
 

 معرفی کتاب:

  یآموزش یفضاها یطراح یراهکارها/یان و ناشنوا یمعمارعنوان کتاب: 

 وراسگان(خعلمی دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)واحد  )عضو هیأتمریم قاسمی سیچانی /نویسندگان: شیرین قاسمی سیچانی

 6931دانشگاه آزاد اسالمی اصفهان)واحد خوراسگان(، ناشر: 

 صفحه مصور 044تعداد صفحات: 

گیرند. ناشنوایی معلولیتی است که غالباً شود و ناشنوایان در گروه معلولین حسی قرار میهای مختلفی را شامل میمعلولیت گروه

شود و ها، به علت مشکالت برقراری ارتباط بین افراد ناشنوا و دیگران، موجب انزوا و درخود فرورفتگی فرد مییر معلولیتبیش از سا

 شود.اغلب به دلیل اینکه در ظاهر، افراد ناشنوا هیچ تفاوتی با دیگر افراد ندارند، مشکالت آنها جدی گرفته نمی

یدی به حواس بینایی و المسه دارند و نحوه ارتباط آنان با محیط، از طریق گفتارخوانی یا با توجه به اینکه ناشنوایان، وابستگی شد 

زبان اشاره است، درک فضایی متفاوتی از دیگر افراد داشته و کیفیت محیطیِ متفاوتی مورد نیاز آنهاست. از این رو، در بسیاری از 

سازی ها و ...، برای ناشنوایان مناسبها، مغازهکز فرهنگی، مدارس، خانهکشورها به این مهم توجه زیادی شده و امروزه کلیساها، مرا

 سازی شده برای این طیف از معلولیت وجود ندارد. شوند؛ این در حالی است که هنوز در ایران، فضاهای مناسبو طراحی می

ست، مدارس ناشنوایان موجود در ایران، غالباً علیرغم اینکه محیط آموزشی در ارتقای کیفیت یادگیری ناشنوایان بسیار تأثیرگذار ا

های معمارانه مورد مانند مدارس عادی طراحی شده و برای آنها مناسب نیست. با این توصیف، هدف اثر حاضر، پرداختن به ویژگی

-ناشنوایان، مینیاز برای طراحی مدارس ناشنوایان بوده است. توجه به این نکته ضروری است که طراحی بر مبنای اصول معماری 

عنوان اصولی در طراحی مدارس عادی نیز بکار رود. همچنین بسیاری از اصول به دست آمده همچون توجه به فضاهای تواند به

 مرکزی، سیالیت فضایی و ...، نمودهای بسیاری در معماری سنتی ایرانی دارد. 

 

 

 برخی از ویژگیهای فضاهای مورد نیاز ناشنوایان

 نور و رنگ 
 

 

زمینه در ارتباط دیداری تداخل ایجاد کرده و موجب خستگی دار و نور پسایط نامطلوب نورپردازی، نظیر خیرگی، الگوهای سایهشر

ها خیرگی و شده برای چشمتواند به فقدان تمرکز و حتی خستگی جسمانی منجر شود. نور مالیم و پخششود که میچشم می

کردن (. برای کنتراست رنگ پوست و به منظور برجسته2102؛ هالس، 2102آمریکا،  فشار کمتری خواهد داشت)انجمن معماران

عنوان یک عنصر طراحی باید به دقت مورد (. رنگ به2102یابی دیداری باید از رنگ استفاده شود)هالس، زبان اشاره و تسهیل جهت

زمینه را ایجاد  گر و پس راست الزم میان اشارههای مختلف که کنت های متشکل از رنگ مالحظه قرار گیرد. ترکیبات و آمیزه

زمینه  هایی که میان پس ها شوند. همین نکته در مورد رنگ کنند، ممکن است موجب خوانش سخت یا ناخوانایی عالئم و اشاره نمی

 (.2102کنند، نیز صادق است)اسپکت،  زمینه ناهماهنگی ایجاد می و پیش
 

 

 



 نورپردازی مصنوعی

 

فراهم شود. منابع  0فوت -شمع  01دهد و در این دامنه باید نوری در مقیاس متر بدن)تنه( رخ می 0.1تا  1.0رتفاع زبان اشاره در ا

نوری باید پنهان باشند تا پراکندگی نور آنها مالیم باشد. اگر نور بیش از حد روشن باشد می تواند موجب آزار و خستگی چشم برای 

-هم نور بیش از حد تیره و تاریک باشد، ممکن است بر صورت فرد سایه انداخته و در روند لبشنوایان شود. اگر ناشنوایان و کم

گری اختالل ایجاد کند. زبان اشاره صرفاً زبانی بدنی نیست، بلکه به حاالت چهره نیز متکی است و به همین دلیل خوانی یا اشاره

 (.2100ارل، چهره فرد باید به درستی مورد نورپردازی قرار گیرد)تیسون و

 ایمنی:

 (.2101)تی سیمبال، های ماتپناهای شفاف به جای جانهای شیشهپناهاستفاده از جانای: جان پناه شیشه

 

 

باید از درهای بدون دریچه و مات اجتناب کرد. در درها باید مقداری شیشه به کار رفته باشد تا امکان  ای شفاف: درهای شیشه

که در قسمت  2های( سردرب های)روزنهآید؛ مگر اینکه محرمیت و حریم شخصی اجازه این کار را ندهد. پنجره اتصال دیداری فراهم

دهد، مفید باشد و در عین حال محرمیت را حفظ دادن فعالیتی که در اتاق رخ میتواند برای نشانگیرند نیز می باالیی درها قرار می

ای شفاف برای دهد به علت رعایت حریم شخصی استفاده از درهای تمام شیشهمی ها نشان(. همچنین بررسی2101کند)باومن، 

ها از طور مثال یکی از معایب ساختمان سورنسون این است که بخش بزرگی از بدنه درهای دفاتر و اتاقناشنوایان مطلوب نیست؛ به

 (.2100اند)تیسون وارل، وشاندهشیشه بوده و بسیاری از کاربران به خاطر حریم شخصی خود این شیشه ها را پ
 

توانند ارتباط دیداری میان فضاهای مجاور ایجاد کرده و همچنین های داخلی می: پنجرههای دوسویههای داخلی و آینهپنجره

-ویه میهای دوس(. آینه2101ها، استفاده شوند)باومن، ها و اجتناب از برخورد در تقاطع گوشهترکردن گوشهتر و منعطفبرای نرم

توانند محرمیت را در یک فضا تأمین کرده و در عین حال امکان دسترسی بصری از سوی دیگر را فراهم کنند. همچنین انعکاس و 

 (.2100شود)تیسون وارل، شنوا از محیط پیرامونشان میبازتابش موجب آگاهی بهتر افراد ناشنوا و کم

 

افتادن را کاهش می شود؛ زیرا امکان مکالمه بدون انقطاع را فراهم کرده و خطراتجای پله استفاده رمپ به بهتر است ازها: رمپ

 2.2کنند. رمپ باید حداقل ها نظیر کاربران ویلچر یا افراد نابینا نیز کمک میتوانیها به افراد دچار سایر کمدهند. همچنین رمپ

 ر هم فراهم آید. گر دوشادوش در کنامتر عرض داشته باشد تا امکان حرکت دو اشاره

 

درها باید به سمت داخل اتاق یا پیش فضاهای فرورفته باز شوند و مستقیماً به درون راهروها باز نشوند. درهایی که  :درهای لوالیی

ومن، کنند)باها ایجاد میشنوایان و افراد دارای سایر معلولیتشوند، خطراتی برای ناشنوایان و کممستقیماً به سمت راهروها بازمی

2111.) 

 
اند. همچنین با در این کتاب، مؤلفین به ارائه برخی از آخرین استانداردهای جهانی برای طراحی مدارس کودکان ناشنوا پرداخته

ساز برای عنوان مقطعی بسیار سرنوشتتوجه به ضرورت آموزش زودهنگام برای ناشنوایان از بدو تشخیص و اهمیت دبستان، به

 قراری ارتباط کودکان ناشنوا با دیگر افراد، اصول طراحی برای مقطع دبستان در این اثر، مورد توجه قرار گرفت.شکستن انزوا و بر

                                                           
1. foot-candles 
2. Transoms 



ها و راهکارهای شده و سپس در فصل دوم، روشاین کتاب در پنج فصل، تدوین شده است؛ در فصل اول، اختالالت شنوایی معرفی 

هایی ، عوامل معماری مناسب بر ناشنوایان عنوان شده است. در فصل چهارم، نمونهآموزش ناشنوایان ارائه شده است. در فصل سوم

 پردازد. شنوایان میشود. فصل پنجم به فضاهای مورد نیاز در طراحی مدارس ناشنوایان و کماز مدارس ناشنوایان معرفی می

 

 
 )http://aabarchitects.co.uk دگان)(: پالن طبقه کانال مدرسه فرانک بارنس، بازترسیم از نگارن612تصویر)

 

 

 
 http://aabarchitects.co.uk) های آکوستیکی)های سقفی و بادبان(: مهدکودک: پنجره602تصویر)

 

http://aabarchitects.co.uk/


 

 

 
 http://aabarchitects.co.uk) های دیواری صوتی)آکوستیکی()دادن پانل، نشان6(: کالس درس پایه 600تصویر)

 

 
 

 

 

 

 

 
 (www.freemanbeesley.com(: تصویری از مدرسه ناشنوایان فرانک بارنس)181تصویر)

 

 



 
 (www.hamiltonls.co.uk(: پالن طبقه همکف مدرسه همیلتون)180تصویر)

 

 

 

 
 (6002تصویری از دیوار سبز دبستان کنیویل)آستراف، (: 111تصویر)

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 (www.cbtarchitects.comر مرکز  یادگیری ناشنوایان)(: کالس آموزشی د112تصویر)

 

 

 

 

 
 

 
 (6012(: تصویری از نورپردازی مناسب راهروهای مدرسه روزانه فونیکس)دیکنسون، 121تصویر)

 


