - 

ندن و نوشتن کلمات و حروف برجسته در روش بریل مشکل وارونه خوا .گیرد، انجام میای نوشته شده استصورت برجسته

گیرد و خواندن وقت بیشتری می شود و مسلماًمی  درست همان مشکلی است که در هجی کردن کلمات در افراد عادی دیده

ه این سیستم برای کسانی الزم است که قادر ب. قوی و سالم تمرکز حواس دارد یشود و احتیاج به حافظهتر انجام میکند

 .خواندن کلمات درشت نیستند

که چنین به علت اینبه علت مشکالت زیادی که در استفاده از خط بریل وجود دارد و هم :استفاده از بینایی موجود - 

 اکثر کودکان مبتال به نقص بینایی کم و بیش از مقداری دید مفید برخوردارند، اغلب متخصصین طرفدار این هستند که به این

کنند تا کودکان  متخصصین به معلمان توصیه می. قدرت بینایی خود استفاده کنند یمانده ها از باقی افراد کمک شود تا آن

 (.1877کاکاوند، )االمکان از دید موجود خود کامالً استفاده نمایند مبتال به نقص بینایی را تشویق کنند که حتی

با گسترش کار  .ری در نابینایان آموزش و عادت به گوش دادن استهای یادگییکی از روش :آموزش گوش دادن  -3

بیش از هر زمان دیگر  ،های گوش دادن اهمیت پرورش مهارت بینایی، مبتال به نقص تهیه نوارهای شنیداری جهت آموزش افرادِ

کریمی )دارند های متعددی دسترسی بط صوتبینا در حال حاضر به صفحات و ض کودکان نابینا و کم. شود احساس می

 (1872درمنی،
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بتواند برای خود زندگی مستقلی داشته و احتیاج به دیگران نداشته باید نابینا  :آموزش فعالیت و زندگی مستقل -4

یابی جسمانی و روانی پیشنهاد شده برای این نوع آموزش دو روش جهت .از اهمیت خاصی برخوردار است این امر باشد که

 .است
، کندیطی که شخص نابینا در آن حرکت میهای برجسته مربوط به محوانی که در آن از وجود نقشهابی ریروش جهت –

 .کندهای ذهنی عمل میریق بازنماییشود یا از طاستفاده می

 :گیردنوع مختلف صورت می 4ی جسمانی در یابروش جهت –

 .کندشخص را وابسته می راهنمای انسانی که اجباراً( الف

سریع  ها غالباًمراقبت که مشکالتی دارد و این سگآموزش سگ و مواظبت و ,ما و مشکل استفاده از سگ گ راهنس( ب

 .خصوص برای کودکان قابل استفاده نیستندوی هیکل هستند و بهکنند و قمی  حرکت

 .کندها استفاده میها و بلندیکه شخص برای تشخیص موانع و پستی عصای دستی( ج

ها عصای لیزری یکی از این دستگاه. شوده برای تشخیص و موانع استفاده میا و وسایل الکترونیکی کاستفاده از عص( د

د به صدا تبدیل می کنکند و وقتی به مانع برخورد میا به باال و پایین و جلو ساطع مینوع نور مادون قرمز ر 8است که 

 (.1877کاکاوند،)شود

در ادامه به بینا، بی به راهکارهای مناسب طراحی فضاهای کودکان نابینا و کمبا توجه به مطالب ذکر شده، برای دستیا

به  هاآنگیری از  نقاط قوت بهرهها و  نتایج حاصل از این تحلیل .پرداخته شده است و تفریحی آنکور بررسی مجموعه آموزشی

 .کودکان در امر درک فضا کمک خواهد کرد
 

  بیناو کم ای کودکان نابینامرکز آموزشی و تفریحی آنکور بر - 

، زیرا این منطقه را برای خانه جدید مرکز آنکور انتخاب کرده است1 به گفتۀ طراح ساختمان، این مدرسه منطقۀ استپلتون

توانند به کودکان در اکتشاف و شناسایی محیط اطراف کمک کنند و باشد که کارمندان میروهای مناسب میدارای پیاده

 . جتماع شوندبخشی از این ا

 anchorcenter.org/floor-plan.aspxسایت اینترنتی : پالن همکف و فضای بیرونی مجموعه آنکور، منبع.  جدول 

  
 پالن همکف مجموعه آموزشی آنکور

راقبت اتاق م -0اتاق مهارت کودکان، -1اتاق آرام، -4دفاتر، -8اتاق استراحت، اتاق استراحت والدین،  -2سالن اجتماعات،  -1

-18اتاق معاینه چشم، -12اتاق نور، -11کالس، -11اتاق نمایش، -1آشپزخانه، -7اتاق ناهارخوری کودکان،  -8از خواهر و برادر، 

های اتاق مهارت-17های حسی، سالن ورزش-18اتاق حسی دارای آکوستیک، -10دفتر بریل، -11اتاق بریل، -14اتاق کار و هنر، 

 ورودی-21ورودی با سنسور صدا، -24راهرو اصلی، -28سالن رسمی، -22و21محل حمل و نقل، -21خانه درختی، -11حرکتی، 

 با عصاورودی -28ورودی با خطوط بریل، -20باغ حسی، 

                                                 
1
 Stepleton 
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این ساختمان به گونه ای طراحی شده است که به خودی خود به عنوان یک ابزار یادگیری ، نورپردازی و آکوستیکی است 

بحث نور و . ی اصلی طراحی ساختمان بر اساس بازی با نور بوده استایده .دید با هم تلفیق شده اندیک طرح ج که همه در

 بسیاری از این کودکان که دچار نقص. تاریک نیست اینکه چگونه وارد فضا شویم واقعاً مهم است زیرا جهان این بچه ها کامالً

تواند به نیز درک کرده و حتی خصوصیات رنگ کالس و بافت دیوارها می توانند رنگ راباشند و می، به نور حساس میاندبینایی

بینایان های نابینایان و کماین ساختمان از نظر آکوستیک متناسب با نیاز. آنها در پیدا کردن راه و مسیرشان کمک نماید

 .طراحی شده است زیرا این کودکان اغلب دارای حس شنوایی قوی هستند

ر هر ورودی با مقاطعی به رنگهای زرد وآبی و قرمز در کنا( نورگیرهایی) وسط شیارهای عمیق طرح نمای ساختمان ت

 (.8جدول ) مشخص شده است

سایت اینترنتی : طرح نمای مجموعه آنکور، منبع. 3جدول
http://archrecord.construction.com/schools/80_Extra_Sensory.asp 

 

 

   
 

برای این منظور یک مسیر ردیابی . شود که از گم شدن کودکان جلوگیری شودتنوع کف باعث میدیوارهای کوتاه و بافت م

) در دیوار که به اندازه قد هر کودک است و یک مسیر نوری در کف به منظور ردیابی کودکان در نظر گرفته شده است

 (.4جدول

سایت اینترنتی : مسیرهای ردیابی داخلی مجموعه آنکور، منبع. 4جدول
http://archrecord.construction.com/schools/80_Extra_Sensory.asp 

 

 

   
 

خصوص که زوایای سقف و بهدر حالی. هر کالس دارای سه الیه از دیوار گچی به عنوان مانعی برای صداهای خارجی است

کند و ی که صدا به مانعی برخورد میشوند به گونه ااند که باعث انعکاس صدا در داخل فضا میدیوارها طوری طراحی شده

ها این ایده. کندبا کم و زیاد شدن ارتفاع سقف، انعکاس صدا به کودکان در تشخیص موقعیتشان کمک می. گردددوباره برمی

 (.1جدول) دهد طراحی شده استتماماً با چیزی که در ذهن کودکان رخ می
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 سایت اینترنتی : نکور، منبعزوایای سقف و دیوارهای داخلی مجموعه آ. 5جدول
davispartnership.com/projects/anchor-center-blind-children 

    
 

پنج نوع مصالح مختلف برای کف ساختمان مدرسه به کار برده شده تا هر بخش ساختمان را مشخص کند و به بچه ها 

که دارای حسگر  ،راهروها و کف الستیکی برای ورزشگاه های سرامیکی و کف چوبی درکاشی. کمک کند راه خود را پیدا کنند

متریال اپوکسی برای . باشندهای ورزشی نیز دارای کفپوش چوبی میهم چنین اتاق مهارت. به کار برده شده است ،باشدمی

 .ه شده استکف دستشویی، حمام، آشپزخانه، غذاخوری، اتاق کار و اتاق های هنری و بخش ادرای به طور کفپوش به کار برد

مسیرهای سیمانی منتهی شده به مدخل ورودی مدرسه مشخص کنندۀ اتصاالت کنترلی برای این کودکان هستند که 

قسمت خارجی ساختمان که . شوندها به در ورودی نزدیک میشوند تا به این کودکان نشان دهند که آنتر میکوچک و کوچک

به رنگ روشن است طوری طراحی شده که منعکس کننده خط بریل برای آنها گاری شده نازک و بلند ی یک دیوار سنکدارا

 (.0جدول) همراه با آجرهایی که به طرف داخل و خارج بیرون زده شده است

 گیری از رنگ در مجموعه آنکور، همان منبعفضاهای داخلی و بهره. 6جدول

    
 

شود که تداعی ای روی نمای ساختمان از سایه و نور ایجاد میتابد بازیوقتی که خورشید به بخش خارجی ساختمان می

در نزدیکی . چنین پیاده روهای بخش جنوبی مدرسه متناسب با خطوط بریل استهم (.0جدول) کننده خط بریل است

ندن در مجموعه یک باغ ، پل، آبشار و زمین بازی که همه دارای حسگر هستند مکان امنی را برای باال رفتن و سه چرخه را

 (.8جدول) کنندحیاط مدرسه فراهم می

 www.anchorcenter.org سایت اینترنتی : منبعفضاهای خارجی و باغ حسی مجموعه آنکور، . 7جدول
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 .ارائه شده است( 7)های انجام گرفته در قالب جدول با توجه به توضیحات ذکر شده، نتایج تجزیه و تحلیل

 نگارندگان: مجموعه آنکور، منبع نقاط قوت.  0جدول 

 از جمله آکوستیک ،رنگ، بافت دیوارها نشانه یابی مسیر ها از طریق عواملی

 و نورگیرها در طرح نما( زرد ،آبی و قرمز )بهره گیری از رنگ های اصلی

 راهروها و نوارهای نوری درخشان در کف هم قد کودکان در راهروها مسیر ردیابی از طریق دیوارهایی کوتاه

  برای صداهای خارجی ها مانعیدیوارهای سه الیه در کالس

 زوایای مختلف سقف عاملی برای انعکاس صداهای داخلی و کمک به کودکان در تشخیص موقعیتشان

  یابی کودکانهای مختلف عاملی برای جهتسقف در مکان اختالف ارتفاع

  (چوب، کاشی سرامیکی، الستیک، اپوکسی، سیمان)  به عنوان نشانه ی هر فضاهای مختلف ویژهگیری از متریالبهره

  (بازی نور و سایه) گیری از ایده بریلنما با بهره طراحی

  حسی و زمین بازی دارای حسگر باغ

 

 های پژوهشیافته -8

 نگارندگان: استقرار مجموعه آنکور، منبع. 9جدول

 
 

 نگارندگان: کور، منبعطرح و نمای اصلی مجموعه آن. 8 جدول

 
 

  
 نگارندگان: ، منبعسقف و دیوارهای مجموعه آنکور.   جدول 

  

 

 

 نگارندگان: ها در مجموعه آنکور، منبعجانمایی کاربری.   جدول 
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 نگارندگان: تنوع و انتخاب مصالح در مجموعه آنکور، منبع. 3 جدول

 

  

 
 

 

 

 

 

 نگارندگان: های مناسب در راستای ارتقاء کیفیت محیطی، منبعرائه فرصتا.  4 جدول 

 جانمایی در کنار فضای سبز

  هم قد کودکان مسیر ردیابی از طریق دیوارهایی کوتاه

 درخشان و دارای نور در کف راهروها مسیر ردیابی

  برای صداهای خارجی ها مانعیدیوارهای سه الیه در کالس

 سقف عاملی برای انعکاس صداهای داخلی و کمک به کودکان در تشخیص موقعیتشان زوایای مختلف

  یابی کودکانهای مختلف عاملی برای جهتسقف در مکان اختالف ارتفاع

  (چوب، کاشی سرامیکی، الستیک، اپوکسی، سیمان)  ی هر فضا به عنوان نشانههای مختلف ویژهگیری از متریالبهره

  ن بازی دارای حسگرحسی و زمی باغ
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ارائه راهکارهای طراحی -4  

برای کودکان  به ارائه راهکارهاییهای انجام گرفته در رابطه با نمونه موردی انتخاب شده، پس از بررسی و تجزیه و تحلیل

.پرداخته شده است( 11)بینا در جدول کمنابینا و   

 

 نگارندگان: ارائه راهکارها، منبع. 5 جدول 
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گیرینتیجه -5  

ها ی آنبینا با محیط و نحوۀ ادراک وی و بررسی مشکالت امروزهاز تجزیه و تحلیل مطالعات در رابطه با کودک نابینا و کم

های تطبیقی ارائه گردد تا ندی، تحلیلبدر ادامه سعی گردید در جداول جمع. دست آمدهای آموزشی نتایجی بهدر محیط

گیری از بهرهبا از طرفی . فراهم شود و اجتماع های آموزشیهای برابر جهت آموزش و پرورش این کودکان در محیطفرصت

-ی بهبود شرایط موجود برای این کودکان و مناسبو در نهایت ارائه راهکارهای الزم در زمینه مورد نظرنقاط قوت مجموعه 

 :نتایجی حاصل شد که به صورت نکات زیر خواهد بود  ،ی فضاهای آموزشیساز

 .های آموزشی از اولین و مهمترین فضاهای کمک به این کودکان در درک بهتر محیط اطراف خود استمحیط

ودکان این کو جامعه، ها در کنار هم و در یک محیط آموزشی عدم تفکیک این کودکان از کودکان عادی و قرار گرفتن آن

گیری از تر این قشر در جامعه و بهرهاین امر خود به زندگی راحت. رهاندی جدا بودن از کودکان هم سن خود میرا از دغدغه

 .امکانات موجود همانند مردم عادی کمک خواهد کرد

 .ادراک نابینا از یک فضای بزرگ ، مجموعه یکسری فضای کوچک متوالی پشت سر هم است

 .ک ادراک خطی استادراک نابینا ی

 .ادراک نابینا از فضا یک ادراک سکانس بندی شده است

 .های خاص هر محیط برای ادراک بهتر او الزم استشاخصه

 .ها را تقویت نمودتمامی حواس آن بینا بایددر طراحی برای کودکان نابینا و کم

های شهری ضوابط و راهکارهای طراحی طامید است با توجه به اهمیت موضوع در طراحی فضاهای آموزشی و حتی محی

 .برای نیازهای خاص افراد در نظر گرفته شود

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

92-03 July 9302, Tabriz , Iran 

 12 

 مراجع

 .1881سازمان پژوهشکده کودکان استثنایی، . سیر تاریخی آموزش و پرورش استثنایی در ایران. امیدوار،الف ]1[

نشر آییژ، : تهران .  با تاکید بر آموزش و پرورش نابینایان در کانادا: ستثناییآموزش و پرورش دانش آموزان ا. دبیری اصفهانی، ع  ]2[

1871. 

 .1881نشر گفتمان خالق، : تهران. روانشناسی و آموزش کودکان و نوجوانان نابینا. شریفی درآمدی،پ] 8[

 .1877ن، انتشارات روا: چاپ سوم ، تهران .روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی . کاکاوند، ع ]4[

 .1877انتشارات ساواالن، :چاپ اول، تهران .گنجی، م . آموزش و پرورش کودکان استثنایی. کرک،ساموئل[1] 

 .1872، انتشارات گستره: تهران. چاپ اول. های خاصتوانبخشی گروه. کریمی درمنی،ح[0] 
 

[11] www.anchorcenter.org 

 

[12] anchorcenter.org/floor-plan.aspx 

 

[18] www.denverpost.com/ci_ 

 

[14] davispartnership.com/projects/anchor-center-blind-children 

 

[11] www.fransenpittman.com/Portfolio_Detail/pid/Nonprofit/id//The_Anchor_Center_for_Blind_Children 

 

http://archrecord.construction.com/schools/80[10] _Extra_Sensory.asp 

 

[18] www.hampton-architecture.com/projects/cammercial/anchor-center-school 

 

 


