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  مکان حس ارتقای رویکرد با مهدکودک طراحی
 

 عزیزی فاطمه

 تْزاى داًطگاُ ٌّز پژٍّص ارضذ وارضٌاس

 

 چکیده

تعلین ٍ تزتیت تز ایي اساس  ی فلسفِدر دًیای اهزٍس  عالٍُ تِ گیزد هیًیای اجتواعی وَدن در هیاى ّوساالى ٍی ضىل د

تِ ایي صَرت وِ تزای داضتي اًساًی سالن خالق ٍ هفیذ در جاهعِ  ضخصیت فزد پزٍرش یاتذ ّای جٌثِاست وِ تواهی  تٌاضذُ

ایجاد هزاوش ٍ  .لَای فىزی ٍ عملی فزد لَای اجتواعی ٍ عاطفی اٍ ّن پزٍرش یاتذ ی تَسعِالسم ٍ ضزٍری است وِ ّوگام تا 

سطح فىزی، علوی ٍ فزٌّگی  تاعث ارتماء ًْایتاًتاضذ وِ  ّا آىوِ پاسخگَی ًیاسّای وَدواى ٍ رضذ خاللیت ٍ َّش  فضاّایی

( تستاًید. اهزی ضزٍری است. تٌاتزایي تحمیك حاضز در ًظز دارد تِ تزرسی هطالعِ هزوش آهَسضی )پیص ضَد هیجاهعِ فزدا 

دضتی وِ ضیزاس در آى ٍالع است اطزاف آى  ضیزاس تا رٍیىزد )حس هىاى( تپزداسد. ضیزاس در یه هٌطمِ وَّستاًی ٍالع است ٍ

جٌَب  جاًة تِاحاطِ وزدُ است. ضیة جلگِ ضیزاس اس هغزب تِ هطزق است ٍ ّوچٌیي اس سَی ضوال ًیش ضیة  ّایی وَُرا 

 درًْایت ّا آبٍ همذاری اس  یاتذ هیهطزق ضْز جزیاى  جاًة تِضزلی ٍ جٌَب غزتی ٍجَد دارد وِ در ٌّگام ریشش تاراى آب 

س اس هخاسى سیزسهیٌی است وِ لسوت عوذُ آى در هٌطمِ ضوالی ٍ . تخطی اس هٌاتع آب ضیزاضَد هیتِ دریاچِ هْارلَ سزاسیز 

است  ای رٍدخاًِ گذرد هیاس ٍسط ضْز  یا رٍدخاًِ گیزد هیضوال غزب ضیزاس لزار دارد ٍ آب پس اس تصفیِ هَرد استفادُ لزار 

ارائِ  ییّا راّىاریا . در اًتْاًذ ًاهیذٍُ تِ ّویي سثة آى را رٍدخاًِ خطه  ضَد هیون آب وِ در فصل تاتستاى خطه 
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