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چکیده
کودکان کم توان ذهنی به لحاظ جسمی ،فکری ،عاطفی و رفتاری با سایر انسان ها متفاوت هستند ،بر همیی اسیاب بیرای شیکوفایی استعدادهایشیان نیازمنید
محیط های ویژه ای می باشند .از ای حیث ،مطالعات بسیاری در رابطه با کودکان کم توان ذهنی و به تبع آن محیط ها ،که بیشتری اثر و نقش را بیر ایی کودکیان
به عهده دارند ،انجام شده است .معماری فضا با آگاهی از روانشناسی محیطی ،فضایی را پدید می آورد که کودک در آن با توجه بیه خووصییات اخالقیی و رفتیاری و
همچنی ضعف های ارتباطی می تواند ،روانی بدون استرب و دور از تنش را با یادگیری باال سپری کند .رنی بیه عنیوان اساسیی تیری جلیوه فضیاهای آموزشیی و
پرورشی می تواند در کارایی درونی کودکان کم توان ذهنی مؤثر باشد .وجود رن مطلوب در فضاهای مورد استفاده تأثیر مثبتی در افیراد داشیته و موجیی پیشیرفت
زندگی اجتماعی و نشاط آنان می گردد .رن های مختلف تأثیرات متفاوتی بر افراد می گذارند و می توانند سبی ایجاد هیجان و یا آرامش و در ای کودکیان ،سیبی
رغبت و حس عالقه مندی به محیط و در نتیجه خالقیت گردند .از ای رو بر آن شد تا به بررسی و ارزیابی تأثیر رن در فضاهای مخووص کودکان کیم تیوان ذهنیی
پرداخته شود ،چرا که رن به عنوان عنوری تفکیک ناپذیر از طبیعت معماری تأثیری فراوان بر روحیه و رفتارکیاربران فضیا دارد و حیاالت روانیی و عیاطفی آنیان را
شدیداً تحت تأثیر قرار می دهد .روش تحقیق کیفی می باشد و اطالعات تحقیقی از طریق بررسی مدارک و شواهد ،منابع و اسناد کتابخانه ای ،اطالعیات شیبکه هیای
اینترنتی و مواحبه با والدی و کودکان گردآوری شده است.
در ای پژوهش توانایی رن ها و تأثیر آن بر فضای مورد استفاده ای کودکان و همچنی تأثیرات آن بر تفکر و خالقیت آنان مورد بررسی قیرار داده شیده اسیت.
بدی صورت که استفاده از رن آمیزی متناسی با ویژگی های روان شناختی آنان ،نگرش و دیدگاه مثبتی به فضا داشتند .نتیجه حاصل از ایی پیژوهش بییانگر ایی
است که فضاهای آموزشی و توان بخشی برای کودکان معلول ذهنی باید دارای پتانسیل های الزم برپایه شناخت ویژگی های روحیی روانیی و رشید آن هیا بیوده و از
فضاهای متنوعی برخوردار باشد و استفاده از عناصر رن ها و شکلهای متنوع وگوناگون درطراحی فضاهای داخلی و خارجی برای بیه چیالش کشییدن ذهی کیودک
مع لول ذهنی بیش ازیک کودک نرمال ضرورت دارد .نتایج حاصل از تحقیق منجر به ارایه راه حل های بویری در طراحیی رنی بیرای فضیاهای کودکانیه بیا کیارکرد
متفاوت در جهت رشد بهتر ذهنی ،جسمی و روحی ای دسته از کودکان شده است.
واژگان کلیدی :رن  ،خالقیت ،محیط یادگیری ،کودکان کم توان ذهنی
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 -1مقدمه
همواره انسان موجودی است که تالش می کند با محیط پیرامونی خود ارتباط برقرار کرده و عالوه بر تأمی نیازهای خیود ،موجیی تییییر و تحیول در آن شیود.
بنابرای انسان از یک جهت تحت تأثیر شرایط محیطی قرار می گیرد و از سوی دیگر ،با توجه به نیازها ،ارزش ها و اهداف خود محیط را دگرگون می کنید .همیانطور
که محیط شکل دهنده و محدود کننده رفتارهاست ،برنامه ریزی مناسی برای اطمینان از حداکثر کارایی و رشد ضیروری اسیت( خیاک زنید و آقیابزرگی .)۱۳۹۲ ،در
سال های اخیر ،تحقیقات بسیاری انجام شده که از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در رشد کودک ،شیوه های آموزشی ،جنبه هیای عیاطفی شیناختی کودکیان و نییز
مسائل تربیتی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ اما به تأثیر کیفیت فضای معماری در پرورش کودکان ،کمتر توجیه شیده اسیت .پیژوهش هیا نشیان میی دهنید در دوران
کودکی قابلیت ها و خالقیت کودکان پایه گذاری می شود ،کودک طی ای سال ها از محیط تأثیر بیشتری می گیرد و در مورد محیط خود به طیور طبیعیی کنجکیاو
است؛ حال آن که فضاهای آموزشی کودکان در ایران ،فاقد طراحی مناسی است .در برخی تحقیقات ،تبیی الگیوی طراحیی مبتنیی بیر تنیوع ،در فضیاهای آموزشیی
کودکان با رویکرد ارتقاء خالقیت آنان بررسی شده است ،تا با به کارگیری اصول حاصل در طراحی فضاهای مختص کودکان ،انگیزش آنیان بیرای بیازی ارتقیاء یافتیه،
قدرت تخیل و کنجکاوی او افزایش یابد و خالقیت در کودک افزون شود(کریمی و سینگر .)۱۳۹۱،اما در میان انسان ها دسته ای وجود دارند ،که بیه آن هیا کودکیان
استثنایی اطالق می شود ،آن ها از لحاظ فکری ،جسمی ،رفتاری و شخویتی با همساالن خود متفاوت اند .آن چه که واضح است ،ای است که ای کودکیان نیازمنید
به محیط های ویژه ای می باشند ،که نه تنها پاسخگوی نیازهای آنان باشد ،بلکه با ویژگی های روحی و روانی شان سازگار بوده و شرایط را به نحوی فراهم کنید ،کیه
تعامل آن ها با محیط و دنیای پیرامون آسان تر رخ دهد.
مطالعات نشان می دهد که محیط های یکنواخت ،القا کننده اضطراب و نگرانی بوده و در نتیجه باعث می شود تا تمرکز فرد کیاهش یابید .از ایی رو اسیتفاده از
رن های مناسی در محیط های ویژه ای دسته از کودکان ،زمینه را برای تبدیل یک محیط استرب زا و کسل کننده به محیط آکنده از احساسات مثبت ،خوشیایند
و محرک مهیا می کند .رن به عنوان عنور تفکیک ناپذیر در طبیعت معماری ،تأثیر زیادی بر کاربران فضا به خووص کودکان دارد(نسیبت کریمیی و عطارحسیینی،
 .) ۱۳۹۵درک کودک از محیط پیرامون همان است که خود توور می کند .انگیزه های حسی که کودک از محییط پیرامیونش دریافیت میی کنید ،بیرای پیشیرفت او
اهمیت حیاتی دارد و ای به عهده معماران است که در فرایند طراحی ،ای دیدگاه ها را با نیازهای کودکان تلفیق کنند ،تا محیط های خاص کودکان بدون توجیه بیه
نیازهای واقعی آن ها و صرفاً براساب سالیق و تجربیات شخوی طراحان و حداکثر با توجه به خووصیاتی چون ایجاد تنوع رنی و شیکل سیاخته نشیده و فضیاهایی
منطبق با نیازهای کودکان شکل گیرد(رحمدل .)۱۳۹۳ ،با توجه به بررسی ها و تحقیقات انجام شده ،ای پژوهش به دنبال آن است که تأثیر رن را در ارتقیای رشید
خالقیت کودکان کم توان ذهنی نشان دهد .پس می توان ،با ایجاد محیطی معمارانه و روانشناسانه ،محیط معماری را با روانشناسی و نیازهای کودک کم تیوان ذهنیی
تلفیق کرد ه و در آن مشکالت رفتاری و تنش ها و آسیی ها را حل نمود و در بهبود و باال بردن توان ای کودکان کمک می کند.

 -2روش تحقیق
حوزه های اصلی در ای تحقیق شامل طراحی معماری و روان شناسی کودکان کم توان ذهنی می باشد .با توجه به رویکرد میان رشیته ای تحقییق ،زمینیه روان
شناسی کودکان استثنایی برای تبیی فرضیه مناسی تشخیص داده شد از روش تحقیق کیفی بهره گیری شد و ضم گردآوری اطالعات ،به تجزیه و تحلیل آن ،هیم
از دیدگاه روان شناسی و هم از دیدگاه معماری پرداخته شد.

 -3مرورری بر تحقیقات گذشته
در پژوهش هایی روی تأثیر رن و نور در محیط که توسط اساتید هنرهای تجسمی در دانشگاه آلبرتا انجام شد ،محیط رنگی  ۱4فرد شدیداً معلول و کودکیان 8
تا  ۱۱سال مبتال به اختالالت رفتاری دستخوش تیییراتی شد .در ای محیط رن های زرد و آبی به جای رن های نارنجی ،سفید ،بژ و قهوه ای تعیویض شید .پیس
از انجام تیییر رن و نور محیط ،رفتار پرخاشگرایانه کودکان کاهش یافته و سپس فشار خون آن ها پایی آمد .ای موضوع بیان میی دارد کیه انیرهی هیای حاصیل از
رن به گونه ای اثر می کنند که قدرت دید را باال می برند(شاهچراغی و بندرآبادی" .)۳۱0: ۱۳۹۵،آلبرتی " ۱در سال  ۱4۳۵رویکردی متفاوت بیه رنی دارد .وی در
کتاب خود به اثرهای رن در درمان می پردازد .رویکرد وی به مسئله رن  ،بیشتر انتزاعی و فلسیفی اسیت و عیالوه بیر طبقیه بنیدی رنی هیا ،بیه ارزش عیاطفی و
احساسی آن ها نیز اشاره می کند( " .) Caivano ,2005هنراتل" تأثیرهای رن محیطی مدرسه ای در مونیخ را مطالعه نمود .رن های اصلی ،با تأثیرهای مثبیت
تر ذهنی همراه بود .در مطالعه او ،رن های زرد ،سبز ،پرتقالی و آبی روش بیشتر مورد عالقه دانش آموزان بود .وقتی ای رن ها در رن آمییزی کیالب هیا میورد
استفاده قرار گرفت ،نمره بهره هوشی دانش آموزان تا  ۱۲نمره افزایش یافت .در حالی که محیط های سفید ،قهوه ای و سیاه ،نمره هیای دانیش آمیوزان کیاهش پییدا
کرد(قربانی .)۱۳8۳ ،مداحیان و همکاران( ) ۱۳۹۲در تحقیقی به اصول و فرآیند طراحی معماری فضاها و عملکردهای آموزشیی کودکیان در راسیتای میدل خالقییت
پرداخته اند .هدف از ای تحقیق دستیابی به اصول طراحی فضاهای ویژه کودکان برای کودکان ۳تا  6سال ایرانی با تأکید بر بهره گیری از قابلیت های محیطیی میؤثر
بر ذه و رفتارکودکان و رویکرد ارتقای خالقیت آنان است.

 -4ادبیات موضوع
۲

کریستوفر الکساندر ( )۱۳8۱معتقد است که ،هر اثر معماری تنها یک داعیه دارد و آن درک و ارتقای کیفیت زندگی انسان است؛ هیر تویمیمی اعیم از انتخیاب
اندازه ها ،رن  ،حضور نور و سایه ،نسبت بی فضاها ،صورت ظاهری ساختمان و حتی مفهومی که اثر منتقل می کند ،همه و همه وقتی موضوعیت می یابد که هیدف
خود را بهره مندی بیشتر مخاطی قرار داده باشد .گذشته از اهمیت نظری به واسطه بحران کیفیت که در حال حاضر بیشتر فضاهای معماری و محیط های شهری بیا
آن مواجه اند ،مبحث کیفیت از نظر علمی نیز به یکی از پرسش های جدی بدل گردیده است(گلکار .)۲: ۱۳7۹،یک سخ پیش پا افتاده اما اساسی ایی اسیت کیه "

Leon Battista Alberti
Christopher Alexander
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از فرصتی که هیچگاه نداشته ای نمی توانی بهره مند شوی" .تدارک فرصت و بستر مناسی برای اشخاص مبتال به عقی ماندگی ذهنی یکیی از مهیم تیری وظیایف و
چالش های عور ماست(الکاسون و همکاران .)۱46 :۱۳80 ،برای رشد طبیعی کودک عقی مانده ،نه تنها داشت محیط مناسی ضروری است ،برای رشید هیر ییک از
استعدادها و توانایی های فردی ،موقع و زمان یادگیری نقش مهمی را ایفا می کند .بدی ترتیی هرچه س کودک کمتر بوده ،و میدت اقامیت او در محییط نامسیاعد
بیشتر باشد ،نابهنجاری هوشی و رفتاری او بیشتر خواهد بود و آموزش او سخت تر و کندتر انجام خواهد گرفت(سیف تراقی و نادری .)۱۳7۳ ،
میز به شیوه های مختلفی بر اساب نوع تحریک محیطی تیییر و رشد می یابد .اگر با محرک های متعددی به چالش کشیده شود ،در آزمایش های بالینی نشیان
داده شده است که نمرات هوشبهر فرد افزایش می یابد(جنس  .)۱۹۹8، ۱با توجه به پژوهش های بسیاری که درباره کودکان کم تیوان ذهنیی انجیام شیده ،یافتیه هیا
نشان داده ای دسته از کودکان ،افرادی خاص ،به شدت آسیی پذیر و متفاوت با سایر انسان ها می باشند و نیاز به توجه ویژه در آن ها احساب میی شیود .از ایی رو
آنچه در ای پژوهش دارای اهمیت باالیی است ،شناخت عمیق تر روی ای کودکان ،افزایش خالقیت آن ها و ارائه راهکارهای معماری برای محیط های ویژه ،تا بسیتر
استفاده از حداکثر ظرفیت های آن ها فراهم شود.
 -1-4کودکان استثنا
کودک استثنایی اول یک کودک است ،انسان است با همه خووصیات و صفات یک انسان ،و بعد کودکی است با خووصیات و تفاوت هیای اسیتثنایی نسیبت بیه
سایر کودکان؛ و همی ویژگی ها و خووصیات است که اطرافیان باید خودشیان را بیا آن سیازگار کننید .در واقیع بیی تمیام خووصییات روانیی و جسیمانی و تمیام
استعدادهای مختلف هر فرد تفاوت های مشهودی موجود است؛ پس می توان گفت که هر فرد نسبت به افراد دیگر استثنایی است و کلمه اسیتثنایی بطیور اعیم و بیه
معنای دقیق علمی خود نمی تواند فقط به گروه های خاصی از افراد جامعه اطالق شود .بنابرای آنچه که ما اصطالحاً « کودک استثنایی » می گوئیم بیدی معناسیت
که کودک از نظر هوشی و جسمی و روانی و اجتماعی بمیزان قابل توجهی نسبت به دی گر همساالن خود متفاوت میی باشید و نمیی توانید بیه نحیو مطلیوب حیداکثر
استفاده از برنامه های آموزش و پرورش عادی ببرد(پروینی.)۱۳۹6،

توویر شماره  ،۱کودک کم توان ذهنی () www.salamatnews.com

در اینگونه کودکان واکنش ها ،ویژگی های خاص دارد ،بدلیل اینکه کودک رشد فکری کامل ندارد و نمی تواند بر رفتارهای خود کنترل داشته باشید و ییا اگیر عمیل
خالفی از او سر زد احساب گناه و تقویر کند ،چون از نظر شخویتی نیارب و نابیالا اسیت ،نیاگزیر نیازمنید بیه توجیه خیاص و آمیوزش و خیدمات فیوق العیاده ای
است(شاپوریان.)۱۳۹۲،
 -2-4کودک و فضا
کودکان اعضای کوچک و لطیف جامعه هستند و با بیان تمایالت و نیازهای خود ،قابلیت تأثیرگیذاری بیر شیکل گییری محیطشیان را دارنید ،همچنیی نیازمنید
فضایی مناسی برای رشد و پرورش استعدادهای خود هستند .ای امر مهم به معمارانی آشنا به علوم رفتاری کودک نیازمند است .معمار یک مربی است و بعید از پیدر
و مادر ،اولی مربی کودک به شمار می رود .تعلیم و تربیت او از طریق اشکال ساخته شده ،که محیط اطراف کودک را تشکیل می دهند ،منتقل می شود .بیه همیی
دلیل ارتباط میان کودک ،معماری و فضا در بط طرح های انسانی کردن تمدن قراردارند .برای دستیابی به ای هدف ،معمار باید از سویی کیودک و فضیا و خواسیته
های او را درک کند و نیازها و مشکالت او را شناخته و روش های برطرف کردن آن ها را بیابد و از سوی دیگر باید به محیطی که کودک امروز در آن بیه سیر میبیرد،
آشنا باشد و آن را به خوبی درک کند؛ تا در نهایت با ایجاد یک معماری پایدار ،توانایی زمینه آموزش و فهم اصول پایداری معماری به کودکان را ایجیاد کند(حسیی
پوریان.)۱۳۹0 ،

توویر شماره  ،۲کودک و فضا () www. derang.ir

 -3-4روانشناسی محیطی
۲

روانشناسی محیطی مطالعه پیچیده بی مردم و محیط اطراف است .به عقیده گیفورد روانشناسی محیطی با شاخه اصلی روانشناسی تفاوت دارد؛ زیرا به محیط

Jensen
Giford
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فیزیکی روزمره می پردازد .ای علم چارچوبی از نقطه نظرات تحقیق ها و فرضیات را فراهم می آورد که می ت وانید بیه میا در درک بهتیری از روابیط متقابیل انسیان و
محیط اطراف کمک کند .با استفاده از ای دانش می توان پیش از طراحی و ساخت؛ ارزیابی هایی را انجام داد که بهتری ابزار برای طراحان حرفه ای بیه حسیاب میی
آید .با استفاده از تئوری های کنترل می توان مشاهده کرد که محیط ،نقش اساسی را در شکل گیری احساب ارزش ها و توانمند سیاخت بیرای افیراد و گیروه هیای
مختلف ایفاء می کند(مرتضوی.)۱۳80،
 -1-3-4روانشناسی محیط و تأثیر آن بر کودکان کم توان ذهنی
امروزه با شیوع تنش های عوبی و پیگرد آن بیماری های جسمی و یا مشکالت و درگیری ها ،محیط تأثیر مسیتقیم بیر افیراد اجتمیاع کوچیک (خیانواده) و ییا
اجتماع بزرگ (محیط بیرون) دارد .یکی از ای عوامل مهم که تأثیر مستقیم با چشم و روحیه افراد دارد و ازدحامات زیادی در ذه ایجاد می کند ،رنی میی باشید.
تأثیرات رن می تواند ازدحام را افزایش و یا کاهش دهد .با عدم جایگزین ی صحیح رن در مکان خاص خیود و بیه کیارگیری نادرسیت آن در محییط هیای انسیانی،
صدمات روحی شدیدی بر انسان وارد خواهد آمد .یک رن بخش میانی میز را تحریک میکند و در نتیجه بر اعواب و روان انسان اثر میگذارد ،چه بسا انتخاب رنی
در مکان و دکوراسیون و لباب کودک استثنایی اه میت زیادی دارد و می تواند یکی از ارکان مهم در کاهش تنش خانواده ها و اجتماع باشد .رن های تند می توانید
خشونت و هیجان کودک کم توان را صد چندان کند و او را دچار استرب کند) سیاهویی و مشهدی فتحعلی.)۱۳۹۲،
 -4-4تأثیر کیفیت معماری محیط بر کودکان کم توان ذهنی
طراحی برای کودکان در درجه اول مستلزم شناخت ویژگی ها و نیازهای کودک است که تا حد زیادی متفاوت از نیازهای بزرگساالن میی باشید .محییط و نحیوه
تعامل در آن به نوبه خود بر احساسات ،خلق و خو ،رفتار و درک پدیده ها توسط انسان مؤثرند .معماری برای کودک از معماری ذه او آغاز میی شیود کیه ریشیه آن
هم در تمام خاطرات ،تجربه های احساسی و تأثیرات محیط بر او نهفته است .اگر درک درستی از احساسات کودک وجیود نداشیته باشید ،رونید فکرکیردن و درسیت
اندیشیدن با مشکل روبه رو می شود(احسانی مؤید .)6 :۱۳۹۳ ،تأکید بر ایجاد فضاهای هنری جذاب ،خالق و چالش بر انگییز میی توانید زمینیه سیاز رشید ذهنیی و
روانی کودک باشد و فرایند یادگیری را تسهیل نماید .همچنی بسیاری عناصر محیطی مانند خواص آکوستیک ،انعطاف پیذیری کیالب هیا و ایمنیی ،انیدازه ،ارتفیاع
۱
سقف ،آرگونومی ،متریال مورد استفاده ،مجاورت فضای خارجی بی خطر ،کنترل درجه حرارت به انضمام رن و نور بر فضای یادگیری اثر گذارند(گیسبرت و سیینتیا
 .) ۲: ۲0۱۳،مهم تری شاخص هایی که در طراحی برای کودک مورد توجه قرار می گیرند شامل امنییت ،جیذابیت بویری ،تحرییک خالقییت و بیه چیالش کشییدن
توانایی های ذهنی و جسمی کودکان است(احسانی مؤید .)6: ۱۳۹۳،توجه به عوامل کالبدی مانند رن ها ،جنس مویالح ،فیرم سیاختمان  ،ابعیاد و تناسیبات فضیاها
طبق سرانه و ظرفیت هر فضا از عوامل مؤثر بر کیفیت معماری محیط کودکان کم توان ذهنی نیز محسوب می شود.
جدول شماره ،۱خالصه نظر معماران و روان شناسان محیط (طبائیان)۱۳۹۲،
گروپیوب
شارون
معماران و طراحان

۲

۳

ایجاد حس سکونت و تعلق مکان

4

جذابیت فضای آموزشی در راستای رشد و اجتماعی کردن کودکان

الوسون

هرتز برگر
پیرنیا
گالسر

ایجاد حس زندگی و تقویت روابط اجتماعی
ایجاد معماری شکوهمند متناسی با وضعیت آسایش کودکان در فضا
لزوم توجه به نیازهای عاطفی و مسیولیت پذیری کودکان

7

تأکید بر مشارکت ،خالقیت و احساب مسئولیت

ویلر
دیویی
برونر

۵

6

لوییس
روان شناسان محیط

ایجاد محیط خالق ،محرک و ثمربخش

8

تأثیر استفاده مناسی فضا و آرایش فضا بر رفتار
ایجاد حس زندگی و تقویت روابط اجتماعی
فرآیند پویا در آموزش با تلفیق فرد و محیط آموزش

 -5-4رنگ

تعریف مفهوم "رن " نیز بر مبنای تقابل رنگی بی دو سطح است ،رن  ،بخشی از ادراک بینایی را گویند که با مشاهده کردن با یک چشم (و بدون حرکیت آن)
بتوان لکه ای مجرد از ساختارش را از لکه مجاور تمیز داد(گروتر .)۱۳۹۳ ،۹رن خاصیتی فقط دیدنی است که موجودیت خود را مدیون نور است و بی تردید هرآنچیه
که دیدنی است ،دارای رن است .در دنیای ما ،اهمیت رن تنها در جلوه و ظاهر اشیاء خالصه نمی شود ،بلکه تبدیل شدن رن ها به نشانه و نماد ،آن هیا را تبیدیل
به نوعی ابزار ارتباطی برای انتقال احساسات و مفاهیم کرده است و از آن نه تنها شناسه ای ظاهری بلکه شاخوه ای باطنی ساخته است(جاناتان پوره.)8: ۱۳87 ،
توور دنیای بیدون رن توور زیبایی نیست .نکته جالی در مورد رنی ایی است که در واقعیت ،رنی وجود ندارد .از نظر عیلم فیزیک چییزی وجود دارد که دارای
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جسم و یا ماده باشد و بتوان به آن شکل داد و آن را لمس کرد .شاید رنگی را می توان لمس کرد و یا به آن شکل داد؛ اما ایی خیود آن شیی اسیت کیه موجودییت
خارجی دارد نه رن آن .رن تنها ظاهر دارد ،چیزی که به صورت لحظه ای دیده می شود( شاهچراغی و بنیدرآباد .)۳08: ۱۳۹۵،آزمیایش هیا نشیان میی دهید کیه
تشخیص موقعیت در فضا و بازشناسی اجسام ،فرم نقش مهمتری از رن دارد؛ اگرچه ای قاعده نیز تعمیم پذیر نیست .میثالً بیرای بچیه هیا در سینی معینیی رنی
مهمتر از فرم است .همچنی شخویت فردی و وضع روانی افراد مورد آزمایش نیز در ای امر مؤثر است :کسانی که سرحال بودنید بیشیتر توجیه بیه رنی داشیتند و
کسانی که دچار افسردگی بودند به فرم .توجه افرادی با شخویت برونگرا بیشتر به رن بوده است و کسانی که درونگرا بوده اند بیشتر به فرم اهمییت داده انید(گروتر،
.)۳۹۱ : ۱۳۹۳
 -1-5-4روان شناسی رنگ
هر رن بر حسی سردی و گرمی ،درخشندگی ،خود تأثیر روانی خاصی بر انسان می گذارد .در روان شناسی نوی  ،رن یکی از معیارهای سنجش شخوییت بیه
شمار می آید؛ چرا که هر یک از رن ها تأثیر خاصی از نظر روحی و جسمی روی فرد باقی می گذارد .به طور کلی ،جنبه های روان شناسی رنی را میی تیوان بیا دو
موضوع مورد بحث قرار داد:
الف) رن ذهنی
ب) اثرات ذهنی رن های عینی( محمودی و شکیبا منش.)۳۹ :۱۳۹0،
در مبحث هنر ،رن به خودی خود وسیله پر قدرتی برای بیان و نشان دادن حالت های عمیق درونی است .نقاشی کودکان نمونه روشنی از ارائه رن های متنیوع در
سطح وسیع می باشد .فقدان رن در تمام یا قسمتی از موضوع نقاشی کودکان نشانگر خالء عاطفی و یا گاهی دلیل بیر گیرایش هیای ضیداجتماعی اوسیت .کودکیان
سازگار در نقاشی های خود از پنج رن استفاده می کنند در حالی که کودکان گوشه گیر و یا آن ها که ارتباط با دنیای خارج را دوست ندارنید بیشیتر از ییک ییا دو
رن بکار نمی برند .رن های گرم تحریک کننده ،سبی فعالیت ،جنی و جوش ،الهام دهنده روشنی ،شادی زندگی و مولد حرکتند ،در حالی که رن هیای سیرد بیر
عکس موجد حالت های انفعالی ،سکون ،بی حرکتی و تلقی کننده غم و اندوه هستند(رحمدل .)۱۳۹۳،سؤالی که در ای مقوله مطرح می گردد ای است کیه چگونیه
می توان از ای منبع بی نظیر انرهی بهره گرفت و از آن به گونه ای سازنده در جهت فزونی سالمت و نشاط روح و روان ،بهبود زنیدگی و در نهاییت افیزایش خالقییت
کودکان کم توان ذهنی سود جست؟

توویر شماره  ،۳رن

و تأثیر آن بر کودکان کم توان ذهنی () www.matabkadeh.com

 -2-5-4رنگ و تأثیر آن بر زندگی انسان
ها در طی قرن ها به نمادهایی از احساسات درونی و حاالت شخویتی و اجتماعی تبدیل شده انید( Shamgholi,

تأثیر رن بر روان انسان ثابت شده است .رن
 .) 2011: 211روانشناسان اثر رن را بر روی افراد مورد بررسی قرار داده و حاالت آنان را توصیف کرده اند .در محیط اثیر رنی هیای سیرد (دارای حیالتی عمییق،
روش و سبک) که معموالً به صورت روش به کار می روند ،و رن های گرم (عمق ندارد و به حالت تیره و سنگی به کار می روند) نیز به خیوبی خیود را نشیان میی
دهند(  .)Sate’I, 1994 : 54رن ها در شخویت انسان ها به خووص کودکان تأثیر بسزایی داشته و باعث ایجیاد تجربیه هیای هیجیانی از قبییل شیادی ،خنیده،
آرامش ،تحریک پذیری ،سکون و هیجان می شود(.)Sarmad nahri, 2013 :137
رن ها در به وجود آوردن حالت های مختلف روانی مثل آرامش یا عدم آرامش در کودکان مؤثر بوده و در نتیجه در تکوی شکل وجودی و شخویت آنان نقیش
مهمی را ایفا می کند( .) Aliakbarzadeh,1992:56فضاهایی با رن های شاد و روش و گاهی رن هایی با فرم هیای نامشیخص (مثیل حیالتی کیه در نقاشیی بیا
آبرن پدید می آید) موضوعات رویائی و خیال انگیز را القا می کند و در کودک احساسی چون عاطفی ،رفاقت ،مهربانی ،رویائی و پیرواز دهنیده بیودن را بوجیود میی
آورد .همچنان که فضاها برای کودکانی با س باالتر طراحی گردد از رن هایی مالیم با مرزهای مشخص ،جزئیات بیشتر در بنا و انحناهای نرم در طراحیی فضیا میی
توان استفاده کرد(  .)Amini, 2013: 598جایگاه رن در زندگی کودکان نیز از اهمیت باالیی برخوردار است .در واقع کودکان با رن ها زندگی می کننید .مطالعیات
نشان می دهد که انتخاب رن در نقاشی کودکان نشان دهنده حاالت روانی آنان است ،پس توجه به رن به عنوان ابزاری در خدمت تعلیم و تربیت کودکیان ،امیری
ضروری و الزامی است( .) Sate’I, 1994: 52استفاده هدفمند از رن ترتی بی می آفریند که در نبودش آشفتگی در ذه بیننده حاکم میی شیود( Ardalan, 2012:
 .)80رن برای اتاق مثل نور است برای روز .رن هم چشمگیرتری و هم انعطاف پذیرتری عنور دکوراتیو است( .)Gilliett ,2010: 42
در جداول زیر رن های ویژه ای جهت فعالیت های کودکان مورد توجه قرار گرفته اند:

۵
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رن

رن

فضا
سفید

اثر رنگی بدست آمده
سقف را بلند و روح را جلوه داده ،موجی شادمانی می گردد.

سفید

زرد

احساب سبکی بدست می دهد.

سفید

قرمز

فضا را گرم نموده؛ سقف کوتاهتر جلوه گر می گردد.

سفید

سیاه

فضا را خفه و سقف خیلی کوتاه تر به نظر می رسد.

سفید

سبز

باعث روشنی دل شده ،غم و اندوه از بی می رود.

سفید

قهوه ای

سقف را کوتاهتر جلوه داده  ،ایجاد قدرت می نماید.

سفید

بنفش

سقف را کوتاه نموده ،فضا را صمیمی می نماید.

سفید

صورتی

فضا را آرام و قابل سکونت جلوه می دهد.

جدول شماره ،۳اثر رن
رن

سقف بر کودکان (،سید صدر )۱۳86،

سقف
آبی

فضا

رن
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کفپوش فضا بر کودکان (،سید صدر )۱۳86،
اثر رنگی بدست آمده

کفپوش فضا

سفید

زرد

ایجاد شادی نموده

سفید

آبی

سطح را وسیع جلوه داده و آرامش می بخشد و ایجاد سکوت و آرامش می کند

سفید

قرمز

ایجاد شور و هیجان نموده ،فضا را گرم جلوه می دهد.

سفید

خاکستری

ایجاد بی تفاوتی و سردی می نماید.

سفید

سبز

قدم ها را راسخ و عزم راسخ به دست می دهد

سفید

بنفش

ایجاد عظمت نموده ،فضا را صمیمانه جلوه می دهد.

سفید

قهوه ای

ایجاد قدرت نموده و مفاومت را بیشتر می نماید.

سفید

سیاه

ایجاد نفی و پوچی می نماید ،قدم ها را سنگی می نماید.

سفید

صورتی

فضا را سبک جلوه می دهد.

توویر شماره  ،4اثر رن

کفپوش فضا () www.arel.ir

 -3-5-4رنگ و ادراک
به طور معمول جسمی با رن سفید ،سبز روش یا آبی روش به لحاظ وزن ادراکی سبک تر از همان اجسام با رن آبی سیر یا نارنجی و سرخ به نظر میی رسید.
البته رن سیاه به طور استثناء خالی بودن را تداعی می کند .به هر حال هرچه رن روش تر باشد ،سبک تر به نظر می رسد .همچنی به طور مجازی ،حرکت رن
ها نیز درک می شود .احساب حرارتی ما از رن های سرخ و نارنجی ،احساب گرماست و رن های آبی و سبز سرد دانسیته میی شیود( شیاهچراغی و بنیدرآبادی،
 .)۳0۹: ۱۳۹۵رن ها به طور کلی بر احساسات ،وضعیت فیزیکی ،حاالت روحی و حتی مکالمات روزمره تأثیر گذار است .یعنی باعیث میی شیود تیا احسیاب گیرم و
صمیمانه و پرشور یا برعکس ،سرد و توام با افسردگی و بی حوصلگی تجربه شود(کاتی.)۱0۵: ۱۳۹۳،

توویر شماره  ،۵استفاده از رن

روش در فضا )) www. amoozak.org

۶
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 -6-4انتخاب رنگ در مراکز آموزشی دانش آموزان کم توان ذهنی
رن به تمایز عناصر یک مکان و تمایز مکان های مختلف از یکدیگر کمک می کند .استفاده از رن در محیط های آموزشی برای شناسایی بهتر ایی محییط بیه
افراد ،می تواند بسیار مفید باشد؛ خووصاً برای کودکان که تشخیص و تطبیق رن ها را آغاز کرده اند .محرک های بوری با ایجیاد ارتبیاط قیوی تیر و تسیریع تفکیر
جسمی ،روند حل مسائل و خالقیت ذه را بازسازی و آماده می کنند .بدی ترتیی دامنه توجه بچه هیا را گسیترش داده و در نتیجیه بهیره وری و دقیت را افیزایش
می دهند .همچنی تأثیراتی که رن بر محیط یادگیری دارد ،باید ای محیط ها به منظور ارتقای کیفیت محیطی ،کاهش یکنواختی و درک تازه بوری از انواع رنی
ها به صورت بهینه ای استفاده شود(نسبت کریمی و عطار حسینی.)۱۳۹۵ ،
نتایج نشان داده است که رن ها می توانند تأثیرات مثبتی بر حاالت رفتاری کودکان کم توان بگذارند .همچنی رابطه معناداری میان انتخاب رن هیا و جینس
ناتوانی آن ها وجود دارد که در طراحی فضاها باید به آن ها توجه شود(نوید ادهم .)۱۳6۹،رن بخشی از محیط را تشکیل می دهد و باید بیه طیور میؤثر در طراحیی
یک محیط آموزشی با توجه به مسائل رفتاری کودکان کم توان ذهنی ،استفاده شود .کودکان نیاز به محیطی برای یادگیری دارند که خالقییت و تخییل آن را تقوییت
کند .استفاده مؤثر از رن  ،م ی تواند موجی تعریف یک فضای خاص شده و به افزایش پذیرش مؤثر اطالعات فضا کمک کند(زهره وند.)4: ۱۳۹۲،

در مراکز آموزشی کودکان کم توان ذهنی )) www. amoozak.org

توویر شماره  ،6رن

کودکان کم توان ذهنی با توجه به نوع ناتوانی دارای عالئم مختلفی می باشند .در ای میان برخی از آن ها دارای عالئمی چون پرخاشگری ،مشیکالت روحیی روانیی،
آشفتگی ذهنی ،استرب و اضطراب و ناتوانی در تعامل با محیط می باشند .برای ای منظور می توان از رن آبی که آرامش بخش است و رن سفید که رنگیی مالییم
می باشد ،استفا ده کرد .همچنی استفاده از رن های تیره ،میزان یادگیری را کاهش می دهد(نوید ادهم.)۱۳6۹،
و نحوه استفاده مناسی آن در فضای آموزشی( ،نسبت کریمی و عطار حسینی)۱۳۹۵،

جدول شماره ،4روانشناسی رن
رنگ

ویژگی ها

تأثیر رنگ در کودکان

نحوه کاربرد آن در فضا

قرمز

گرم ،شور و هیجان ،حرارت و عشق

ایجاد حال آشفته و بد خلقی ،آفریدن جنی و جوش و
ناآرامی ،از بی بردن تمرکز

کالب های بازی و نمایش

زرد

گرم و شاد ،محرک فکر

باعث تقویت هوش و کنجکاوی ،باالبردن تمرکز حواب

استفاده در دکوراسیون داخلی

نارنجی

انرهی زا و محرک

سرزنده ،نیروبخش ،گرم ،جلوگیری از خواب آلودگی و
بی عالقگی کودک

استفاده در اتاق آموزش

آبی

سرد ،آرامش ،صلح و امنیت ،درون
گرایی

ایجاد آرامش و دور کردن اضطراب از کودک

استفاده در اتاق آموزش

بنفش

هماهنگی بی عقل و احساب

ایجاد آرامش ،روحیه و شادابی اما در مدت کوتاه

کالب های عملی

سبز

سرد و نماد طبیعت ،قابلیت افزایش
خواندن

کمک به آرامش روحی و اعواب ،ایجاد فضای آرامش
بخش

استفاده در اتاق آموزش و مطالعه

صورتی

نماد عشق و محبت

ایجاد یک فضای رمانتیک

استفاده برای کالب موسیقی

جدول شماره  ،۵واکنش های روان شناختی رن
رنگ

ها در انسان (طبائیان و همکاران)۱۳۹4،
انگیزش روانی

احساس فاصله

احساس گرما

آبی

دورتر

سرد

پرآسایش

سبز

دورتر

سرد و خنثی

خیلی پر آسایش

قرمز

نزدیک

گرم

خیلی برانگیزنده

نارنجی

خیلی نزدیک

خیلی گرم

برانگیزنده

زرد

نزدیک

خیلی گرم

برانگیزنده

قهوهای

خیلی نزدیک

خنثی

برانگیزنده

بنفش

خیلی نزدیک

سرد

تهاجمی ،افسرده کننده
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 -5خالقیت
گیلفورد)۱۹۵0( ۱خالقیت را مجموعه ویژگیها و تواناییهایی فردی می داند .خالقیت از دیدگاه گیلفیورد عبیارت اسیت از  :تفکیر واگیرا؛ یعنیی تفکیر ،از جهیات
مختلف و ابعاد گوناگون .هنسی ۲و آمابییل )۱۹78( ۳مییگوینید :تحقیقیات میا نشیان داده اسیت ،عوامیل اجتمیاعی و محیطیی ،نقیش اصیلی را در کیار خیالق ایفیا
میکنند( .) Hennessey& Amabile, 1987
۵
4
خالقیت ارائه کیفیتهای تازهای از مفاهیم و معانی است .در بعضی نظریهها ،وجود برخی از ویژگی هیا بیرای ظهیور خالقییت ،ضیروری اسیت .بیارون و هیارینگتون
()۱۹8۱میگویند :افراد خالق از نظر شخویتی ،دارای صفات خاصی هستند .استرنبرگ )۱۹8۵( 6عالقه به ریسک نمودن ،عدم پذیرش محدودیتها و موانع ،توانیایی
بهرهبرداری از محیط خویش برای ساخت چیزی نو و منحور به فیرد ،سیؤاالت و فرضییات زییاد و کنجکیاوی را ،الزمیه خالقییت مییدانید)حسیینی .)۳۲: ۱۳8۱،از
مهمتری نقاط اشتراک ای تعاریف نو است؛ اما هر چیز نو نمیتواند خالق باشد؛ لذا در اغلی تعاریف ،ارزشمندی و مناسی بودن نیز مورد توجه قرار گرفته است.

 -6نتیجه گیری
انسان و محیط پیرامونشان در تأثیرگذاری و تأثیر پذیری متقابل اند .اما کودکان به سبی محدودیت های جسمی و روانیی خیود در قییاب بیا بزرگسیاالن ،تیأثیر
پذیری بیشتری و عمیق تری داشته و در عوض تأثیر کمتری بر محیط دارند .پژوهشگران در سال های اخیر ،ازمیان عوامل متعدد مؤثر در رشید و خالقییت کیودک،
تأثیر کیفیت فضای معماری در پرورش خالقیت را کمتر مورد توجه قرار داده اند .کودکان کم توان ذهنی با توجه بیه محیدودیت هیایی در قیوای شیناختی شیان ،بیا
مسایل عمده ای از جمله ،عدم سازش یافتگی با افراد و محیط پیرامونشان دست بیه گریباننید ،کیه موجیی بیروز اخیتالالت رفتیاری هماننید پرخاشیگری در آن هیا
می شود .حوزه های عمومی مرتبط با دانش علوم رفتاری در مقوله های مرتبط بیا معمیاری فضیاهای کودکیان ،عالقمندنید تیا اسیاب مطالعیات خیود را بیر مبنیای
نظریه های رشد و یادگیری کودکان بنا نهند .از ای حیث مطالعات بسیاری در رابطه با کودکان کم توان ذهنی و به تبع آن محیط ها که بیشتری اثیر و نقیش را بیر
کودکان و تمدن سازی جوامع را به عهده دارند ،انجام شده است .معماری فضا با آگاهی از روانشناسی محیطی فضایی را پدید می آورد که کودک در آن بیا توجیه بیه
خووصیات اخالقی و رفتاری میتواند روانی بدون استرب و دور از تنش را با فضایی برای ارتقای خالقیت سپری کند.
نتایج به دست آمده از پژوهش انجام شده به ای نکته اشاره دارد که کودکان به زیبایی فضاهایی که در آن قرار دارند بدون توجه به نیوع آن بسییار عالقمندنید و
استفاده از عوامل زیباسازی در طراحی فضا همچون رن منجر به ایجاد آرامش ،شادی ،سرزندگی و احساب تعلق در فضای کودک میی شیود .پیژوهش انجیام شیده
مخاطی محور بوده و به ای مه م اشاره دارد که در طراحی فضاهای مخووص ای قشر از کودکان ،عالوه بر توجه به مباحث کالبدی زیبایی شناسی توجه بیه مباحیث
ذهنی زیبایی شناسی با مؤثر بر نظر مخاطبی فضا بسیار مهم می نماید .نتایج به دست آمده از پژوهش انجام شده به ای نکته اشاره دارد که رنی هیا ،در فضیاهای
مخووص ای کودکان ،می تواند تأثیر قابل مالحظه ای بر رفتار آنان داشته باشد .کودکان با رن مکان را احساب و درک می کنند ،رن خود به نوعی تعلیق ییا بیی
تعلقی و یا تجدید روحیه یا خستگی روح را در مکان فراهم می کند ،انسان از طریق رن با محیط پیرامون ارتباط برقرار می کند و به آن یا تعلق می گیرد و ییا آن را
پس می زند ،بنابرای رن تأثیر بسزایی در درک محیط دارد.
نتایج نشان داده است که رن ها می توانند اثرات مثبتی بر حاالت رفتاری کودکان کم توان بگذارند ،همینطور برای ای کودکان باید از رن هایی که هیجیان و
انرهی را القا می کنند ،استفاده کرد تا بهتر بتوانند تمرکز کنند .بنابرای معماران و طراحان باید محیط محرک تری را برای آنیان در نظیر بگیرنید .تحقیق ایی امیر از
طریق بکارگیری ضوابط طراحی معماری ای که منطبق با شرایط جسمی و روانی کودک باشد ،امکان پذیر است .اهیداف اساسیی طراحیی و مناسیی سیازی فضیاهای
کودکان را می توان به ترتیی زیر برشمرد:
 استفاده از الگوهای رنگی گرم و روش با ماهیتی برون گرا و طبیعی در فضاهای ورزشی از رن های قرمز و نارنجی و زرد گرم استفاده شود استفاده از رن سبز مالیم در کتابخانه ها کف زمی بهتر است از رن خنثی استفاده گردد رن آمیزی دیوارهای کالب به رن های روش به دلیل بزرگتر نشان دادن فضاپس طراحی برای ای دسته از کودکان ،در درجه اول مستلزم شناخت ویژگی ها و نیازهیای کیودک اسیت کیه تیا حید زییادی متفیاوت از نیازهیای بزرگسیاالن
می باشد .محیط و نحوه تعامل در آن به نوبه خود بر احساسات ،خلق و خو ،رفتار و درک پدیده ها توسط انسان مؤثرند .مهم تری شاخص هایی که در طراحیی بیرای
کودک مورد توجه قرار می گیرند شامل امنیت ،جذابیت بوری ،تحریک خالقیت و به چالش کشیدن توانایی های ذهنی و جسمی کودکان است .همچنیی توجیه بیه
احساب آرامش ،امنیت و آزادی در آن ها بسیار حایز اهمیت است و می تواند موجی افزایش توان رفتاری کودک شده و بستر تعامل آن ها با محییط را فیراهم کنید.
بنابرای با توجه به ماهیت علم روان شناسی محیط و تأثیر آن در بهبود روابط محیط با استفاده کنندگان راهکارهای معماری در جدول شماره  ،7گردآوری شده اند:

1

Jack Gilford
Hennessey
3
Amabile
4
Barron
5
Harrington
6
Robert Sternberg
2
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جدول شماره  ، 7راهکارهای معماری به منظور افزایش خالقیت کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر با کمک تأثیر رن (،نگارندگان)۱۳۹7،

۱

ایجاد احساب آرامش با استفاده از فرم های منحنی و نرم و رن
ها در فضا به منظور کاهش آشفتگی روحی و اغتشاشات ذهنی
کودکان و در نتیجه آرامش روانی و یادگیری بهتر

۲

طراحی محیط های نیمه محوور با استفاده از رن های روش ،
موالح چوب ،آجر و شیشه به منظور کاهش احساب عدم امنیت.

۳

کاربرد رن های شاد و محرک برای جلی نظر کودکان به منظور
کاهش حس بی قراری و عدم تمرکز آنان.

4

طراحی محیط های محرک برای جلی توجه کودکان کم توان
ذهنی به منظور برقراری ارتباطی مؤثر با آنان

۵

در نظر گرفت فضای بازی در فضای باز

6

کاربرد مبلمان همراه با رن های متنوع ،با مقیاب کودکان و
رعایت استاندارهای کودکان معلول

7

وضوح و خوانایی بوسیله نور و رن از محیط را چنی می توان
عنوان کرد ،که فرد بتواند به آسانی اجزای محیط را بشناسد و آنها
را در ذه خود در قالبی به هم پیوسته ارتباط دهد

8

تنوع و غنی بودن محیط که تمرینی در جهت کاربرد و حواب
گوناگون مانند بینایی شنوایی و المسه است و از ای طریق ایجاد
تنوع در رن صدا و بافت و....تامی می شود.
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انسان گرا ،قزوی  ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوی .
خاک زند ،مهدی ،آقا بزرگی ،کوروش کدخدا ،محمدرضا( ،)۱۳۹۳دستیابی به مولفه های معماری تضادهای آموزشی و شیوه کودکان کم تیوان ذهنیی و آمیوزش
پذیر .مجله علمی پژوهشی انجم علمی معماری و شهرسازی ایران.7۵-8۱ :7 .
رحمدل ،سحر( ،) ۱۳۹۳تاثیر رن بر افزایش خالقیت فکری کودکان درطراحی محیط های یادگیری ،همایش ملی معماری ،عمران و توسعه نوی شهری ،تبرییز،
کانون ملی انجمنهای صنفی مهندسان معمار ایران.
زهره وند ،حامد ،یاراحمدی ،شیری  ،فرخی ،اکرم( ،)۱۳۹۲نقش رن در ارتقای کیفیت محیط های یادگیری ،کنفرانس بی المللیی عمیران ،معمیاری و توسیعه
پایدار شهری ،تبریز.
سیاهویی،حمیدرضا ،مشهدی فتحعلی ،هانا( ،)۱۳۹۲فضاهای آموزشی برای کودکان اوتیستیک از دییدگاه روانشناسیی محییط ،دومیی همیایش ملیی معمیاری،
مرمت ،شهرسازی و محیط زیست پایدار.
ابوالقاسم ،سید صدرا( ،)۱۳86معماری ،رن و انسان ،چاپ سوم  ،انتشارات آثار اندیشه ،تهران.
سیف نراقی ،مریم و نادری ،عزت اهلل( ،)۱۳7۳اختالالت رفتاری کودکان در روش های اصالح و ترمیم آن ،چاپ سوم ،تهران :بدر.
شاپوریان ،رضا(" ،)۱۳۹۲کودک وپرورش" ،نشر انجم ملی اولیا و مربیان.
شاهچراغی ،آزاده و بندرآباد ،علیرضا ،)۱۳۹۵( ،محاط در محیط (کاربرد روانشناسی محیطی در معماری و شهرسازی) ،تهران.انتشارات جهاد دانشگاهی تهران.
طبائیان ،مرضیه( ،)۱۳۹۲انسان و محیط ،رویکرد روان شناختی به معماری و شهرسازی ،اصفهان ،انتشارات دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوراسگان.
طبائیان ،مرضیه و نیک روش ،ریحانه و عبدلی ،شیدا( ،)۱۳۹4طراحی فضاهای آموزشی برای کودکان با نیازهای خاص .چاپ اول .اصفهان :دانشگاه آزاد اسیالمی،
واحد خوراسگان 4۳۱ ،صفحه.
قربانی ،بیژن( ،)۱۳8۳تاثیر رن در فعالیت های آموزشی دانش آموزان .فولنامه آموزه ،شماره ۳۱-۳۳ : ۲۳
کاتی ف؛  ، ۱۳۹۳رن در عور ما ،کنفرانس نور ،رن  ،صدا در هنر ،معماری و شهرسازی ،مهندسی مشاور هرم پی ،انتشارات آذرخش.
جی سینگر ،دورتی و رانسون ،تریسی ،)۱۳۹۱(،کودک چگونه فکر می کند ،ترجمه :کریمی موطفی .،نشر آموزش.
گروتر ،یورگ کورت( ،) ۱۳۹۳زیباشناسی در معماری ،مترجم :جهانشاه پاکزاد و عبدالرضا همایونفر  ،تهران .انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
گلکار ،کوروش( ،)۱۳7۹مؤلفه های سازنده کیفیت طراحی شهری ،مجله علمی پژوهشی صفه ،شماره .۳8-6۵ : ۳۲
الکاسون ،روت و همکاران( ،)۱۳80عقی ماندگی ذهنی ،ترجمه ماهر فرهاد ،انتشارات رشد.
مرتضوی ،شهرناز( ،)۱۳80روانشناسی محیط ،تهران ،انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
نسبت کریمی ،نسیم و عطار حسینی ،زهرا(  ،)۱۳۹۵بررسی تأثیر رن در کیفیت آموزشی مقطع ابتدایی ،چهارمی کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جیرافییا
و برنامه ریزی ،معماری و شهرسازی ،تهران ،موسسه آموزش عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
ولف ،سوال( ،)۱۳6۹کودک و فشارهای روانی ،ترجمه :قراچه داغی ،مهدی ،تهران ،نشر رشد.
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