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 مقدمه -

ـ رواني كودكان و با توجه  در پي آشنايي با خصوصيات جسمي و روحي

هاي موجود در زمينه به نيازهاي سني اين قشر از جامعه، بايد ديدگاه

معماري براي اين گروه را بررسي نمود. در اين فصل سعي شده تا با 

مطرح كردن موضوع معماري براي كودكان و تأثيرات متقابل آنها بر 

 يكديگر، طراحي فضا را تا حدودي تسهيل كرد. 
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 كودك و معماري-7-9

هاي انسان الزم است كه دنياي صنعتي و پر سر و صداي ما، با ايده

متمدن و عناصر تشكيل دهنده فضاي زندگي او آشتي كند، تالش براي 

انساني كردن فضا بايد براي همه در اولويت قرار گيرد. اما بيش 

كه در يك تمدن كم و بيش شهرنشين، از همه براي معماران، يعني كساني 

مسئول نظام بخشيدن به فضا هستند، اهميت دارد. بدين ترتيب 

ريزان، پيمانكاران، متخصصين فضاي سبز و شهرسازان، برنامه

هنرمندان همگام با معماران، كم و بيش در تجربه هماهنگي بين انسان 

 و محيط اطرافش مسئولند. 

در و مادر، اولين مربي كودك است. معمار مربي است، او بعد از پ

زيرا تعليم و تربيت او از طريق اشكال ساخته شده به دست او، كه 

شود. به همين دليل دهند، منتقل ميمحيط اطراف كودك را تشكيل مي

ئله انساني كردن تمدن سارتباط ميان كودك، معماري و معنا در بطن م

اند و معماري بايد ولقرار دارد. اصول تربيتي دايم در تغيير و تح

به نوبه خود نيازهاي ناشي از اين تغيير و تحوالت را با فكرها، 

هاي جديد پاسخگو باشد. يك برنامه متمركز، زمان زيادي ها و طرحايده

برد و به هيچ وجه از نياز به خالقيت معمار و طراحي قابل انطباق مي

 كاهد. هاي تربيتي متفاوت نميبر روش

تواند آزمايشگاهي براي معمار باشد كودكان به عنوان مي فضاي كودكي

شهرونداني متفاوت، نياز به رشد و تكامل در يك فضاي معماري منطبق 

در تعليم و تربيت  كردنبر خصوصيات خود را داشته و شايسته شركت 

 هستند. 

هاي يابي به اين هدف، معمار بايد از سويي فضا و خواستبراي دست

هاي ا درك كند و نيازها و مشكالت او را شناخته و روشكودك معاصر ر

برطرف كردن آنها را بيابد و از سوي ديگر بايد به محيطي كه كودك 

 برد، آشنا باشد و آن را به خوبي درك كند. امروز در آن به سر مي



 

 

براي تحقق اين امر، معماران بايد بر سرعت خود بيفزايند تا بتوانند 

شناسان، روانشناسان و پزشكان، كه يم تربيت، جامعهبه پاي متخصصين تعل

       . 1كم و بيش دنياي كودكي را به صورت نسبتًا كاملي شناخته اند، برسند

 (1931)پارسا، 
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گيرد و آنان را مخاطب اصلي هنري كه در ارتباط با كودكان قرار مي

گيرد كه گاهي مفاهيم هاي مشتركي را در بر ميپندارد، ويژگيخود مي

 شود. در آن اشتباه مي

 ها در معماري كودكان عبارت است از:برخي از مهمترين ويژگي

 دوري از پيچيدگي  -

يل كودكان و دوري از واقع گرايي و در عين حال خمتناسب بودن با ت -

 بيان واقعيت 

 استفاده از تشابه و استعاره و سمبل در انتقال پيام  -

استفاده از رنگ به منظور جلوگيري از يكنواختي و به كار گيري  -

 تنوع بيشتر 

 هاي تند و كند و در عين حال ساده به كارگيري ريتم -

 استفاده از خطوط نرم و در شخصيت دهي تصاوير  -

 اغراق در تناسبات واقعي  -

 هاي درون كودكي تناسب با فرهنگ و خواسته -

 رك گويي و نشاط  -

 كودك و فضا  -7-7

توانيم از اين سرنوشت ما با فضاي اطرافمان عجين شده است و ما نمي

راك محيط فرار كنيم، پيشرفت شناخت از خود، هم ارز و مكمل اد

فضاست. به واسطه يك يادگيري طوالني كه تمام دوران كودكي را در 

گيريم كه بر فضا تسلط پيدا كنيم. نحوه به وقوع گيرد، ياد ميمي بر

پيوستن اين ياد گيري بر پايه تعادل دروني ما استوار است. تعليم 

و تربيت موفق و صحيح بايد بدون ايجاد برخوردهاي جدي، كودك را 
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كردن موقعيتش در فضا و محيط زندگيش ياري دهد؛ تا بتواند در پيدا 

 مركزيت خود را در آن بيابد. 

منظور از اين فضا، يك محدوده سرد هندسي نيست؛ بلكه به منظور 

فضايي فعال و تاثيرگذار است. اين فضا در عين حال هم امنيت است 

 و هم آزادي و يا حد اقل وعده آزادي و فضايي كه ما را در بر

را محافظت  كند و خلوت ماگرفته است در شكل گيري شخصيت ما شركت مي

هاي مختلف زندگي، بزرگ نمايد. اين فضا، بر حسب هر شخص يا دورانمي

تواند به راحتي در اين فضا كه به نسبت شود. فرد ميو كوچك مي

شود، خود را بيابد. پس فضا يك محيط اعمال او كوچك يا بزرگ مي

بلكه يك واقعيت روانشناختي زنده و پويا است. اين فضا  عادي نيست،

نبايد خود را تحميل كند بلكه بايد متناسب با شخصيت انسان 

 ي فضا( شكل گيرد. )استفاده كننده

آورد به نوعي در تربيت افراد معمار، از طريق فضايي كه به وجود مي

يرپذيري و ايجاد هويت نقش دارد؛ مسئوليتش، به دليل حساسيت و تاث

ها و كودكان، در طراحي فضاهاي مربوط به آنها بيشتر است. مصاحبه

هاي متعدد نشان داده است كه درك يك كودك از فضا با درك ما بررسي

اي كامال متفاوت است. او تمام تصاوير معمارانه را بر حسب هوش لحظه

يك روز برايش حكم كلبه ه كه كند. فضاي زير پلو تخيلش تحليل مي

ترساند. نرده و حصار، در عين دادن روزي ديگر او را مي ،ا داردر

ها ها و خروجيتوانند موجب اضطرابش بشوند. وروديحس امنيت به او، مي

هاي فضاهاي انتقالي چون دهليز، اي دارند. پيش بينياهميت ويژه

 9تواند از سختي جدا شدن از فضاي خانواده بكاهد.رواق و... مي

 4افت حس كودك از فضادری -7-7-1 

از آنجايي كه كودكان دنياي تخيلي خاص خويش را دارند، بسياري از 

كنند، طور كه بايد مجسم مي سال، دنيا را آن 7آنان در سنين زير

شود محيط كودكان آن فضايي گونه كه هست و همين امر باعث مي نه آن

كه وقتي  چنان كند. آننباشد كه معمار بدون شناخت،آن را طراحي مي

هاي مفهومي تاثير هاي سنتي زندگي از طريق تفاوتمعماري بر نمود

كامل پنهان  طوره شود كه قبل از آن بگذارد، برخوردهايي مطرح ميمي
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 يشوند. شكل كلي فضابودند و اين چنين است كه آشكار و هويدا مي

 معماري كودكان از عناصري منحصر به فرد، برجسته و آنچه برانگيزنده

گيرد. اشكال خالص هندسي رفتار كودك احساسات وي است، سرچشمه مي

تا مفاهيم گوناگون  دهنددهند و اجازه نميرا مورد توجه قرار مي

هاي كودكان نشان كودكانه مدفون بماند. نقاشي رييدر جزئيات تصو

ه بينند. آنها بدهد كه كودكان در تصوراتشان، فضا را چگونه ميمي

مل، )به عنوان كاربر( فضا را قبول كرده و آن را با طور دقيق وكا

كنند، كه خود مايه تعجب است. كودكان جزئيات در ترسيماتشان بيان مي

شود، بحث كه اتاقشان چگونه ديده مي دوست دارند در مورد اين معموالً 

نمايند و نظراتي درباره رنگ اتاق هارات مهمي ميظكنند. آنها ا

خواهند در مورد كنند و مياسب خود را بيان ميوديوارها ومبلمان من

گونه كودكان فرضيه طراحان را قطعي پذيري شود. بدينتصميم آنها

خواهند كرد. اين فرضيه اساس طراحي خواهد بود كه تصور كودكانه، 

 انگيزد. اشكال معماري و شاخص مخصوص به خود را بر مي

 

  

( فضاي 2-1تصوير )         ( فضاي كودك1-1تصوير )    

 كودك 

 

ادراك فضا كار بسيار دشواري است. كودك بايد در عين حال هم خود 

را با دنياي اطرافش تغيير دهد و هم اين دنيا را تجزيه و تحليل 

دهد. برا كند. اين عمل را به وسيله شناختن اشياي اطرافش انجام مي

و هوشش دارد.كودك  تجربه او نياز به همه احساسات نموفقيت در اي

گيرد. او پيش دبستاني خيلي زود كنترل همه حركاتش را به دست مي

تواند در انجام تواند فكرش را بر روي چيزي متمركز كند و ميمي

كاري كه برايش جالب است بسيار منظم و دقيق باشد. انجام يك سري 



 

 

 اعمال بر طبق نظام منطقي براي او بسيار مهم است و نقشي اساسي

در شكل گيري شخصيت او دارد. به دنبال هم قرار گرفتن اين اعمال 

ي دروني، پيشرفت و اي از پيش تعيين شدهمتفاوت براساس يك نقشه

 بخشد. همانپيروزي جديد در دنياي خارج است و به او دل و جرات مي

هاي بعد، ورزش براي او سالمت، شجاعت و اعتماد به طور كه در سال

گيري هوش است راه خواهد آورد. حركت عامل مهمي در شكلنفس را به هم

پذيرد. به همين دليل فراهم كه از تجربيات محيط خارج تأثير مي

 هايي براي انجام اين تمرينات كودك، ضروري است. كردن موقعيت

بايد براي فعاليت كودك، در جهت درك فضا، اهميت زيادي قايل شد. 

هاي مختلف مدتي را به ساختن و يا تكه كودكي كه به وسيله خمير بازي

هايي در مورد اجزاي مختلف، شود، به ناچار به سواليك چيز مشغول مي

گردد. به اين ارتباط آنها با يكديگر و با كل مجموعه، مواجه مي

هايي كه بعدا در تمام طول زندگي به دنبال ترتيب او نسبت به سازه

ه ذهني با لذت به وجود آوردن شود و عالقآنها خواهد گشت، حساس مي

 آميزد. در هم مي

كودك براي هر چيز و هر كس كه برايش جالب باشد، جايي در فضا تعيين 

شود. در سر جايشان پيدا كند، خوشحال ميرا كند و از اين كه آنها مي

كنند؛ اگر فرد بزرگسال مثال كودكان با يك بزرگسال قايم موشك بازي مي

كنند كه او شوند و فكر ميتغيير بدهد ناراحت ميجاي قايم شدنش را 

 خواهد با آنها بازي كند. ديگر نمي

بازي از نظر آنها گشتن به دنبال كسي كه در جايي ناشناخته قايم 

شده است، نيست. بازي پيدا كردن كسي است كه محل قايم شدنش را 

ش شناسد. اين حساسيت به نظم نشانگر اين است كه كودك در درونمي

كه همانند نقاط نشانه  فضاي خود را با تعيين جاي مشخص براي اشيا

كمك بازي، ورزش و تجربيات متفاوت، سازد. مدرسه بههستند، مي

كند. حياط بازي، كه كودك امكانات جديدي در اين زمينه فراهم مي

آورد، تعليم و تربيت او را به تدريج آن را به تسلط خود در مي

كم كم بر ترس از اين فضاي وسيع و خالي غلبه كند. او كامل مي

كند. تمرين نقاشي به تدريج او را نسبت به تناسبات صحيح، حساس مي

كند؛ چرا كه هر كودك تصور حساسي از تناسبات دارد. نقاشي همچنين مي

دهد. در هاي بيان عقايدش عادت مياو را به تسلط داشتن به روش



 

 

ي مورد نظرشان را در توانند سوژهيابتدا، بيشتر كودكان به سختي م

توان اطمينان داشت كه شوند ميكه موفق مي وسط كاغذ بكشند. هنگامي

 تسلط آنها بر فضا در مسير صحيح قرار گرفته است. 

كند ، نسبت به فضا پيدا ميعميقيي كودك دبستاني تسلط هوشمندانه

بازي براي توان در نقاشي كودك مشاهده كرد. كه اين پيشرفت را مي

مواجهه و اي براي تاكيد برخورد همه كودكان الزم است. بازي وسيله

با ديگران است. بازي همچنين روشي براي نظام بخشيدن هوشمندانه 

د كه با قوانين يرگها در زميني صورت ميبه فضا است. بيشتر بازي

خاصي محدود شده است. كودك اين قوانين را دوست دارد؛ چون موانعي 

تواند بر آنها غلبه كند. او گاهي آورند كه ميي او به وجود ميبرا

كند كه قوانين خاصي دارند؛ مانند راه رفتن هايي ابداع ميخود بازي

ها، بر روي لبه پياده رو، بدون قدم گذاشتن بر روي مرز بين موزاييك

هاي متعدد يا پائين آمدن از پله يا پريدن از روي پله، اين بازي

نيازهاي كودك است. او چه از نظر فيزيكي )كالبدي( و چه بيانگر 

 از نظر ادراكي، بر فضا تسلط دارد. 

اين فضا براي او از حالت مجزا خارج شده و اجتماعي است كه ديگران 

جاي مخصوص به خود را در آن دارند. او ديگر خود را به عنوان تنها 

خود و فرد روبرويش شناسد. او قادر است سمت چپ و راست مركز فضا نمي

آشنا شده است. او ديگر  را تشخيص دهد. كودك با قوانين پرسپكتيو

تضادي ميان خصوصيت پيوستگي خط و ناپيوستگي نقاطي كه آن را تشكيل 

بيند. او ياد گرفته است كه وراي تغييرات محسوس را دهند، نميمي

ا درك هها و رنگببيند و تداوم بعضي از اصول ماده را در پس شكل

 5كند.

 نیاز به تملك فضا -7-7-9

فضاهاي به وجود آمده توسط وسايل خانه، مدرسه... از اين نظر براي 

كند آنها را به تملك خود درآورد. كودك جالب هستند كه او سعي مي

اين نياز به تملك فضا در نزد كودك يك نياز بنيادي است و در تمام 

شود. بنابراين پرداختن به معماري فضايي خاص كه سنين مشاهده مي

متعلق به او باشد، حس اعتماد به نفس كودك را در  مختص كودك و

 اجتماع باال خواهد برد. 
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 تأثیر شخصیت كودك بر رابطه او با فضا -7-7-7

هنگامي كه كودك دچار اختالالت رفتاري است، در ارتباط برقرار كردن 

شود. كودك سالم و سرحال به راحتي با فضاي اطرافش نيز دچار مشكل مي

آورد. كودكاني مي كند و آن را به مالكيت خود درميفضا را اشغال 

گرا هستند، به عكس تمام توجه خود را معطوف به كه بيش از حد درون

توانند فضا را اشغال كنند. اين كودكان به سختي ميجزييات كوچك مي

كنند. نشيند و در گوشه كاغذ نقاشي ميكنند. بر روي لبه ميز مي

توانند درهاي باز را ود امنيت هستند، نميكودكاني هم كه دچار كمب

آيد كه ترسند. گاهي اوقات پيش ميتحمل كنند و از فضاهاي بزرگ مي

تواند منظور خود را به نحوي بيان كودك به عنوان فرد مستقل نمي

تواند خود را از محيط راحتي كه حضور مادر برايش كند و به سختي مي

ليل او به دنبال امنيت يك فضاي كند دور كند. به همين دفراهم مي

 گردد. محصور شده، مي

اين اصل انتقال در مورد كودكاني كه در ارتباط برقرار كردن دچار 

مشكل هستند بسيار مهم است. گذر ناگهاني از يك محيط به محيط ديگر 

تواند براي اين كودك ناراحت كننده باشد؛ همين طور عبور ساختمان مي

يا رفتن  از آن. ورود يا خروج، ماندن به ساختمان به خارج

تواند اثرات ناراحت هاي سختي هستند كه يك معماري خوب ميانتخاب

كننده آن را تخفيف دهد و تغيير تدريجي از داخل به خارج فضا را 

ها اي بين راهروها و كالسفراهم آورد )مانند استفاده از ديوار شيشه

 يا راهروها و فضاي بيرون(. 

ه در ارتباط برقرار كردن مشكل دارد نياز به امنيت و گرماي كودكي ك

بصري دارد. براي برآوردن همين نيازهاي او بايد اندازه فضاها و 

بازشوها را محدود كرد. چنين كودكاني در يك فضاي وسيع و يا پر 

 كنند. از جمعيت احساس گم شدن مي

 معیارهاي كیفیت فضاي مطلوب كودكان  -7-7-4

طرح و اجراي فضاي مناسب كودكان، فراهم نمودن بستر و  منظور از

هاي بالقوه وجودي براي شناختن وجوه عاملي موثر جهت تحقق قابليت

شخصيتي و جسمي و تامين رشد كامل آنان است. به عبارت ديگر نقش 

محيط فيزيكي در رشد كودك را از يك سو به عنوان بستري براي 

كلي ابعاد وجودي او، از سويي ديگر هاي فطري و طرح گيري قالبشكل



 

 

هاي ذهني، محتواي شناخت گسترش داشته ريزي وعاملي موثر براي پايه

 گيريم. هاي بدني در نظر ميو مهارت

معماري هنر ايجاد فضاي ساخته شده است و عملكردهاي متعددي را 

 دارا است:

عملكرد محافظت، زيرا هر كس نياز به امنيت، محافظت، گرمي و  ■

 صميميت و خلوص دارد. 

كند و عملكرد ارتباط، زيرا انسان به صورت اجتماعي زندگي مي ■

نياز با ارتباط خانوادگي يا دوستانه، مراوده با همراهان و شركت 

 در مراسم اجتماعي دارد. 

ي كه احساس كند در شهري زيبا عملكرد زيبايي شناسي، زيرا شهروند ■

 تواند در راه بهبود آن كار تالش كند. كند، بهتر ميزندگي مي

براي دستيابي به مبناي طراحي فضاهاي مناسب براي كودكان بايد به 

اي مفيد در طراحي فضاي كودكان توجهي خاص مبذول شود. اين همعيار

 معيارها عبارتند از:

 سازماندهي  .1

 زمان و مسير  .2

 و كلجز   .9

 فرم  .4

 هماهنگي/ مقياس  .5

 نور  .6

 رنگ   .7

 عاليم و نمادها  .3

گذرند، ها )كه مطلق هم نيستند( از غربال ادراك كودك مياين شاخص

ماند، به عنوان معيارهاي نهايي كيفيت در نظر گرفته آنچه باقي مي

 6شود.مي

 سازماندهي .1

ها )تقارن(، مسيرها يا طرق )تداوم( و شامل پيدايش و برقراري مكان

مساحت يا سطح )تقارب( است كه در نهايت سازماندهي منجر به پيدايش 

تواند گردد. براي كودك مركز هر جايي ميتعدادي مركز، مسير و حوزه مي

 باشد. 
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ه در نتيجه مفهوم مسير براي كودكان كمتر از بزرگساالن جا افتاد

 است. 

اطعي از قتوان انتظار داشت هر مسير براي كودك در تدر نتيجه مي

سازماندهي  هپذيري در نحونتيجه انعطاف زمان تبديل به مركز شود. در

 مسيرها در مراكز در حوزه قابل قبول خودشان گردد. 

 جز و كل .2

به علت اين كه كودك، قدرت تمركز روي چند صفت با هم را ندارد، 

تواند هم زمان بنابراين قادر به درك پيچيدگي كلي نيست و نمي

درباره كل و جز فكر كند. در هر واحد زماني روي قسمتي از كل )جز( 

 كند. تمركز مي

در نتيجه استفاده از عناصر پيچيده به صورت غالب لزومي ندارد. در 

توان از روابط ساده به صورت غالب استفاده تركيب كل و جز نيز مي

كرد. به عبارتي از پرداختن به جزييات زياد و پيچيده در طراحي 

 بهتر است خودداري گردد. 

 فرم .9

هاي پيچيده و نامنظم ارجحيت دارد هاي ساده و ابتدايي به فرمفرم

 و كل بايد بر آنها فوق داشته باشد. 

 مقياس . هماهنگي/4

اندازه و مقياس عناصر بايد متناسب با مقياس اندازه طبيعي يا 

فيزيكي كودك باشد. كودك براي نزديكي و درك بهتر از محيط نياز 

گيري را با مقياسي كه با آن آشناست انجام دهد و دارد اندازه

نزديكترين مقياس اين كار، اعضاي بدن خود كودك است. اشيا در فضا 

ارتفاع، قد بازو و طول انگشت كودك مقايسه شوند. در توانند با مي

 تواند مدتي طوالني دوام آورد. چنين فضايي است كه كودك مي

 . نور1

از آنجا كه كودكان در پذيرش تنش و خستگي تحمل كمي دارند؛ بايد 

مصنوعي و چه طبيعي كه ايجاد چه هاي داراي تضاد شديد، از نورپردازي

نتيجه نور طبيعي، ماليم و  پرهيز كرد. دركند، تنش و خستگي مي

 رسد. يكنواخت، مطلوب به نظر مي

 . رنگ 1



 

 

 1 دهد )تاكودك در تاكيد بر صفت رنگ تمايل زيادي از خود نشان مي

 كنند(. كودكان اشيا را بر مبناي رنگشان با هم مقايسه مي سالگي

ترين صفاتي است كه بايد به آن توجه در نتيجه رنگ يكي از شاخص

هاي متضاد و خيلي شديد كه داراي تنش هستند، شود. از تركيب بندي

هاي مورد استفاده نيز از نظر شدت پرهيز گردد. همچنين خود رنگ

هاي ماليم نبايد شديد باشند، بلكه به صورت غالب بايد از توالي

 د. ها استفاده شورنگ

 . عاليم و نمادها7

با توجه به خود مركز گرايي كودك و ناتواني در تمايز پرسپكتيوهاي 

مختلف توسط او جهت ايجاد خوانايي در فضا براي كودكان از عاليم 

هايي براي جهت يابي، احساس تعلق، وضوح و خوانايي به عنوان نشانه

ي كودكان به توان استفاده كرد. بنابه خصوصيات اين دوره سنفضا مي

هاي آشنا و قابل تغيير و توسط خودشان عالقه نشان ها و نشانهشكل

 دهند و استفاده از اين عناصر مطلوب است. مي

 هاي معماري متناسب با مراحل رشد كودك ویژگي -7-4

هاي پاسخگويي به نيازهاي كودكان اين مجموعه بايد داراي قابليت

رواني و جسمي آنها باشد. معماري در مراحل گوناگون رشد روحي، 

سال بايد در عين واقع گرايي، خيال انگيز و  1تا 4براي كودكان

از كمي تضاد و تناقض محدود و مختصر و با قيد  7پرواز دهنده باشد.

توان استفاده احتياط و با آگاهي و با تسلط بر مسايل تربيتي مي

ند. فضاها بايد ها و فضاها بايد ساده و آسان طراحي شوكرد. فرم

هاي ماليم، شاد، سبك و نرم زندگي، تازگي و جال داشته باشند. از رنگ

هايي با چگالي زياد و سخت پرهيز استفاده شود و از استفاده از رنگ

 گردد. 

به طور كلي براي گروه سني كودك پيش دبستان، همه فضاها بايد 

كند، فعاليت ميفضاهاي تفريحي باشند. كودك بايد بتواند هم زمان كه 

هنگام خستگي استراحت كند، خوراكي بخورد، بازي كند، سروصدا كند 

و مورد سرزنش قرار گيرد، كتاب بخواند، فيلم تماشا كند، نقاشي 

 بكشد، بتواند از ديگران فاصله كسب كند و آرامش كسب كند.
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كودكان بسيار مهم است. براي كودكان پيش دبستاني  عرضه خوراكي براي

ط مستقيم با اشيا نيز بسيار اهميت دارد. در برخي از ارتبا

 هاي كودكان مناسب است كه والدين نيز حضور داشته باشند. فعاليت

بعد قواعد كمي متفاوت است چرا كه كودكان به سال  7براي كودكان

در اين سن به مرحله جديدي كه همان مدرسه رفتن و آموختن خواندن 

ان از اين پس درك عميق تري نسبت به رسند. كودكو نوشتن است، مي

 كنند. بناها و فضاها پيدا مي

تواند در سن دبستان هماهنگي ظاهري پرسپكتيوهاي فضاها مي

ها بايد كاركردي را هايي داشته باشد؛ اما اين پيچيدگيپيچيدگي

هاي به گويد يا چيزي به محتوا و غني كردن فضا بيفزايد. رنگپاسخ

تر كرد؛ يعني از آساني و سادگي آنها ان عميقتوكار رفته را مي

ها را توسعه ها و تركيب، رنگكاست و از نظر تعداد، انواع، توناليته

هاي آزادانه هاي استداللداد. براي اين گروه فراهم آوردن زمينه

منطقي نيز داراي اهميت است. همچنين در طراحي فضاهاي داخلي براي 

حيطي طراحي گردد كه كمتر رنگ و بوي اين گروه بايد سعي شود تا م

مدرسه را داشته باشد؛ به عنوان مثال، محيط كتابخانه يا كالس را 

طوري در نظر گرفت تا كودك احساس آزادي نمايد و به راحتي به 

 فعاليت بپردازد. 
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