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 چكیده

 های موجود،ش از اهمیت زیادی برخوردار است. بسیاری از نمونهایری شخصیتگهای اولیه زندگی کودک، در شكلسال

 سخگوی نیازشوند، پاای و جدای از فضای شهری اداره میهایی که به صورت موسسهگواه این است که شرایط پرورشگاه

شود. مطرح می وزشپرورشگاه، خانه کودک است که در طراحی آن هم سكونت و هم آم باشند.کودکان بی سرپرست نمی

شود و در آموزش، مسأله ارتقای کند مطرح میبحث سكونت، احساس تعلق کودک به محیطی که در آن زندگی می در

-یادگیری کودک اهمیت زیادی دارد. در این پروژه هدف اصلی، ساخت مرکز نگهداری از کودکان در محیطی دلچسب می

 ازبودن در خانه و در مقیاس دیگر، عضو جامعه بودن را احساس کند.  های کودکان دیگر، یعنیباشد تا کودک، تجربه

 شبه هر به مختص مسكونی واحدهای در آنان تجمع و زندگی هایگروه سازیکوچک طرح، این اساسی هایدیدگاه

 را ودخ به مختص ایخانه در بودن و تعلق احساس مجموعه، این در کودک به متعلق فضایی اختصاص. باشدمی خانواده

-این رساله مورد استفاده قرار گرفته، تلفیق نظری و استدالل منطقی می در که تحقیقی روش. دهدمی افزایش

د که گذارنکنند و زمانی پا به عرصه جامعه میسرپرست، دوران کودکی خود را جدای از جامعه سپری میکودکان بی باشد.

ته شده است بنابراین اولین قدم، انتخاب سایت مناسبی، برای مفهوم جدای از جامعه بودن، در ذهن آنها شكل گرف

 سرپرست است تا ارتباط الزم را با جامعه برقرار کند. قرارگیری این مرکز درقرارگیری مرکز نگهداری کودکان بی

ک از کود باشد.شود. فضاهای آموزشی در داخل سایت، حلقه اتصال محله با این مرکز میهمسایگی محله پیشنهاد می

اسی کند. در این رساله با مطالعه در روانشنهای سنی مختلف، نقش اعضای مختلف جامعه را درک میطریق تماس با گروه

-سرپرست و استفاده از مطالعات انجام شده به طراحی مرکزی برای اسكان دادن کودکان بیکودک و به خصوص کودک بی

 واهد شد.سرپرست و تمرکز بر آموزش دادن آنان پرداخته خ

 کلمات کلیدی

 سرپرستی، پرورشگاه، نگهداری کودکان، جامعه، بی
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 مقدمه -1

سرپرستی عمری طوالنی و به  درازای سهاایاد دور   ی بیپدیده

و  هها دارد. و از زماد خلقت انساد این پدیده وجود داشت  است. دسهت  

ا هه ان ها و جنگلها و در حواشی رودخها، دشتاجتماعات انسانی در کوه

دائماً در معرض آسیب و هجوم کنتهر  نشهده طعیعهت رهرار داشهتند،      

 گروههای متخاصم پیوست  بشر راسیل، زازا ، حمالت وحوش و تهاجم 

-ههای خانه  و ایجهاد بهی    کرد. ک  حاصل آد شکستن ستودتهدید می

ی، های بعدی در راستای رشد تمدد انساناگرچ  در سا سرپرستی بود. 

بود یعی کاهش پیدا کرد، ایکن ابزار و عوامل نها تهاجمات و ضایعات طع

کننده در دست و کنتر  زورمداراد ررار گرفهت و دامنه  آد گسهترش    

 ههای ها میسر نگردیهد و آسهیب  یافت ب  طوریک  گاه جعراد آد تا نسل

زا  های سیل و زاای از محدوده خرابیهای رومی و رعیل ناشی از جنگ

 وبر، نهابودی مهرداد و کنیهزی زنهاد     گریهای مغو  و برگذشت و ویراد

نگ جسرپرست، از دیر باز حاصل کودکاد بیآورد. کودکاد را ب  دنعا  

ادر و مه و رربانیاد آد زماد هستند ک  ن  تنها آنها را از داشهتن پهدر و   

م نیست و به  چشه  ت  بلک  پذیرای آنها خسا مکانود گرم خانواده محرو

 نگرد.سر بار ب  آنها می

، کنداره نیاز ب  یک پناه را احساس میسرپرست ک  هموییک کودک ب 

 بودد در محیطی ک  بطور دائم احساس تشویش، نگرانهی و اضهطراو و  

اهد خو ترس همیشگی را داشت  باشد ضعف در شخصیت را ب  دنعا  او

 رپرسهت به   ساهای مراکز نگهداری از کودکهاد بهی  رو، فضداشت. از این

ر دگیهرد،  اده این کودکاد ررار مهی استف ردوم عنواد بستری ک  همواره

  به را بهرای آنهاد    صورت دارا بودد احساس امنیت عالو بر آنک  آرامش

 واین کودکاد باید رهدرت حرکهت    ههای آینددر سا  .ارمغاد می آورد

ار های بسیی تواد مطرح شدد ب  عنواد سرمای   و حتعگامی با جاممه

اد باشند. شکل نگههداری از کودکه  سازندگی کشور را دارا  ارزش برایبا

ر یشتارتعاط ب باشد و همواره سعی برسرپرست در حا  دگرگونی میبی

 وباشهد  های بیرونی و دیگر کودکاد مهی این دست  از کودکاد با محیط

 شهود و به   ر کشور ما بسیار نادیهده گرفته  مهی   سفان  این موضوع دأمت

ی توج  زیهاد یاز آنها ها و فضاهای مورد نسرپرست و محیطکودکاد بی

 شود.نمی

از حدود صد سا  پیش با ورود برخی مطااب از غرو ب  ایهراد پدیهده    

دههد در  پرورشگاه نیز ب  ایراد وارد شد و ب  طوریک  اسهناد نشهاد مهی   

بیش از هشتاد سا  رعل در ایراد پرورشگاه وجود نداشت  است و تنهها  

مهین  وی به  ه یک محل آد هم توسط دوات آامهاد در شهرسهتاد خه   

اواین بار فکر ایجاد پرورشگاه طعق اسناد موجود . منظور ایجاد شده بود

س . اسناد مجله است اه از مسافرت فرنگ آوردهدر ایراد را ناصراادین ش

، در مجلهس او ، موضهوع تاسهیس    دهدشورای اسالمی سابق نشاد می

اواین پرورشگاه مطهرح شهده اسهت که  به  نهام  مجلهس و بها کمهک          

ین منظور در سا  . ب  هماواین پرورشگاه در نظر گرفت  شد ادنمایندگ

ای توسهط محقهق اادواه  نماینهده تجهار تههراد به         ه . ش الیح  128

آد و صهورت مهذاکره در دوره او     مجلس فرسهتاده شهد که  موضهوع    

 . ذکر شده است ملیمجلس شورای 

 بیان مسأله -2
بودن را  ن سرپرستای است که امروزه تنها بار بدوبی سرپرستی کلمه       

 ی و، روانیلکه در پی آن تمامی ابعاد شخصیتی، رفتارکند، ببه خود حمل نمی
چک سرپرستی تنها یک مسئله کوبرد. بیماعی شخص را زیر سؤال میاجت

یا با نراسر دباشد. امروزه در سبزرگ اجتماعی می ، بلکه یک مسئلهفردی نبوده
 یل زیادیسرپرست روبرو هستیم. این افزایش دالرویه کودکان بیافزایش بی

کودکان  اعتیاد و ... دارد. این فحشا، افزایش فساد، جنگ، از جمله فقر،
در و در و ماای هستند که نه تنها آنها را از داشتن پقربانیان خشونت جامعه

ار به شم سربنیست و به چ ون گرم خانواده محروم ساخته، بلکه پذیرای آنهاکان
احساس  نیاز به یک پناه را در ذهن کوچک کودک که همواره نگرد.آنها می

ند، ، بودن در محیطی که به طور دائم احساس تشویش و نگرانی ککندمی
رای بضعف در شخصیت را به دنبال خواهد داشت. ممکن است بعضی از آنها 

اهنجار نآمیز بزنند و در نهایت به شخصیت جلب توجه دست به اعمال خشونت
یط در مح برای جامعه تبدیل شوند. صرف نظر از جنبه انسانی قضیه که زندگی

ار بل انکخانواده حق کودک است، جنبه اجتماعی آن نیز حائز اهمیت است. قا
اطفی و عهای توانایینیست که الزمه زندگی در جامعه برخورداری از حداقل 

ز نیاید ا مهارت الزم در این کودکان به وجود رو اگراجتماعی است. از این
ه شوند و از سویی دیگر برای جامعسویی خود دچار مشکالت زیادی می

ها سعی هنجاریمشکالتی به بار خواهند آورد. بنابراین برای جلوگیری از این نا
کند  ک در آن احساس تعلق به محیطای طراحی شود که کودشود مجموعهمی

ز و حس در محیط خانواده بودن به او دست بدهد. در طراحی مجموعه ا
 شود.لگوهای معماری اسالمی استفاده میا

 تعاریف -3

 بی سرپرستی -1-3
اگر کودک رعل از سن تمییز و تشخیص و رعل از آنک  بتواند ب  تنهایی 

-ایاء خود را از دست بدهد بییازهای حیاتی خود را تأمین نماید، اون

ب   سرپرستی عمری طوالنی وشود. پدیده بیسرپرست نامیده می

ای است ک  امروزه سرپرستی کلم درازای طو  ساایاد خلقت دارد. بی

کند بلک  در پس را با خود حمل مین  تنها بار بدود مسئوایت بودد 

ص را زیر شخآد تمامی ابعاد شخصیتی، روانی، رفتاری و اجتماعی 

سرپرست ممکن است یک یا تمامی افرادی را سؤا  می برد. کودک بی

ک  حضور فیزیکی آناد در تأمین نیازهای مادی و معنوی او مؤثرند را از 
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را کاهش داده دست بدهد و یا اینک  فوت یکی از واادین توج  دیگراد 

اج مجدد مادر و عدم پذیرش . مرگ پدر، ازدوو یا ب  هیچ برساند

تعاط عاطفی میاد ، مرگ مادر، حضور نامادری و مشکالت اراپدرین

-تفاوتی مادر و بستگاد را میکودک و نامادری  و نیز اعتیاد پدر و بی

 سرپرستی رلمداد کرد.هایی از بیتواد نمون 

  خانواده -2-3
 اشد. ب، بعنواد کوچکترین واحد اجتماع می ععارت از واادین و فرزنداد 

  ی سرپرستبان فرزند -3-3
م یا ب  طور دائفرزندانی هستند ک  ب  نحوی از سرپرستی مؤثر خانواده 

ناهی پپذیری و بیاند و ب  منظور جلوگیری از آسیبمورت محروم مانده

، شع  آد در واحدهای مختلف شیرخوارگاه و سرگردانی و عوارب

ر ب  طو روزی و مجتمع خدمات حمایتی، شعان ، خان  فرزندادخانواده

 شوند.روزی نگهداری میشعان 

  )شیرخوارگاه(نوباوگان ،نونهاالنن و خانه نوزادا -4-3
ی شود ک  از فرزنداد پذیرش شده در دو گروه سنحلی اطالق میب  م 

 سا (  3-0.نوزاداد و نونهاالد )1

 سا ( مرارعت و پرورش ب  عمل می آید. 6-3.نوباوگاد )2

  ان )شبانه روزی(و نوجوان خانه کودکان -5-3
سا  یا   12-6شود ک  فرزنداد پذیرش شده ای اطالق میب  خان  

روزی و با تفکیک سن و جنس تا فراهم ت شعان سا  ب  صور 12-18

رش مع  مورد مرارعت و پروشدد زمین  مورت یا دائم ب  خانواده و جا

 گیرند.ررار می

 رزندان فخانه مستقل  -6-3
 برادراد و یا فرزندانی ک  د ک  خواهراد وشوب  محلی اطالق می 

 آمادگی زندگی مستقل را داشت  باشند.

 انه موقت خ-7-3
  شود ک  کودکاد پذیرش شده رعل از ورود ب  خانب  محلی اطالق می

رزنداد و ف، خان  کودکاد و نوجوانادنوباوگاد و خان   نونهاالد و نوزاداد،

های مسری و ی بیمارییا شع  خانواده ب  منظور تشخیص احتماا

ام های روانشناختی و انج، انجام آزمایشات پزشکی و بررسیواگیردار

 وهای کارشناسی ب  منظور شناسایی خانواده و بستگاد نسعی فعاایت

گیرند. حداکثر مدت روز تحت مرارعت ررار می 21داکثر سععی ح

بل ارامت در موارد اضطراری و با تشخیص کارشناساد و یا پزشک را

 تغییر می باشد.

 فرزند خواندگی -8-3

ت سرپرستی د تحععارت است از واگذاری دائمی سرپرستی کودکا

ط رانود جاری حمایت از های متقاضی ک  واجد شرایسازماد ب  خانواده

 سرپرست باشند.کودکاد بی

 شبه خانواده )کودک پناه(  -9-3
، مرارعت و شود ک  ضمن حفظ بافت خانوادگیای گفت  میب  خانواده 

پرورش یک اای س  نفر از کودکاد تحت سرپرستی سازماد بهزیستی را 

 گردد.دار میر مورت و با نظارت کارشناسی عهدهب  طو

 

 روانشناسی رفتار کودک -4
دوراد کودکی ب  جهت نقش مهمی ک  در سرنوشت آینده انساد ایفا 

ی هافرصت .ی است ک  نعاید آد را از دست دادنظیرکند، فرصت بییم

-ییادگیری در اوایل دوراد زندگی کودک آثار مهمی در پرورش توانائ

  سا  اوای 4ک در ک  بیشترین رشد هوشی کودچرا .های بعدی او دارد

  سا 13افتد بطوریک  این رشد معاد  رشد هوشی در زندگی اتفاق می

د کوچک است ک  هم  چیز را درک . کودک انساوستبعدی زندگی ا

، رشد ه دیگری استرندگی او وابست  ب  دوکند و هر دوره از زمی

کند ک  گاهی ودک همیش  یک سیر صعودی را طی میجسمانی ک

 سریعتر و گاهی کندتر است وای باید دانست ک  رشد روحی و اخالری

ععارت دیگر  . ب همیش  دارای یک روند تکاملی نیستکودک 

خصوصیات اخالری هر سن همیش  نکات خوو و بد هر دو را داراست و 

 .نداردحی همراه با رشد جسمی وجود تضمینی برای صعود اخالری و رو

 همچنین باید دانست ک  روحیات کودک از نوعی تناوو برخوردار است

ی بدین معنی ک  در بعضی از سنین او دارای سازگاری و تعاد  بیشتر

ست و ناراحت و ناراضی ا خود و مردم است و در برخی دوره ها ذاتاً با

-یمو یکی پس از دیگری اتفاق ب  صورت تناوبی  این دو حاات معموالً

 . افتد

 عوامل موثر در ایجاد شخصیت در کودکان -5
 ارثی و موثر در شخصیت فرد. اندام،: ک  عاملی است وضع جسمانی-1

، طرز کهارکردد  پذیری حواستحریک ،انی، نوارص جسمسالمتی ،ریاف 

  همگی اثراتی را در حاالت روانی شخص دارد ک ،اعصاو غدد داخلی و

  .بدود رابط  با شخصیت فرد نیست

ی  اینک  به  وااهدین و مربیهاد توصه     :احساس و قبول مسئولیت -2

های آنها واگهذار  های درخور توانائیشده است ک  ب  کودکاد مسئوایت

نفس در وجود آنها  اعتماد ب ای این است ک  نها  شخصیت ونمایند، بر

کاشت  شده باشد تا در دوراد جوانی رشد نماید. نوجواناد بایهد از یهک   

 خود را حفاظت و ،  خود احساس مسئوایت نمایند یعنیطرف نسعت ب
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نگهداری کنند و از طرف دیگر درانجام کارهای اجتماعی زیهاد وابسهت    

 دیگراد نعاشند. 

خودشناسهی و درک   :شناسی واحساس اطمیناان کاردن  خود -3

 .خود یکی از عوامل مهم شخصیت است استعدادهای توانائی و

  کودکانشخصیت های دینی در آموزهنقش  -1-5

ای است ک  تأثیری بنیادین آموزش دینی ب  کودکاد و نوجواناد مساا  

کاد امروز در شکل بخشیدد ب  شخصیت کودکاد دارد. از آنجا ک  کود

دهند، زماد صحیح آموزش از اهمیت اعضای جامع  فردا را تشکیل می

های دینی باید از دوراد از این رو آموزش آموزه .زیادی برخوردار است

های این وسیل  بتواد کودکاد را از آسیب کودکی آغاز گردد تا بلک  ب 

نی های دیاجتماعی و روانی مصود داشت. از آنجا ک  پرورش آموزه

امری آموختنی است، دوراد کودکی بهترین زماد سازندگی روحی 

های نخستین آمادگی کامل دارد تا از تربیتی در است. کودک در سا 

های دینی در این دوره سنی خور و شایست  برخوردار شود و اگر آموزه

رود. بندد و براحتی از میاد نمیدر د  و جاد او نقش میآغاز شود، 

وراد کودکی بهترین دوره سازندگی و آموزش امور دینی ب  بنابراین د

 .     کودک است

 تربیت کودکان از دیدگاه اسالم و تشیع -5-2

است و هفت سا  کودک هفت سا  آزاد  »:فرمایدحضرت علی )ع( می

از «  تمورد ادو و توج  و هفت سا  دیگر مورد خدمت و یاور اس

ای کودک در شود ک  آغاز تعلیم مدرس استفاده می روایات اسالمی

 .هفت سااگی است

کند و هفت کودک هفت سا  بازی می »:فرمایدامام صادق )ع( می 

حال  و  آموزد و هفت سا  )مقررات زندگی(سا  خواندد و نوشتن می

ی و هفت سا  دوم کودک آمادگی الزم را برا«. گیردحرام را یاد می

ر هم  ای ک  باید دنکت  .کندی معلومات و آداو اسالمی پیدا میفراگیر

ید مراحل در نظر گرفت  شود، این است ک  محتوای آموزشی و تعلیم با

ا عی آنهبا مسائل روز و مورد نیاز فراگیراد و نیز شرایط محیطی و اجتما

 .مرتعط باشد

 فرزنداد خود را ب  عادات و آداو خود »:فرمایدحضرت علی )ع( می 

« د.انی زمانی غیر از زماد شما خلق شدهمجعور نکنید؛ زیرا آنها برا

تربیت و پرورش کودکاد یکی از اموری است ک  در سنت اسالمی 

 .بسیار مورد اهمیت وارع شده است

   مهمترین نکاتی ک  درخصوص آموزشجمل از فطرت کودکان : -1  

، مساا  فطری بودد توج  ب  دین و دینی کودکاد در روایات آمده است

نوزادی با فطرت خدایی ب  دنیا هر »رسو  اکرم )ص( فرمود:  خداست.

او را ب  سوی یهودی ، مگر این ک  پدر و مادر یابدآید و پرورش میمی

است ک  موسی ب  خدا عرض  گری بکشانند و نیز آمدهگری یا مسیحی

ست؟ خطاو رسید: ا پروردگارا! کدامیک از اعما  نزد تو برتر»کرد:

؛ چرا ک  من فطرت آنها را بر پای  اعتماد ب  یگانگی محعت ب  کودکاد

تمام این احادیث نشاد می دهد ک  باید پدر و مادر « خود ررار دادم.

یا عقایدی ک   محیطی مناسب برای کودک فراهم آورند تا حقایقی

، ب  منص  ظهور د در نهاد و فطرت کودک نهفت  استهای آریش 

 برسد.

 وسیع دنیای ب  پا بست  دنیای از کودک ویی :کنجكاوی و چراج -2

 غریزه ادس بدین. آورد در سر آنها اسرار از خواهدمی بنابراین گذارد،می

  ای آد سوامعلو و علت روابط از. بپرسد هاپدیده منشأ از ک  اوست

ت ؛ فرصت را غنیممناسعی برای کودک است ک  واادین کند. این زمین 

 شمارند و وارعیت ها را برای او توضیح دهند.

 خواهاد و عیاجتما است موجودی کلی طور ب  انساد ها :رغبت -3 

 پس در و بجوشد آنها با بخواهد اگر رو این از ؛است اجتماع در زیستن

ای مناسب برای باید تقلید کند. این زمین  کند، وجود عرض آنها

 آموزش جنع  های مذهعی است.

 او حضور در پس کند؛ تقلید را بزرگتر افراد رفتار خواهدمی کودک 

 غعتر کودک. بعرید مسجد ب  خود همراه را او یا و بخوانید را نمازتاد

ا ب را او ارتعاط زمین  پس بزند، رااب بزرگترها جای در را خود دارد

آداو  ، اخالری و در کل؛ معاشرتیگتراد فراهم کنید. تا آداو زندگیبزر

 و رسوم مذهعی را از این طریق بیاموزد.

در این روش از داستاد انعیا و ائم   :بتارائه الگوهای مث -4 

)ع( و امام حسین )ع( استفاده  بخصوص دوراد طفوایت امام حسن

 شود.می

 

 دریافت حسی و هوشی فضای معماری  -6
. کودک باید در عین حا  هم خهود  ادراک فضا کار بسیار دشواری است

. م این دنیا را تجزیه  و تحلیهل کنهد   را از دنیای اطرافش تمیز دهد و ه

دههد و بهرای   اطرافش انجهام مهی  یاء این عمل را ب  وسیل  شناختن اش

. فراینهد  و ب  هم  احساس و هوشهش نیهاز دارد  موفقیت در این تجرب  ا

ملهک  رسهد امها ت  طی چند سا  سعی و کوشش ب  ثمهر مهی  تطابق در 

باید در برخورد با احجام و کودک  .شودن  بلوغ میسر میذهنی در آستا

احساس راحتی، عهدم  و همین طور در ارتعاط و زندگی درود آنها  بناها

از ههر چیهز   . تهاریکی و فرمههای نامتناسهب بهیش     ترس و آرامش کند

( و ن  زنندههایی شاد و روشن ). فضاهایی با رنگترسانددیگری او را می

تی که  در نقاشهی بها    مثهل حهاا  هایی با فرمهای نامشخص )گاهی رنگ
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کنهد و در  می انگیز را ااقاآید( موضوعات رویایی و خیا آبرنگ پدید می

ی و پهرواز  ، رویهای ، مهربهانی ، رفیق بوددچود عاطف ، احساساتی کودک

کانی چناد ک  در فضاهایی ک  برای کودکند. همدهنده بودد را ااقا می

، هایی مالیم با مرزههای مشهخص  از رنگ. گرددبا سن باالتر طراحی می

تهواد اسهتفاده   یجزئیات بیشتر در بنا و انحناهای نرم در طراحی فضا م

نکت  اساسی این است ک  فضا و ساختماد طراحی شهده بایهد بها     .کرد

ی  کودکاد و نوجواناد رابط  رنگی، خطی، شهکل و فضهایی داشهت     روح

 . باشد
 

 روش پیشنهادی          یل سایتتحل -7

 مشخصات جغرافیایی تبریز  -1-7
دریق  عرض  5درج  و  38تعریز مرکز استاد آذربایجاد شرری در 

ز تفاع آد ادریق  طو  شرری ررار داشت  و ار 17درج  و  46شماای و 

 ندگی چند سا  اخیرجدو  میزاد بار باشد.متر می 1320سطح دریا 

 های فروردین و اردیعهشت ب  ترتیب بادهد ک  ماهتعریز نشاد می

سا   هایبارانترین ماهمیلیمتر پر 7/53و 7/50د بارندگی میانگین میزا

و  1/31های تیر و مرداد ب  ترتیب با میانگین میزاد بارندگی و ماه

ق آمار بر طع اند.های شهر تعریز بودهترین ماهارادمیلیمتر کم ب 78/1

. وزش سا  وزش باد در تعریز حکمفرماست روز در 288موجود حدود 

. باد گیردت شهر با شدت و ضعف نسعی صورت میباد در کلی  جها

 ووزد و با توج  ب  مداومت ی ب  صورت دائم بر جلگ  تعریز میشرر

باشد. پس از باد غااب بادهای جهت غااب شهر تعریز می باد ،روت

ر شما  شرری بیشترین حدت را داشت  و این بادها همراه باد غااب د

دهند و بادهای جهت را تشکیل میباد تعریز  %50یش از مجموع ب

وسط  و دفعات وزش ، غرو و جنوو غربی و شماای با وزش متجنوو

-یدرصد بادها را تشکیل م 30نهایی . باد غااب ب  تکمتری می باشند

 دهد.

 انتخاب جهت استقرار ساختمان -2-7
، لی چود وضع طعیعی زمینب  عوام کلی جهت استقرار بطور

و کاهش صدا و نیز دو  ، کنتر میزاد نیاز ب  فضاهای خصوصی

ای از وظیف  ابش آفتاو بستگی دارد. رسمت عمدهعامل باد و ت

یک معمار آد است ک  ساختماد را ب  نحوی ررار دهد تا 

بیشترین استفاده از نور خورشید در رابط  با شرایط گرمایی، 

گون  ک  فصو  درست هماد و روانی آد حاصل گردد.بهداشتی 

مختلف سا  در نتیج  تغییر محور زمین نسعت ب  خورشید از 

یکدیگر متمایز هستند، جهت یک ساختماد نیز تحت تاثیرمقدار 

انرژی خورشیدی تابیده شده ب  دیوارهای آد در ساعات مختلف 

  زیادی در مناطق سردسیری و در عرض های جغرافیای ررار دارد.

ک  هوا اغلب سرد است، ساختماد باید در جهتی ررار گیرد ک  

 حداکثر انرژی خورشیدی را در طو  سا  دریافت نماید.

 موقعیت سایت -3-7
سایت طرح مورد نظر در بلوار نیایش )کمربند میانی( و در تقاطع 

 ضلع شماای آد رو ب  بلوار نیایش است. .خیاباد عطار نیشابوری است

ضلع شرری آد ب  شهرک  حسین باغی وضلع جنوبی آد ب  محل  مال

 شود.   خیاباد عطار نیشابوری منتهی میضلع غربی آد ب زعفرانی  و

 
 (: موقعیت سایت1شكل)

 دسترسی های سایت -4-7

تواد ب  آد دسترسی پیدا ای است ک  ب  آسانی میسایت در منطق 

ر و شما  ر دسترسی مناطق مرکز و جنوو شهکرد.کمربند میانی شه

 سازد.شهر ب  سایت را میسر می

 طرح نهایی -8

 
 پالن طبقه اول(: 2شكل)
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 پالن طبقه دوم (: 3شكل )

 

 گیرینتیجه -9
-میبا توج  ب  نمون  های بررسی شده در جهاد و مطااعات انجام شده 

سرپرست باید در مکاد هایی زندگی واد نتیج  گرفت ک  کودکاد بیت

رو سعی بر این . از اینحس در خان  بودد را داشت  باشند کنند ک 

است ک  مجموع  ب  صورت واحدهای کوچک و مستقل طراحی شود و 

یار زندگی کنند ک  کودک همراه یک مادر 8اای  6در هر واحد تعداد 

آید و در کودک حس واحدهای شع  خانواده ب  وجود می در این حاات 

ب  وسیل  شود. این واحدها و در کنار خانواده بودد ایجاد میدر خان  

توج  ب  ارلیم سرد  اراهروها و فضاهایی با هم در ارتعاط هستند. وای ب

شود. برای اینک  کودکاد حی ب  صورت بافت متراکم انجام میتعریز طرا

بتوانند با یکدیگر در ارتعاط باشند فضاهای بازی در داخل ساختماد و 

انند با شود ک  کودکاد بتون درسایت مجموع  در نظر گرفت  میهمچنی

سرپرست باید ب  صورتی عاط برررار کنند. خان  کودکاد بییکدیگر ارت

طراحی شود ک  کودکاد با دنیای خارج ارتعاط داشت  باشند تا بتوانند 

در آینده در اجتماع زندگی کنند. ب  این منظور در مجموع  فضاهایی 

ای های بازی در مجموع  بر، زمینهای ورزشیکتابخان ، ساانمانند 

ا کودکاد دیگر در ارتعاط شود تا کودکاد بتوانند بعموم طراحی می

همچنین سایت مجموع  در همسایگی بافت مسکونی برای باشند. 

شود. با توج  ب  اینک  مسئل  رتعاطات اجتماعی در نظر گرفت  میا

آموزشی در  هایتربیت کودکاد نقش مهمی دارد کالسآموزش در 

ااتی انجام ب  طور کلی طراحی ب  حشود. داخل مجموع  طراحی می

، همانند دیگر کودکاد ب  زندگی خود سرپرستشود ک  کودکاد بیمی 

مند شوند. چود زندگی در کانود نها بهرهام  دهند و از امکانات آاد

 خانواده حق طعیعی هر کودک است.
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