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 تاثیر رنگ بر سرزندگی افراد به ویژه کودکان در فضاهای مسکونی

 

  آتنا انوشه پور ،*،   سیده فاطمه دهقان نیری

 

 چکیده

،فاار ازپیشارفو انادهاییرابرایگذرانزندگییافتهیااسااهتهسکونتگاهیبشریازآغازپیدایشحیات،سرپناهیایافرادجامعههمه

اهاییمسکونی،آنچهاهمیوداردایناسوکهافرادبه یژهکودکانبیشترینزمانعمارهاودرادرمناازسمساکونی سازفضتنوعساهو

بنابراین،اکنونباتوجهبهاینکهتاثیراصوسر انشناسایمیایببارکسایپو ایدهنیساو، گاونگی کیهیاوفضااهای.کنندسپریمی

بارهاایفضاایی،یکایازعواماثتاثیرگاذارسرزندگیدرکنارسایرکیهیو.هابرهوداراسومسکونیازاهمیوبیشترینسبوبهسایرفضا

گیری خصیوهودقراردارند ایانمسایرراهایمختلفزندگیافراداسودراینمیانکودکانکههنوزدرمسیر کثر حیات جنبه

نشاا   اادی،ر حیااتم،باو،هایسرزنده،مییب.گیرندهایفضاییقرارمیکیهیواند،بیشترازبزرگساالنتیوتاثیرپایاننرساندهبه

رنا،،یکایازعواماث.انجامادترمایایپرنشا  پرتالشدهند بهایجادجامعهرادرساکنینآنافزایشمی...تعامالتاجتماعیموثر 

هایمختلهیاسوکاهها هاصیوهایآندارای یژگی تنالیتههاهایمختلفدرطیفهریکازرن،.یمییبسرزندهاسوایجادکننده

ییکمعمارایناسوکاهباا ظیهه.هایینظیرهشم،ا تها،هالقیو غیرهموثربا دتواندر یاحساسات عواطفافرادحتی یژگیمی

کاهضاهایکالبدی،بههلقفضایی اد سرزندهبپردازدهادرفکارگیریمناسبآنها بهها تاثیرآنهایرن، ناهوصییحاز یژگی

.با دموضوعاصلیاینمقالهمی



 زبانرن،ها،سرزندگی،فضاهایمسکونی،کودکان: واژگان کلیدی
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Color effect on the vitality of people especially children in residential areas 


Abstract 

All of human society since the beginning of life,  find or build shelter or settlements for living, 

regardless of progress and  variety of residential areas, it is important that people, especially children 

spend the most time of their life in  their houses . So, now, since the influence of psychology on the 

environment is not a secret anymore,quality of residential space is more important than other areas . 

vitality, along with other qualities is one of the factors affecting the mental and aspects of life. The 

children who are still in the course of the formation of character and have not completed it yet, are 

more effected by the space quality than adults.Lively environments, leads joy and happiness, positive 

emotions, social interactions and effects on residents and the creation of a vibrant enviroment. 
Color, is one of the effective factors on lively environment. Each of the colors in the spectrum  has 

different characteristics and properties, that can be effective on feelings and affections  even features 

such as anger, appetite, creativity and more . The task of an architect is to correctly use identify the 

color characteristics and their impact and appropriate on physical spaces, to create a lively atmosphere, 

Wich is the main topic of this article. 
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 مقدمه - 

پسازگذ وسالیانمتمادی،مسکنهنوزهممهمتریننیازبشریاسوکهباپیشرفوعلم تکنولوژیتوقعمیر دعال هبر

.دا تننقشسرپناه مکانیامن،تامینکنندهنیازهایر حی میلیجهورسیدنبهآرامشبا د

لذاانسانمنهودرابهمایجمعقرینتر.انسانباجماعو هریمیرساندهر هفضاسرزندهتر پرجنب جوشتربا د،بههمرنگی

دراینمکانهاتوفیقمالقاتدسومی.امر زهفضاهای هریبهبهترین جهیمیتوانندنقشمراکزجمعیراایهاکنند.هواهددید

میگیرند هایمختلفقرار گر ه استهاده مورد دهد   هریدارای نی. اسواگر نفضاهاییبا د هریسرزنده میتوانگهو.  

(1832پاکزاد،.)سرزندگی هریدارایابعادگوناگوناقتصادی،اجتماعی،مییطی فرهنگیمیبا د

ء یهربافو جنسیو٬ابعاد٬اسوکهدرکنار کثیرن،ازجملههصوصیات.اسوی هریمهمزندگیازجنبههایرن،یک

تصور.اسورن،کندیمیکهبینندهدرموردیک کث ناساییدربیشترمواردنخستین یز. ناساندیآنرابهمامیمیافضاحج٬

پو ش٬ساهتمانهایتواندید؛دربدنه نمایرن،راهمهجامیدرمییب هر.ازماممکننیسویکهیچیبد نرن،برادنیایی

درینقشمهمیلباسافرادکههمگیآسمان هر نیزرن،آمیزحتی هودر ها٬سبزیفضا٬یبلمان هرم،هاسازیکف٬بام

مارامتها تازیغالبهستندکهمسلما هرهاهایرن،٬تیره کدریرن،هامام،اسدرجامعهیبرا. هردارندیتعیین هرهرنگ

اطرافمایبخشیدنبهدنیایرن،هانهفقبازنظرزیبای. اددارندتند یهایکندکهمردمآنتمایثبهرن،آمیزیمی هرهای

(.1832،1پارساکد،.)ذارندگینیزبرا خاصمیقور انی–عاطهیتاثیراتبلکه٬اهمیودارند

نقشدارد تربیوافراد بهنوعیدر به جودمیآ رد، ازطریقفضاهاییکه معمار، اینمسئولیوبهدلیثحسا. سیو بار

اسو بیشتر آنها طراحیفضاهایمربو به در تأثیرپذیریکودکان، متها تاسو. درکما با فضا درکیککودکاز تصا یر. تمام ا 

درآزمایشیکه.کودکانتوجهبیشتریبهرنگهایا باع دها لیهدارند.معمارانهرابرحسبهوشلیظهای تخیلشبهکارمیبرد

ر زهباحرکوسربینرنگهایقرمز سبز زردفرقگذا تند،کودکان11نمختلفانجام دهنشاندادکهکودکانر یکودکانسنی

کودکانبزرگتربهترتیبرنگهایسرخ،.ماههبهکاغذرنگیبیشترازکاغذهاکستریهیره ده سعیمیکردندآنرابهدسوآ رند8

 ناساییرنگهابستگیبهآنداردکهکودکان.سالگیرن،آبیمیانکودکانارجییودا و6درسن.زرد،آبی سبزراد سودا تند

رن،قرمزا لینرنگیاسوکهکودکانبطورصییحازآننام.کودکاننامرنگهارادیرترازناما یاءیادمیگیرند.بتوانندآنهارانامببرند
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باا یاییکهبدانرنگهاهستندبهمیبرند بعضیا قات،آنها،رن،آبی رارن،ضدقرمزمیدانند،دربعضیمواقعکودکانرنگهارا

.هاطرمیآ رند

بنابرایندراینپژ هشسعیبراین دهاسوکهتاثیررن،رادرسرزندگیافرادبه یژهکودکاندرمجتمعهایمسکونیکههم امث

 اید هری نیمههصوصیمیوطهفضایهصوصیداهثهانه همفضاهای بتواندرارائهالگویمجتمعمیبا دبررسی ودتا

. وسرزنده  اد رنگیبرایفضاهایمسکونیگامیبردا



 هدف - 

درطراحیابزارایننتایجبه کردهبررسیفضاهایمسکونیدررارن،تاثیرکهاسواین ودمیدنباسمقالهایندرکههدفی

کودکانبیندرم،بوانرژیسطحبردنباال فضاها ادابیفزایشا  یژه به فضاییکطراحیدراگرکهاین   ودپرداهتهافراد

کنندههاصهصوصیاتمسکونی استهاده  ودگرفتنظردررامنطقهآنفرهن، فضاآنیافراد  هارن،ر انشناسیکمکبا ه

تاثیرآیندهنسث آنهاهایهانواده ادابینهایودر کودکانر انبرکردطراحیگر هآنهاصرافضامیتوان،آناثرات ناهو

 درپایانبتوانسرزندگی  ادابیراتعریفکرده بهیکالگویجامعبرایطراحییکفضایسرزنده  اداب هالقبرای.گذا و

.زندگیکودکانرسید



 روش تحقیق -3

درقسمتیازتیقیقکهبهبررسیتاثیرعوامثر انشناسی مییطی.هشازهرد ر شکیهی کمیاستهادهمی وددراینپژ 

 درآنقسموکهمی.موردیاستهادهکنیم-برر حیهکودکان میزان ادمانی سرزندگیآنهامیپردازیم،میتوانیمازر شکیهی

درطراحیهودپیادههواهیممعیارهایطراحیمعماری ض تد ینکنیم دادههایبدسوآمدهازمطالعاتقبلیرا واببمسکونیرا

همبستگیداریمتابتوانیمارتبا میان اهصهایر انشناهتی کالبدمسکونیراپیداکرده -کنیماحتیاجبهیکسریمطالعاتکمی

.یبهطراحییکمجموعهسرزنده پویابپردازیمبراساسمطالعاتکتابخانهای ضوابباستانداردطراح



 ی تحقیق مرور ادبیات و پیشینه -4

دراینبابپژ هش8811حد د2118بصورتجدی،موضوعتیقیقاتتجربیقرارگرفو تاساس1361مقولهسرزندگیازساس

توسبدینر اهیرا   بانکاطالعاتجهانیثبو ده کهدر 1333)انجام د، گرفتهاسومور( بازبینیقرار ازساس(2118 ینهون)د

سرزندگیبهعنوانیکاصطالحعلمیدر کیدهیمقاالتبینالمللیر انشناسیدرج د1398 دربعضیمقاالتعلمیسرزندگی.

(.1339جینبین یه)قرارگرفو(رضایواززندگی) (بهزیستیذهنی) یا(بهزیستی)معادس

اسوی هریطراحویهیمکان اجدککییاصلیازمولهههایکیینشا  سرزندگ زمی هریهابیمی. سازنهیسرزنده،

 کایصورتگرفتهدرامرقاتیباتوجهبهتیقنیعال هبرا.گردندیمیاجتماعهیسرماشیافرادمتها ت افزانیبیاجتماعیهاکنش

.موثراسوزیاقتصادهالقآنندرتوسعهی هرمنطقهای هرکییار پا،سرزندگ

درلبهتنگهجورجیامیبا د میقق(mercer) یلیاممیرسر.ا لیننمونههارجی هر نکو ر اقعدرساحثجنوبغربیکانادا

برنامهبه سیلهسرپرستانتیم (LSRP)برنامهاستراتژیک هرسرزنده.داند هرسرزندهجهانمی8و رراجز کیهیوزندگی، هر نک

کهتوسب هرداران هرگرفتههاییریزیناحیه هری نکو راتخاذگردید بهسیاسوتوسعهناحیهای  هار وبتصمیماتبرنامه

.می د کثداد

،اسیاقنیوتن،دانشمندنامدارانگلیسی،کشفکردکه نانچهنورهالصسهید1666درساستوان نینگهو،هامیدرموردرن،

یکطوسموجمنیصربهنیوتنهمچنینکشفکردکههررن،از. ودهایقابثرؤیوتجزیهمیزیکمنشورعبورداده ود،بهرن،ا

.هایدیگرنیسوفردتشکیث ده قابثتجزیهبهرن،

با جودی  ناسیهاازنظرر انتاثیراترن،.هایمختلفراایجادکردتوانرن،هایبعدینشاندادکهباترکیبنورهامیآزمایش

ایدرسراسرهادارایمعنییگانهکندامّابرهیازتاثیراترن،هاتاحد دیذهنیاسو درموردا خاصمختلففرقمیکهاثررن،
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جهانهستند طیفرن،رن،. در رن،هاییکه عنوان به دارند قرار قرمز ناحیه در میها  ناهته ایهایگرم که اشازندامنه وند

 .اسونهتااحساسهشم عصبانیومتغیراحساساتگرم صمیما

هامعموالًاینرن،. وند  امثآبی،ارغوانی سبزهستندهایسردنامیدهمیهاییکهدرناحیهآبیطیفقراردارند،رن،رن،

. ذهنآ رندتها تیرابهآرامشبخشندامّاگاهینیزممکناسواحساسغمگینی بی

اینکارکهگاهیبه. دهاسوهابرایدرماناستهادهمیها،ازرن،ها  ینیهایقدیمی،ازجملهمصریدربرهیازفرهن،حتی

 .گیرد ودهنوزهمبهعنوانر شدرمانجایگزینمورداستهادهقرارمیآننوردرمانییارن، ناسینیزگهتهمی



 تعاریف -6

 رزندگی و دیدگاه اندیشمندانتعریف س

 نیجامعدرافیتعرکیبهویدرنهامیتابتوانم،یپردازیمی بزرگاناز اژهسرزندگشمندانیاندفیبرتعریمر ربهدرابتدا

 .میبرسنهیزم

ینها اژهسرزندگتی هریطراحیتخصصاتیر ند،لکندرادبیمعنابهکارمکیبهیدرزبانفارسینشا  سرزندگیها اژه

مکانکییاصلیازمولهههایکیینشا  سرزندگ.اسویسیدرزبانانگلlivability vitalityی ودکهمعادس اژههایاستهادهم

هیسرماشیافرادمتها ت هلق افزانیبیاجتماعیسازکنشهانهیسرزنده،زمی هریهابیمی.اسوی هریطراحویهی اجدک

گردندیمیعاجتما برا. توجهبهتیقن،یعال ه امرقاتیبا سرزندگکایصورتگرفتهدر درتوسعهیمنطقه هرای هرکیی ار پا،

(1831،1دادپور،).موثراسوزیاقتصادهالقآنن

 :تعاریف بعضی بزرگان

لن،جان کردهتعریفهوردن مردمتما ایان،دیگربامالقاتنظیرهاییفعالیو مییببینسازگاریمیزانراسرزندگی:

.اسو

اینکهبیانضمناند،کردهمنتشر2111ساسدر(سرزندگی)عنوانتیوکهایمجموعهدر(AIA)متیدهایاالتمعمارانانجمن

ساکنانش نمکاآنهای یژگیبهتوجهبابایدمیثیکسرزندگی دادارائهمشخص  احدتعریفیکسرزندگیبرایتواننمی

مربو جدیدنیازهایباتطابققابلیو پذیریانعطافپویایی،هویو،دا تنبهرامکانیکسرزندگیعاممههوم ود،تدقیق تعریف

.انددانسته

اینکهجایبهکنند،میانتخابمالقات ماندندرن،،برایراآنمردمکهاسوجاییسرزنده،مکانیکگثیانعقیدهبه

.کنندعبورآنازسریعخواهندب

فعاسپویایی،مکان،یکسرزندگیکیهیوموفق، هریفضاهایبرای،2119ساسدر،(مردمبرایعمومیهایمکان)راهنمایدر

.اسو دهتعریفآنکنندگیسرگرمقابلیو تنوعراحتی،امنیو،بودن،

 :رکهتیوعنوانسرزندگیدستهبندیمیشوندعبارتندازبطورهالصهتعدادیازمیورهایعملکردیدرمورد کث ه

.انرژی هدماتمربوطهبهپسماندها،کهایومقدارالزمآبهواغذا-بقاء-1

.عدم جودسمومزیسومییطیبیماریباهطرات-ایمنی-2

حرکاتموز ن درکحسی عملکرد،لیبدنمیزانهماهنگیبینمییبزیسو نیازهایانسانیدرموردحرارتداه-سازگاری-8

 .بدن

درموردسایرموجوداتزندهتا هحدمییبسالمتی تنوعژنتیکیموجوداتیکهازنظراقتصادیبرایانسانتامینکند-4

(1831،1دادپور،).ثباتکنونی آیندهکثجامعهبیولوژیکی-1



 پیدایش مفهوم سرزندگی
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ادبیات اینهصوصازساسآنچهدر اسو،1331تخصصیطراحی هریدر اثرکالسیکدانلدآپایاردمطرحگردیده انتشار با

.میبا دکهبرابرنهادهفارسیآن،سرزندگی هریاسوLiveliness بعضا Livabilityعمدتاحوسمههوم

تعریفمی"ندگی فراهمآ رندهکیهیوزندگیمطلوبمناسببرایز"را(Livability)رابرتکوآندردیکشنری هرسازی،سرزندگی

.کند

،بایدبهجایاستهادهاز اژه"سرزندگی"معتقداسوبرایارجاعبه(رئیسکمیسیونمعماری مییبمصنوعانگلستان)جانر س

(Livability)کیهیوزندگی"از اژه"(Quality of life) زندگیبدانگونهکهتوسبمردمکیهیو" یسرزندگیرا.استهادهنمود

.تعریفمیکند"درفضای هریادراک تجربهمی ود

(211،ص1832بیرینی،)درکتابفرآیندطراحی هری،سرزندگیبههمراهمولهههایزیرتعریف دهاسو

 حسزندگی هیجان 

 جودمراکزحیاتی  

 تراکمزیاددرجوارمراکز جادههایاصلی 

 یکنارهیابانفعالیوها 

 فعالیوهایمستمریاغیرمستمر 

 فضاهایجالب مهیج 

میداندا سرزندگی هریرا(Liveliness) بعضا(Livability)سرزندگی هریرامعادس اژه(44،ش1836)کورشگلکار

بههمراه انزدهکیهیو"سرزندگی"ربهعنوانیکیازمولهههایسازندهکیهیوکلیطراحی هریتعریفمینمایدکهبهعبارتدیگ

دیگر،یعنیهوانایی، خصیوبصری،حسزمان،غنایحسی،رن،تعلق،آموزندگی،نهوذپذیری حرکو،اهتال کاربری فرم،همه

پا   کارایی انرژی طبیعو، با همسازی انعطافپذیری، امنیو،   ایمنی آسایشاقلیمی، همگانی، کیهیوعرصه بودن، کیزگی موس

.مییطی،پدیدهایبهنامکیهیوطراحی هریرامیآفرینند،ازاینر سرزندگیرامیتواندرد سطحهرد کالنتعریفنمود

بهمههومتنوعفعالیوهادرعرصههمگانی سازگاریآنبافضاهادر ار وبنظامیازقرارگاههای:سرزندگیدرسطحهرد

هازطبقهبندیفعالیتییانگهثاستهادهکنیممیتوانیممییبهاییراسرزندهبنامیمکهدرآنفعالیوهای نانچ.رفتاریمیبا د

اهتیاری اجتماعیدردامنهنسبتاگستردهایاززمانجریاندارد دراینحالوبرهیاز اهصهای ناساییمییبهایسرزنده.

،تنوعرم رن،درمنظر...داد،تنوعاستهادهکنندگاناززن،مرد،پیر،جوان،کودک،معلوس  امثمیزانتراکمافرادپیادهدرمیث،تع

.غیرهمی ود... هری 

رامیتوانمشخصه هریکهبامجموعهایازکیهیوهایکالبدی،غیرکالبدی سیستمهایسازمانی:سرزندگیدرسطحکالن

(.44ش،1836گلکار،)ندانرافراهممیآ رد،تعریفکردکهامکانزندگیسعادتمندانه هر 



 حالت وجودی سرزندگی

درموردکیهیوسرزندگی هری اینکهآیااینکیهیودر هر جودداردیاتوسب هر ندساهتهمی ود،سهدیدگاه جود

:داردکهبه رحزیرهستند

هو کیهیتیاسوکهدرذاتمییبکالبدی معماری،هستیدا ته برمبنایایندیدگاهاساسسرزندگیص:دیدگاهنخسو

دارد  جود تناظر مستقثاز بطور . به ایجاد هرتدارد"جبریومییطی"ایندیدگاه به اساسآنمییبکالبدیمناسبجبرا بر  

.انجامدسرزندگیمی

دیدگاهد م ایاسوکهکامالتوسبناظرساهتهمی ود هیچگونهبرمبنایایندیدگاهسرزندگیمقولهایذهنی سلیقه:

ایندیدگاهبهامکانگراییمییطیمعر فاسو برمبنایآنهندسهمییبفاقد.ارتباطیباساهتار هصوصیاتمییبمصنوعندارد

بهعنوانمییبسرزنده مییباقتصادیناظراسوکهمییطیرا–اهمیوتلقی ده تنها یژگیهایر انشناهتیموقعیواجتماعی

.دیگریرا یاهمانمییبرادرزمانیدیگربهعنوانمییطیافسردهطبقهبندیمینماید



 

6 

 

دیدگاهسوم  ناهتیاسوکهدرجریانفرایندداد ستدمیانهصوصیات–برمبنایایندیدگاهسرزندگیپدیدهایادراکی:

الگوها رمزهایفرهنگی،تواناییهایذهنیتجاربقبلی اهدافناظرازسویدیگر کثمیکالبدی قابثادراک هرازیکسو 

میالدیبرمسئلهتجربهانسانیفضای هریتاکیددارد کیهیوطراحی هریازجملهسرزندگیرادر1331ایندیدگاهازدهه.گیرد

 یار یکردتعاملیموسوم"احتماسگراییمییطی"براساسایندیدگاهکهبه.ندانسانتعریف ارزیابیمیک"تجربه ادراک"رابطهبا

ابتدامییب هریهصوصیات صهاتکالبدیهودرادرمعرضدید ارزیابیحواسناظرقرارمیدهد سپسناظرازآنمییب.اسو

قضا ت   ارزیابی مورد را آن نهایتا   آ رده عمث به میدریافوهایگوناگون الصاق مییب به را صهوسرزندگی   دهد می قرار

(.19 1833،16کارآگاه،.)نماید

زندهبودنفضابهحسحیات،زندهبودنمخاطبان :عبارتسواز(1،ص1831گالبچی،)معماریزندهبنابرتعریفدکترگالبچی

بودنندا تهبا ند یاباآنارتبا برقرارنکنند،ماهیتیهودفضاییکهمردمدرآن،حسزنده.برقراریارتبا نزدیکآنهابافضا

. یرانگردارد میکومبهنابودیاسو هیچگاهماندگارنمی ود

اگرانسان ابعادپنهان جودیا  ناهته وند،میتوانبراساس.معماریمطلوب،جزبا ناهوانسان نیازهایا میسرنیسو

معمار یمطلوبیبهم،ابهاثریهنریکهقابلیوماندگاریداردهلقکرداین ناهو، برایاینکهاثردرگذرزمانر بهز اسنر د .

همچنانیکاثرهنریقلمدادگردد،ازبد هلقبایدگر ه سیعیازمخاطبانرامجذ بهویشسازدتابتواندطیهزارهها،دریادها 

امابیانایننکتهضر ریاسوکهتیسین جذبمخاطبتنهازمانیجا دانه (.همان)ندگار،جا دانه ودهاطرههایهعنوانیکاثرما

همیشگیمی ودکههنرمندتنهابهآنچهمردمدراینزمانهواستهاند،اکتهانکنند،بلکهافقیرابرایشانبگشایدکههمیشه درهمه

ا .ترفرازمانی مکانیسوقدهدطعی ز دگذربهالیههایمتعالی آنهااززبانهایجذاب لیمقزمانهاموردنیاز توجهمردمبا د

هنرر اجگرفتهعامهپسندیدیرینمی.تها تهنر اال عامهپسنددرهمیناسو.برایاینکاربایدپیشازمخاطببهآنجادسویابد

(.9،ص1831بهنقثازمزینی،86.،ص1833نقرهکار دیگران،)رمی ودمدیجانشینمددیگ،پاید دراندکزمان

ا میگویدیکیازبزرگترین غالبافراموش دهترینعوامث ادمانییاغمبارگی.«معماری ادمانی»آلنباتنکتابیداردبهنام

 ودکهجاییکهمادرآنهستیم دیدار عمیین اقعیو  یتاکیدمیکندمعماری ادمانیباا.هایمانا یازکیهیومییبماسو

همانطورکه  .هایبالقوهمارابهمایادآ ریکندیههمعماراسوکهمدا ماتوانایی این ظ.دراینکهما همیتوانیمبا یمموثراسو

.ترگهته درن،یکیازابزارهایمعماربرایایجادسرزندگیدرمییباسوپیش

.الزماسوکهدنیایصنعتی پرسر صدایماباایدهآسهایانسانمتمدن عناصرتشکیثدهندهفضایزندگیا آ تیکند

امابیشازهمهبرایمعماران،یعنیکسانیکهدریکتمدنکم بیش.تالشبرایانسانیکردنفضابایدبرایهمهدرا لویوقرارگیرد

بخشیدنبهفضاهستنداهمیوداردبدینترتیب هرسازان،برنامهریزان،پیمانکاران،متخصصینفضایسبز  هرنشین،مسئوسنظام

بیشدرتجربههماهنگیبینانسان مییباطرافشمسئولند کم  معماران، هنرمندانهمگامبا تعلیم . معماریکمربیاسوزیرا

بههمیندلیثارتبا میان.کهمییباطرافکودکراتشکیثمیدهند،مستقثمی ودتربیوا ازطریقا کاسساهته دهبدسوا ،

بطنمسئلهانسانیکردنتمدنقراردارد در معماری فضا کودک، اصوستربیتیدائمدرتغییر تیولند معماریبایدبهنوبههود.

یکبرنامهمتمرکز،زمانزیادیمیبرد بههیچ جهاز.دیدپاسخگوبا دنیازهاینا یازاینتغییر تیوالترابافکرها طرحهایج

(1836،61دهقاننیری،).نیازبههالقیومعمار طراحیقابثانطباقبرر شهایتربیتیمتها تنمیکاهد

فضایکودکیمیتواندآزمایشگاهیبرایمعماربا د . متها ت، بهر د تکامثدریککودکانبهعنوان هر ندانیکامالً نیاز

معماربایدازسوییفضا هواستهای.فضایمعماریمنطبقبرهصوصیاتهوددا ته  ایسته رکوجستندرتعلیم تربیوهستند

عال هبرکودکمعاصررادرککند نیازها مشکالتا را ناهته ر شهایبرطرفکردنآنهارابیابد ازسویدیگربایدکودکرا

برایتیققاینامرمعماران.آ ناییبامییبهودشدرجهو ناهومییبهایدیگریکهبخصوصدرکشورش جودداردسوقدهد

پز کان ر انشناسانکهکم بیشدنیای جامعه ناسان، بتوانندبهپایمتخصصینتعلیم تربیو، بایدبرسرعوهودبیافزایندتا

:معماری،هنرایجادفضایساهتهاسو عملکردهایمتعددیراداراسو.کامث ناهتهاندبرسندکودکیرابهطور

.عملکردمیافظو،زیراهرکسینیازبهامنیو،میافظوگرمی صمیمیو هلوتدارد -
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ارتبا  - همراهان عملکرد با مرا ده د ستانه، ارتبا هانوادگییا به نیاز صورتاجتماعیزندگیمیکند  انسانبه زیرا ،

 . رکودرمراسماجتماعیدارد

عملکردزیبایی ناسی،زیرا هر ندیکهاحساسکنددر هریزیبازندگیمیکند،بهترمیتوانددرراهبهبودآنکار  -

 .تالشکند

.یافتنبهمبانیطراحیبهمعیارهایکیهیودرطراحیفضامیپردازیمبرایدسو

سازماندهی -1

 زمان مسیر -2

 جزء کث -8

 فرم -4

 هماهنگی مقیاس -1

 نور -6

 رن، -9

 نشانهها -3

ازقرباسادراککودکمیگذرند،آنچهباقیمیماندبهعنوانمعیارهاینهاییکیهیودر(کهمطلقنیستند)این اهصها

.(1832،1پارساکد،)کهدراینجابهتوضیح اهصهرن،میپردازیم . ودنظرگرفتهمی



 فلسفه وجودی رنگ و زبان رنگ ها

همهمااز جودرنگهاآگاهیم،اماآیاازتاثیرآنهابرر ح،ر ان،ذهن اندیشهمانباهبریم؟ر ان ناساندریافتهاندکهرنگها

قبثاز.انسانهادا ته عالقهبهرنگهایهاصنیزگویایبسیاریازناگهتههایذهن ر حآنهاسوتاثیراتمعجزهآساییبرر ح ر ان

 هر یزالزماسوبدانیمکهرنگها طورتعریفمی وند؟رن،بهکیهیتیگهتهمی ودکهباآنمیتوانیماسمیبرایآنچهدرطیفمی

.یمبگذار...بینیمم،ثسبز،زرد،قرمز،نارنجی 

 که رنگهایی ر ی از را جامعه یا افراد هصوصیاتتوان می ٬ د  بیث نیز قبث در که طور همان   دارند مختلهی ر انی تعابیر رنگها 

   افراد به هاص ر انی حاالت القای   هدایوجهو در مهمی ابزار رن، جهو این از .کرد  ناسایی ٬ ددارن د سو   نندکیم استهاده

 دالیث از نیز افراد هود که حالی در ٬ کندمی ناهواسته ر انی فشارهای   افسردگی د ار را افراد ٬ ناهمگون   تیره هایفضا . اسو جوامع

 . کند می کمک  شم برانگیختن  هستگی کاهش به رن،.برد فرا ن بهره فضا طراحی در توان می رن، ازا.نیستند هبر با آن  اقعی

 می  جود به جدیدی ر  نهایسایه ٬ ساعو هر در   آ رده پدید ر ز مختلف ساعات در را ها کنتراسو  فضاها از متنوعی زمینه رنگها

 قابث   متمایز را آن یا بخشید حدت   یکپار گی فضا به توانمی رن، از استهاده با که این ضمن .کند می سرزنده   متنوع را فضا   آ رند

 نمادین معانیرنگها . کند نمی تیمیث کننده استهاده   سازنده به را هاصی هزینه معموال هاستهاد این که اسواین جالب .نمود  ناسایی

   مذهبیبناهای آ ر یاد آبی   ای فیر زه رنگهای م،ال . ود می تداعی هاصی رنگهای با بنا هر نیز ما ذهنی تصورات در حتی   دارند

 قایع   معانی ٬ آرمانها آ ر یاد توانند می مختلف رنگهای . افتیم می کودکانه هایفضا یاد به  اد   تند رنگهای دیدن با یا هستند  مساجد

اسو مدارس آغاز   پاییز فصث آ ر یاد نارنجی ٬ سرخ ٬ زرد رنگهای   عا ورا مراسم برای سیاه   تیره سبز رنگهای م،اس برای .با ند هاص

(.همان)دهند می  هر فضای به متها تی  هره یک هر که

درنتیجهرن،یکیاز اهصترینصهاتیاسوکهبایدبهآن.سالگیکودکانا یاءرابرمبنایرنگشانباهمقیاسمیکنند6تا

ازترکیببندیهایمتضاد هیلی دیدبایدپرهیزکرد همینطورهودرن،هانیزازنظر دتنباید دیدبا ندبلکه.توجه ود

.(همان).تههایمالیم رنگهای اداستهادهنمودبطورغالببایدازتونالی
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 معرفی زبان رنگ ها از دید روانشناسی

تداعیمیکند،در:رنگ قرمز یکیازسهرن،اصلیاسوکهبسیارهیجانانگیز اعتمادآفریناسو اغلبهطر آتشرا

اینرن،،انرژیمهارنشدهایاسوکه.تهاراافزایشمیدهدضمنحواسراتیریککرده انرژیهایمتمرکز،جاهطلبی، هاموما 

 .موجبافزایشهالقیو،انرژی  ادابیدرزندگیمیگردد

اینرن،سمبثطکطرفبیعیآگاهی ر  نیاسو ر یضمیر.زردباالترینبازتابشرادا ته میرکفکراسو:رنگ زرد

.گذاردانسان،هالقیو م،بواندیشیا اثرمی

رن،نارنجیرنگیزنده قویاسو بهتراسوبارنگهاییهمچونرسییازردآلوییمخلو  ودتااتاقراازحالو:رنگ نارنجی

 د ستانهترتبدیثکند بهمییطیآرام   پرتنشهارجکرده مقطع. نارنجیرنگیاسومیرکبرایفضایآموز یدر که آنجا از

 راکهازیکطرفدانشآموزانراسرزنده،نیر بخش،گرم آرامشطلبمیکند ازطرفدیگرازهواب.اسودبستانبسیارایدهآس

.آلودگی بیعالقگیکودکمخصوصادرساعاتا لیهصبحجلوگیریمیکند

باطبیعودرارتبا اینرن، ون.سبزیکرن،ثانویهاسوکهازترکیبد رن،متضادزرد آبیبدسومیآید:رنگ سبز

.اسورنگیمتعادسمیسوبمی ود بهآرامشر حی اعصابکمککرده مییطیآرامشبخشراایجادمیکند

اهمیوبوده رن،ایدهآلیمیسوبمی سبزبرایدکوراسیوناتاقهایمطالعه،فضاهایآموز ی مکانیکهبهتمرکزاحتیاجداردبا

. ود

کهرن،آبی،کیهیتیسرد رسمیدارد،فضارابهآرامشمیکشاند البتهازحالود ستانه گرمیبخشد رازآنجا:رنگ آبی

.لذابهتراسودرفضاهایآموز ی کالس،اینرن،راباتلهیقرنگهایدیگراستهادهکرد.میکند

ی هریدردرکهر هبهترفضاهایاندنقشبسزایتویکهمیازعواملییکی  هرسازیدرمعماریرن، ناسیاصوس مبان

هااتومبیث٬سبزفضاهای٬هیابانهاسازیکف٬ هریمبلمان٬ساهتمانهایتواندرنمایکهاینرنگهارام.اسو”رن،”دا تهبا د

معنادارکردهیراتبدیثبهفضاهایمعنیبیبنابرینرنگهاقادرندفضاهای.دیگرمشاهدهنمودی یزهای بسیار هر ندانلباسهایرن،٬

از هررادر هر ندانایجادنمایندکهاینامرسببیگردند احساسهو ایند مطلوبیمیالت هری هرها حتی سببهوانای

ی فرهنگیباقلیمدرگذ تهرنگهارامتناسببا رای.گرددیدر هر ندانمیمیلی حتیاحساستعلقبه هر تقویوهویو هر

کردندیسرداستهادهمیکویرازرنگهایگرم درمناطقگرمسیریکشورازرنگهاییبردندم،الدرمناطقسردسیریهرمنطقهبهکارم

درطراح متاسهانه تنای هرهایفضاهایاما به کمتر فرهنگاقلیمی٬یرنگسباتامر ز می  گیریتوجه بهره   دریگردد رنگها از

ینامطلوب درنهایونارضایتیبافضاهایبا د اینامرسببظهور هرهاییبرهوردارنمیازر ندمتعادلی هریفضاهایسامانده

مییبزندگ اسوی هر نداناز اجتماعیشانگشته ضمندا تنمعانیبره. رنگها ملیدارایجهانیاز فرهنگیابعاد هرده نیزی 

 .هستند

٬کاری٬یمسکونیفضاها،یکارکردفضاهای٬یعمومفضاهای٬مقدس نامقدسیرا امثفضاهای هریمافضاها نانچه

 هر ندانیبرایتواندتمایزاینفضاهارابههوبیکهمیازراههاییبدانیمیکیجغرافیایی فضاهایمعمو نقثحمث فراغوا قات

بافرهن،ساکنینیبههوبید اینامرمستلزمایناسوکهطراح برنامهریز هربا یرنگهامییحمشخص تعریفنمایدکاربردص

یمعانی هر نداندارایبرایآنانرابشناسد بداند هرنگهایبا رهای عقاید٬ارز ها٬دا تهبا د بایدها نبایدهاییک هرآ نای

گرددیفراهممیهوانا باقابلیودرکبصریفضاهاییسوکهامکانطراحدراینصورتاندهستی معناییبارارز ینمادین حا 

با د برهرد گر هالزماسویغیرقابثاجتنابمی انسان ناسانامریپسبدینمنظورتعامث کنشمتقابثمیانطراحان هر

باهویو بای هرهاییامساعدتیکدیگردرجهوساماندهدرکنارهم بیببشناسند بدینترتیآنهارابههوبیکهرنگها  یژگیها

.(1832،1پارساکد،)معناگامبردارند











 

9 

 



















 زبان رنگ ها - جدول شماره

 رنگ سمبل عواقب

ممکناسوبیشازحد.تواندپرها گربهنظربرسدمی

 .زابا د موجبسردرد ودانرژی

رمزیاسبزبسیاررایجدرمیانافرادکوررن،،کوررنگیق

.اسو

-بینیهوش- صمیمیوگرمی-هطر– هوت

انرژی-قدرت

قرمز

گانهبهنظررسدیاممکناسوبیشازحدهام بچه

.تجربگیبا دسمبثضعف بی

جوانی-زنانگی-عشق صورتی

هایتاریکممکناسوهواستارتوجهبهنظرآید اتاق

.تربهنظرآیندکو ک

اعتماد-صمیمیو-داری استیکامپای نارنجی

تواندسمبثبزدلی،می.کندغم اند هعاطهیراتقویومی

.کاریبا دریاکاری فریب

ر د- ادی-معنویو-ر حانیو زرد

.تواندسمبثبخث حسادتنیزبا دمی -زندگی-تعادسامنیو-سکوت-انرژی-طبیعو

موفقیو-ر د

سبز

تواندسمبثد ناهو ایندبهنظررسد میممکناسوسر

.کندافسردگی ناراحتیبا د ا تهاراسرکوبمی

به-هالقیو-صداقو  فاداری-آرامش-سکوت

 جودآمدنذهنیمتهکر

آبی

.تواندسمبث رارت ظلم ستم،مرگ تکبربا دمی معنویو-هالقیو- ادی بنهش

ایدکسثکننده ک،یفبه ندانمیرکذهننیسو  

.نظررسد

کاربردی-پایداری-امنیو ایقهوه

آ ربهنظررسد همچنینممکناسوکسثکننده مالس

.سمبثپیری ناراحتیاسو

فراسو هوش–نوپردازی هاکستری

سهیددر.حاصث،بهنظررسدر ح،بیممکناسوسرد بی

.فرهن، رقنمادمرگاسو

آالیشیبی–هلوصآرامش-گناهیبی-طهارت سهید

موجبافسردگی،کسالو،احساسترس،ناراحتی هشم 

مشکیدرفرهن،غربنمادمرگ.ندامو پریشانی ود

.اسو

قدرت–درام-قاعدگیبی–کماس سیاه



  کودکان یتاثیر رنگ در زندگ

 نارنجی–زرد–قرمز:گرم یرنگها

 بنهش–بیآ–سبز:سرد یرنگها

ایی سیلهحاسعیندربلکه٬موجودات ا یاءنیسوحیتوضیح تشرای تیلیثهیتجزیکودکفقب سیلهبیانبرایبراینقا 

ا یعاطهیبیانزندگیاسوبرا  احساساتزمانر حیحالو اقعدر٬میکندی بهدلخواههودنقا یکهکودکباآزادیهنگام.
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دررن،دیکودکانهالقتربیشترموفقبهعرضهترکیباتجد.دار ژرفترهودرابیانمیکندشهیرکاتیرحساسات تیحاضر نیزا

میم مبتکرانهارائهدهندیتوانندآثاری وند  کهکودکیهنگامیعنیز دهیلیاگر٬انتخابرن،بهکودکتیمیث وددینبا.

ا یهودبخودالتتمایرفتنبینازباعثاسوممکن٬رامجبوربه ناهوآنکنیما ٬ن،ندارد تکنیکریبه ناهوعلمیاحتیاج

کودکبادرنطریعاطهیبیننقشرن، زندگ.هصوصاهمیوداردنیدرنظرگرفتنسنکودکدرا.میرن،بشویبکارگیریبرا

 افریعالقه٬اسویدر نیکودکبیشترتیوتاثیرفشارهایسالگ6تا8درفاصله. جودداردیحالومتوازکیا یگرفتند رانتکامل

سن ساس یکهبکارمیگیردزندهتر بافز نرنگهایی٬هرقدرکودککو کتربا د.میداندیبهرن،دارد آنرامقدمبر کثظاهر

گرمرنگهایازبیشترکودک٬درکودکستان. ودمیسردبردیراکهبکارمرنگهایی٬یآموزشمدرسه تکامثا درراه ناهومنطق

انتخابمرنگهای٬قراردارنددیکهدرهانهتیونظارت دیکودکان.کندیاستهادهم بهیمواردعلواصلنیکنندکهدرایسردرا

آنهانیازمهمتریکیردهاندکهر ان ناسانبهطرقمختلفدربارهکودکانتیقیقک.کودکمربو میشودی ر انیمشکالتعاطه

 ر ندتکامثکندی عرضهمیکهحوادثاطرافهودرادستهبندمراحلیدرراکودک٬ینقا .کودکاناسویهای تیلیثنقا هیتجز

٬دکنیارسممریبرقوانینپرسپکتیو  الودهمنطقیدار مبتنیکههطو معنیکردنسادهتازمانیرااززمانهبهطیاافتهی

کهازدنیایدهداطالعات اعمالیبهکودکفرصومایهمانندهواب ر ینقا .کردیمعنای بیههواب ر یتوان یزمی یرا

رهاهاممنوعیوازراهودکودک٬ار ی هوابهمانند٬یدرنقا .کندازهمجدا سپسآنهاراد بارهتنظیمکندیبیر نکسبم

(1831،8راهدار،).کندیصیبومشهایدلهره مشکالت کشهیات٬ناهودآگاهانهدربارهمسائثحالتیدر٬کرده

نقا یکودکان،٬هانه  .تنهرکودکبا دایاسوکهممکناسوموردعالقهیهانوادگی گرماصلیهسته پناهگاهنماددر

میعرضهدلبازحالوباهانه کشدیرامبخارید دکش پنجره٬بزرگهایدر٬گث٬باغچهراسعادتمنددرهانهیزندگکودک

نشانگراحساسسالگی3ازپس٬ا بهمادردی دیکودک  ابستگبودنینشانههجالتیسالگ3تا1دریهانهبد ندر ر د. ود

کهپدر مادریهنگام.حد دا تناحساساترقیقاسوازادهیزینشانگر رم حیانوجوانیدر٬کودکیی تنهایهودکو کبین

 ی اقعیهانوادگیقسموازهانهنمادزندگکیهاسوکیدر ر د2ی ود اغلبدارامیتقسیمقسمو2بههانه٬جدا دهبا ند

.مطلوباسویهانهبهصورتقصربهمنزلهپناهگاه.تیمیث دهبرکودکاسوینشانهزندگگریدرد

کو هامکانهارج دنازهانه مییبمید د. ناسازگار ازهمپا یدهاسویهانوادگیبهصورتزنداننشانگرفشارهاهانه

باز یهیابانها.اسوگرانیارتبا بادیجادهبهصورتپیچ هممبینمشکالتدربرقرار.هانواده باالهرهازهودبیر نآمدناسو

پر ربیشتربهترسیم هیاسایافرادپو.کندیراالقامیعاطهیکو هتن، بستهکمبودها.دهندیرانشانمواق صدی ادضیعر

هور ید.نمادپدرمطلوباسوبرهینظربه قدرت٬رماگ٬هو یالی٬هور یدبیانگرامنیوریتصو.پردازندیپرندگانمایایامواجدر

(همان).ننشانگررابطههوبپدر کودکاسوبهطورکامثدرحاسدرهشید



 گیرینتیجه -7

 کارهای معمارانه راه

:فضایمهمدرطراحیرن،عامل

توانبهتاثیرآنهایگذارندکهازجملهمهمترینآنهامیبرجایبنیادیندرزندگیمختلفتاثیراتیتوانندبه یوههایهامرن،

اسوکهموجودات ا یایمختلههایتونالیته رن،هزارانازمتشکث٬کندیمیانساندرآنزندگکهیجهان.براحساساتا ارهکرد

کهدارای ر انشناسانهای یمیاییهایهرکدامبهسبب یژگ.دهندمینشانترعمیق٬یمعنویبهگونهایتر حتذابماجیرابرا

هایتونالیتهبا٬تکرن،یجهان.ر ندیمو نشا ر ح ر اندرانسانهابه مارمسالفز نیجهودر٬یازانرژمهمیمنبع٬هستند

یمعنا.ی هیجانکنتراستیهیچبد ن٬سیاه سهیدبدانیدیساکن هرراراباطبیعواطرافهویشمقایسهکنید یاهودیمید د

رن،یکهتشنهجرعهایازهرجنب جو یر ح عاریبیضایف. ودیبرهمهجاحاکممی مردگیتغییریافته سردیزندگ

اسو میامریمعمارفضاهای  هرمقولهدر٬مسالهرن،بهسببتاثیراتمهمر انشناسانهاش. به مار کهیمهم بدانجا تا ر د؛

درنویدررن،م،ثهماهنگیگهماهن.دربینهنرمندانمطرح دهاسوی هریفضاهای رن، ناسیباعنوانرن،بندیتخصص

.برهورداراسویقطعهموسیقانندمناسب  شمنوازبهمیدرایجادهارمونیاسو ازاهمیو یژهایموسیقیها
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یمؤثر م،بودرطراحی ر انمییطیتأثیر ٬یفضایهارمونی٬یبصرزیبایی٬همچونکارکردمناسبیرسیدنبهاهدافیبرا

دریکطرحمطلوبهمهعناصر اجزاءدرنسبو.اسویدار زیباازعناصرطراحمعنی٬منسجم٬هماهن،استهادهلزممست٬یداهل

کامثبستگیطرحهرموفقیو٬برایناساس.تنگاتن،باهمقراردارندیکننددرارتباطیکهبهفضااعماسمی معناییبهتاثیراتکیه

از٬تجربهسالیاندرازکاربارن،ثابوکردهاسوکهرن،هانیزم،ثانسانها.فضاداردیسهبعدیلگوهاترکیبعناصر ایبه گونگ

 صهاتمشترکدانمرتببیکدیگربامختلفجهات برعکسناهموان متضادیکدیگرندی سلیقهها دارند یا  ایدتصورکنیدکه.

.هستندیهارمونیگیرند دارایایرهرن،کنارهمقرارمکهدردحالیدر٬ سرخمتضادهمندینارنج

 بافوموردنظرمارابرآ ردهسازدبسیارمهم درعینحاسیکهبتواندهصوصیاترنگیاتاقها استهادهازمصالییبندرن،

یگیرندمیانجاممیرنگیدیوارههایمبندتعدیث تقسییکهبرای؛کارهایبرهورداراسوفضایقدرتاعماسنهوذبرتغییراتکالبداز

.همراهسازیمیزیبا ناهتیرابامعیارهایطراحیکاربردیفضانیزعمثکند جنبههایتعیینکالبدفیزیکیبرایایدهتواندبهعنوانا

یصالیم رن،انتخاب٬وهکنترسنورنیییکاتاقبسیارمهماسو لیدرطراحی استهادهازنورطبیعیبهعنوانم،اسمسالهر  نای

.داردیاتاق مطلوبیوفضابستگیبینکارکردر  ناییدهندبههالقیو قدرتطراحدرایجادهماهنگیمعبورکهنورراازهود

زدهرن، رههرن،متشکثازد ا.متناسببارن،موردنظرماسوییافتنرن،هایمطمئنبرار  ی٬از رههرن،استهاده

هررن،در. وندیثانویه ناهتهمیمیانآنهابهعنوانرن،هایا لیه رن،هایدرآنرن،هاآبی زرد٬اسوکهسهرن،قرمز

 وند همچنینرن،مقابلشکهرن،مکمثآنیهمهانوادهاشمیسوبمیهودکهرن،هایکناریابارن،هتواندیاین رههم

همهانوادهکهدر رههرن،درکنارهمقرارگرفته بهیاستهادهازرن،ها.زیبا موز نبیافریندییب دهنتیجهاترکیاسوبههوب

هماهن،ریاصطالحهمسایههستندترکیب مامالیم  بهراحتیایجاد را بیننده نگاه یکیکندکه . ودیرهنمونمیبهدیگریاز

درهشان یصییحصورتگرفتهبا دنتیجهای دراندازههایازرن،مکمثآن نانچهبهدرستیاستهادهازیکرن،بامیزانکم

،1831رهدار،.). ودیاتاقمی دنکامثیکرن،برفضابافزاید مانعغالیحاضرمیآفریند برجذابیومجموعهرنگی شمگیرم

8)

.تقریبابهتمامسواالت اهدافهود همچنینصییحبودنفرضیاتمانرسیدیمباتوجهبهتیقیقاتیکهدراینپر ژهانجامگرفو

یعنیباتوجهبهبررسیرن،ها زبانر انشناسیآنهامتوجه دیمکهرن،هاهرکدامالقاگرحسهاصیهستند بهتراسوبگوییم

اص کاربریهاصمناسبهستند درموردترکیبآنهانیز هرکدامازرن،هابرایفضاییه.حسهاصیرادرانسانبرمیانگیزد

فرموسهایر انشناسیهاصی جودداردکهدرقسموهایقبلیمهصثمطرح د، درکثهرکدامبایددرزمانمناسب درمکان

باالعکسهمودگی افسردگیکودکانآنهامیتواندبر ادابی سرزندگییادرسوپس ناهورنگها کاربرد.ارر ندمناسبهودبهک

پسفرضیهاینکهرن،هابرکیهیورفتارهادرمییباثر. میتواندرنهایور یهالقیو یادگیریکودکانموثربود.تاثیربگذارد

ندسرمایهگذاریکردهمیگذارندبهاثباتمیرسد اینکهارزشداردازد رانکودکیبرایمییطیکهفرزندانماندرآنر دمییاب

 درکناررعایواصوسمهندسی زلزلهبرایطراحیساهتمانهاازاصوسر انشناسی  ناهوعوامثموثربرکیهیورفتارهادرفضاهارا

.نیزدرنظربگیریم

های یژگیبهتوجهباایدبمیثیکبهترینتعریفازیکفضای اد سرزندهاینتعریفمیبا د،سرزندگیمادرنهایوبهنظر

باتطابققابلیو پذیریانعطافپویایی،هویو،دا تنبهرامکانیکسرزندگیعاممههوم ود،تدقیق تعریفساکنانش مکانآن

میانتخابمالقات ماندندرن،،برایراآنمردمکهاسوجاییسرزنده،مکانیکگثیانعقیدهبه.انددانستهمربو جدیدنیازهای

.کنندعبورآنازسریعبخواهنداینکهجایبهکنند،

کودکانبایدهواستهها نیازهایکاربرانآنمییبرادرنظرگرفو باتوجهبهزندگیپسبرایطراحییکفضایمناسببرای

 بهکودکاناجازه.افضاراطراحینموداصوسر انشناسی جامعه ناسیفضاییهالق  اد باحداقثمید دیوها امر نهیه

 بههیچ جهاحساسعجز ناتوانینکنند در.دهیمکهحسکنندبهآنفضاتعلقدا ته همه یزبرایآنهاطراحی دهاسو

نیزدرآنمکانحسکنند لیظه ماری برایماندندرآنفضااحساس ادیکنندنه.ضمنصمیمیو گرمایمنزس  الدینرا

.برایترکفضا
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