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 برگ اصالت و مالکیت اثر 

ماد مامی حقوق  تبتی و معنوی مت عات و  ر کارات، اخترا تایج، ابت بر ن

شی از انجام این پژوهش، متعلق به  ی  هاینوآور شگاه محقق اردبیلینا   دان

. نقل مطلب از این اثر، با رعایت مقّررات مربوطه و با ذکر نام باشدددیم

 دانشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.

 
 

 -مهندسی معماری رشته ارشد یکارشناسآموخته دانشسحر کیوانی  اینجانب

 شمارهبه  دانشگاه محقق اردبیلی و مهندسی فنی دانشکدهمعماری  گرایش

تحصیلی  نامهپایاناز .................. که در تاریخ 1144545999 دانشجویی

اوتیسم با مبتال به طیف طراحی مرکز آموزشی ویژه کودکان  خود تحت عنوان: "

 که: شومیم، متعهد امنموده" دفاع بر مشارکت بین فردی این کودکان دیتأک
یا به  یلیتحصددد کمدر گونهچیهافت یدر یرا قبالً برا نامهپایانن ی( ا1

سا شی و ر دانشگاهیعنوان هرگونه فعالیت پژوهشی در  سسات آموز ها و مؤ

 .امننمودهپژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه 

تحصیلی خود را بر  نامهانیپا( مسدوولیت حدّحت و سدقم تمامی مندر ات 2

 .رمیگیمعهده 

 .باشدیمنجانب ی، حاحل پژوهش انجام شده توسط انامهپایانن ی( ا3

گران اسددتداده ید یو پژوهشدد یعلم یه از دسددتاوردهاک ی( در موارد4

امانتداری ، مطابق ضددوابط و مقّررات مربوطه و با رعایت احددل امنموده

سا ستداده و  ست یعلمی، نام منبع مورد ا صات آن را در متن و فهر شخ ر م

 ام.ر نمودهکمنابع ذ

 یبرداربهره هرگونها یل، قصد استداده ی( چنانچه بعد از فراغت از تحص5

را داشدددته  نامهپایانن یتاب، ثبت اختراع و ... از اکاعم از نشدددر 

و فّناوری دانشددگاه محقق اردبیلی،  یمعاونت پژوهشدد حوزهباشددم، از 

 م.یالزم را اخذ نما یمجوزها

، هاشیهمادر  نامهپایانمسدددتخرج از این  مقاله ارائه( در حدددورت 6

سمینارها، هاکندرانس شگاه محقق  هاییگردهما،  و انواع مجالت، نام دان

سددندگان ادانشددجو و اسدداتید راهنما و ینار نام نوکاردبیلی را در 

 نمایم. مشاور( ذکر

از  ی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی( چنانچه در هر مقطع زمان7

ص کابطال مدر از ملهآن ا شگاه و ...( را یلیتح سط دان شکایت تو ، طرح 

نجانب مطابق یبا ا دانمیمو دانشددگاه محقق اردبیلی را مجاز  رمیپذیم

 ضوابط و مقّررات مربوطه رفتار نماید.
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 نام پدیدآور: و عنوان
 /سحر کیوانی بر مشارکت بین فردی این کودکان دیتأکاوتیسم با مبتلا به طیف طراحی مرکز آموزشی ویژه کودکان 

 

 دکتر حسن اکبری /رشید کلویر اللهحجتدکتر  :راهنما اناستاد 

 دکتر علی رضایی شریف ان مشاور:استاد

  دفاع: خیتار

 ص. 011 ات:صفح تعداد

 مهندسی معماری/.......گروه  نامه:شماره پایان

 چکیده:

جهت رشد  شنهادشدهیپی هاروشعامل کلیدی در درمان کودکان مبتلا به طیف اوتیسدم است. یکی از  عنوانبهرشدد اجتماعی   هدف: 

ایجاد مشارکت بین کودکان  جهتاستفاده از عناصر محیطی مناسب   و ازیموردنتوجه به اصدو  معماری فاداهای  اجتماعی این کودکان

م و و ایجاد مشارکت بین کودکان اوتیس کودکان اوتیستیک کالبدی نیازهایاز پژوهش حاضر  شناسایی  هدف مبتلا به طیف اوتیسم است.

 طراحی فاای آموزشی  جهت رشد و بهبود کودکان مبتلا به طیف اوتیسم است.
کودکان مبتلا به  که جامعه آماری آن را بوده یدییتأو تحلیل عاملی همبستگی از نوع تحلیل عاملی پژوهش   روش شناسی پژوهش:روش

 243 میان  این از که ؛دهدیممرکز در شهر اردبیل تشکیل  2اوتیسم واقع در شهر تبریز و  یبخشتوانمرکز آموزش و  4طیف اوتیسم در 

توسط اولیای  هانامهپرسشو گردید  استفادهمحقق ساخت  پرسشنامه از هاداده تحلیلگردآوری و  برای .انتخاب شدندکودک در دسترس 

 شد. لیتحل 23SPSSافزار نرمبه کمک  تحلیل عاملی از استفاده با هاداده کودکان پاسخ داده شد سپس

از واریانس مشارکت بین فردی کودکان مبتلا به طیف  %28که عناصر کالبدی   نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد :هایافته

 %21ا بدر میزان مشدارکت کودکان مبتلا به طیف اوتیسدم نیز محل بازی  رگذاریتأثموارد کالبدیِ  نیترمهم. دهدیماوتیسدم را تشدکیل 

 یآلفا بر اساسپژوهش  یاعتبارسنج یجنتا است. انسیوار %7 ی باکلاس و عناصر %11با ی عیطب عناصر  %14با فادا  نورِ  رنگ و انسیوار

 کرد. ییدرا تأ یپرسشنامهروا بودن  نیزساخت  ییمحتوا و روا ییروا آمد. به دست 912/1کرونباخ 

در مشارکت و روابط اجتماعی کودکان مبتلا به طیف  مؤثرتوان بیان کرد که یکی از عوامل های پژوهش میبر اسداس یافتهگیری: نتیجه

و نور فاا  عناصر طبیعی بکار  رنگ به عواملی همانند: محل بازی و نوع آن  توانیمی محیط کالبدیِ مناسدب است که هایژگیواوتیسدم 
 عنوانبه شددخ ددی و کنتر  فاددای و حریم  شدددهاسددتفادهبرده شددده در بنا و همینین عوامل کلاسددی اعم از چیدمان کلاس  م ددال  

   که در این راستا سعی در طراحی محیط آموزشی مناسب با استفاده از این عوامل داریم. در این زمینه اشاره ک رگذاریتأثی هاشاخص

 

 اختلا  اوتیسم  معماری  روانشناسی محیط  مشارکت بین فردی های کلیدی:واژه
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 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه-1-1

 توصیف در  1211 سا  در بلولر یونانی پزشکروان از "درخود زندگی کردن"یونانی  مفهوم از اوتیسم اصطلاح

 یهااختلا  آماری و تشخی ی راهنمای تعریف طبق( 1030مجاهدی و همکاران,است ) شدهگرفته بیمار رفتارهای

 قابلمت اجتماعی ارتباط برقراری در پایدار نقص شامل اوتیسم  طیف اختلا  ( مشخ ه اصلی2113پنجم ) ویراست روانی 

 ودکیک از دوران باید نشانگان این. است هاتیفعال و علائق رفتار  در قالبی و تکراری محدود الگوهای و تعامل اجتماعی و

 اختلا  شیوع. (2113 1آمریکا یپزشکروان)انجمن  کند محدود یا مختل را فرد روزانه عملکردهای و باشد داشته وجود

این  بر علاوه(  2211  2هایماریب)مرکز کنتر  و پیشگیری از  است شده کودک برآورده 42 هر در 1 تیسماو طیف

( این پردازش شناختی 2111  3)پلیکانو دهندیم از خود نشان غیرعادی شناختی پردازش مبتلا به اوتیسم افراد  هایژگیو

اجتماعی  یهامهارت در نقص (.2118 همکاران  و 4سیمونز) .دهدیمخود را نشان   ب ری دامنه درخ وص بهی رعادیغ

 وارد که شودیم مشهود بیشتر زمانی افراد این در اجتماعی مشکلات و کندینم فروکش سن افزایش با معمولاًها آن

 است ازیموردن اجتماعی یهاتعاملدر  یترقیدق یهاکه ظرافت یزمان یعنی برسند؛ نوجوانی سن به و بشوند مدرسه

 (.2117  و همکاران 5لووک)

 توانندیم مناسبی دهند  پاسخها آن به و کنند شناسایی را اجتماعی یهانشانه توانندیم اینکه به دلیل سالم افراد

 رفتارهای از یاگسترده در طیف دارند رشدی یهایناتوان که افرادی اما دهندیم وفق گوناگون یهاتیموقع با را خود

 در یفردمنح ربه اجتماعی یهاچالش با این افراد. (1322 ی آبادفت  و )قرائی شوندیم مواجه کاستی با اجتماعی

 اردچ افراد برای اجتماعی یهامهارت آموزش بنابراین  هستند؛رو روبهاجتماع  و اشتغا  کار  محیط تح یلی  یهانهیزم

 از حکایت نیز پژوهشی یهاافتهی(. 2112 همکاران  و 6)دیماتها   است ضروری زندگی در فراخنای اوتیسم طیف اختلا 

 میزان افزایش اجتماعی و روابط بهبودمنظور به اجتماعی یهامهارت آموزش ارائه به ریپذبیآس جمعیت این نیاز مبرم

 .(2117  7هاریس و )دوون داردها آن یشناختروان بهزیستی

د اندادهنشان  مطالعات اما ندارد  وجود اختلا  این مشخ ی برای و قطعی درمان هیچ که معتقدند پژوهشگران امروزه

 عادی داشته زندگی و کنند شرکت "ی آموزشیسازیعاد"در  توانندیماولیه   یهادرمان با اوتیسم به مبتلا افراد که

 درک در احساساتشان  قیاز طر دریافت شده پردازش اطلاعات در ناتوانی به علت این کودکان (.2118  8لینهانباشند )
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 2  مقدمه و هدف

 

از محیط  هاآناز درک نوع پردازش اطلاعات ی با استفاده ول (.2311. همکاران  1سانیزهستند ) مشکل دچار خود محیط

 و افزایش درک این افراد از محیط نمود. هاآنفاای آموزشی  یسازیعاداقدام به  توانیم

 ینا کهنیا دلیل به ولی است  تخیل قوه است مؤثر  فاا از آنان درک در که کودکان یهایژگیو نیترمهم از یکی

 ااهایف در گوناگون و متنوع یهاشکل و عناصر از استفاده ضرورت هستند  طبیعی کودک یک تخیل قوه کودکان فاقد

 را فااها و دهدیم رشد و پرواز اجازهها آن به و شده بارور تخیل قدرت گونهنیا با زیرا است؛درک قابل و خارجی داخلی

 یرندگ شکل نحوی به معماری علم از استفاده با باید فااها که است ذکر به لازم. کندیم مطلوب و آنان خوشایند برای

. رسدب دیگرمرحله بهمرحله یک از کردن تجربه از بعد گامبهگام تفریحی و آموزشی مختلف بتواند در مراحل کودک که

 (.1030مجاهدی و همکاران,باشد )انعطاف قابل محیطی باید اوتیسم کودکان نگهداری و یبخشتوانمراکز  کلی مفهوم در

 نیاز هبلک ردیگینم صورت خلأ در یادگیری زیرا؛ است محرک نیازمند کند تمرکز خود افکار روی کودک اینکه برای

. (1396فیشر  است ) خلاقیت فرایند کارکرد جریان در شدهشناخته یهاگام از مرحله اولین تحریک و داشته به محرک

 وقس معین جهت در و کرده تحریک را شخص رفتار که است عاملی انگیزه کهاند متفق نکته در این روانشناسان تمام

 استمؤثر  کودکان در دلسردی یا و انگیزش ایجاد در بیرونی و درونی متعدد میان عوامل این در (4531موری . )دهدیم

 از کییعنوان به محیط بنابراین؛ شودیم حاصل محیطی پیامدهای وها مشوقاز  بیرونی انگیزش که نمود توجه باید اما

 که معناست بدان این (4531)مارشا   . باشد پاسخگوها آن متفاوت و نیازهای افراد یهاتفاوت به باید برانگیزنده عوامل

 به ار یادگیرنده اینکه نه گردد هماهنگ یادگیرنده با نیازهای محیط شود کوشش باید یادگیری فاای یزیرطرح در

 و حواس و بوده او درونوانفعا  فعل با مطابق کودک باید اطراف محیط. نماییم وادار محیط با خود ساختن هماهنگ

است تا  فاایی یهاسازمان یکاردستمحیط و  ایجاد علم معماری(. 4513شاطریان  ) زدیبرانگ را اشیکنجکاو حس

 قا انت برای ...  و لامسه شنوایی  بینایی  یعنی_ حسی یهاطیمح ازمعمولاً  سازد. معماران برآوردهآن را  کاربران نیازهای

اص خ نیازهای مورد در ژهیوبه فاا  یک در را هایکاربرو  هاتیفعال رونیازا. کنندیم کاربران استفاده به پیام و معنی

ی اجتماعی هامهارت  مناسب در جهت افزایش قدرت تخیل( لذا ایجاد محیط 2,2115مالیک) .کندیمرا  لیتسه  کاربران

 و آموزشی این افراد ضروری است.

 در ان احساساتش قیاز طر دریافت شده پردازش اطلاعات در ناتوانی به علت اوتیسم طیف اختلالات به مبتلا کودکان

 بنابراین  کنندیم سپری یآموزشی هاطیمح در را زیادی زمان کودکان این هستند. مشکل خود دچار محیط درک

 خشب اوتیسم طیف اختلالات بود. ازآنجاکه خواهد مؤثر بسیار آنان  یادگیری و سلامت درروند مناسب  آموزشی فااهای

وپرورش آموزش ی جدیهادغدغه از مبتلا  افراد آموزش موضوع اخت اص داده  به خود رشد را اختلالات از چشمگیری

 وزشیفااهای آم یسازمناسب به است لازم و بوده روبه رشد اختلالات بروز این نیز ما کشور در. است خانواده و استثنائی

 (.1030شود. )مجاهدی و همکاران, جدی توجه دانش آموزان  این

 قیتحق نهیشیو پ یمبان -1-2

 است؛شده انجام اختلا  طیف اوتیسم دچار معماری محیط بر کودکان ریتأث ینهیدرزم یی کههاپژوهش میان از

معماری و اوتیسم: راهکارهای طراحی برای "در کتاب کرد؛ که  اشاره( 1383مجاهدی و همکاران ) مطالعات به توانیم

و  افتب ی فاا  حریم و فاای شخ ی  آکوستیک دهسازمانبه نتایجی اعم از نحوه کاربرد نور  رنگ   "فااهای آموزشی

 است. افتهیدستم ال  و... در معماری فاای کودکان اوتیسم 

 کودکان آموزشی برای فااهای داخلی طراحی"خود تحت عنوان  ٔ  مقاله( در 1385) سییانی قاسمی و ریاضی -

حسی در طراحی داخلی فااهای مخ وص  یامحرکه و کنتر  سادگی نظم  حفظ که به اصولی اعم از "اوتیسم دارای
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 3  مقدمه و هدف

 

 .مبتلا به طیف اوتیسم پرداختکودکان 

 طیف اختلالات به مبتلا کودکان آموزشی مراکز معماری وضعیت تحلیل"در مقاله  (1386زاده و همکاران )سرتیپ -

 ررسیب با و توصیفی تحلیلی تحقیق روش از با استفاده "اصفهان شهر در اوتیسم مرکز سه: موردی اوتیسم مطالعه

 شورهایک در اوتیسم اختلالات مبتلا به کودکان برای لازم آموزشی فااهای خ وصیات معمارانه دربارهشده انجام مطالعات

به بررسی سه نمونه موردی مرکز اوتیسم پرداخته  مشاهده  ابزار و محقق ساخته ستیلچک به کمک جهان  مختلف

 است.

کاتی به ن"کیستیاوت فیساختمان در کودکان مبتلا به اختلالات ط یطراح ریتأث"مقاله  ( در2116) 1هرستوایت -

ی هایمهتاباز روشنایی بدون  استفاده  از عایق صوت استفاده  ی مخ وصهارنگاز  استفاده  مثل طراحی سطوح منحنی

از طریق کف و سیرکولاسیون مناسب اشاره  شیگرما  ی مخ وصهاپوشکفاز  استفاده  و هوای آزاد اطیح  فلورسنت

 .کندیم

 آکوستیک  اصل هفت "مدرسه در طراحی اوتیسم یها: جنبهاوتیسم برای معماری" یمقاله( در 2114) 2یم طف -

م طراحی مراکز اوتیس عناصرعنوان به ایمنی و حسی بندی منطقه انتقا   فااهای ی بندمیتقس فاایی  فرار  توالی

 است.نامبرده 

 ضرورت و اهّمیت پژوهش -1-3

باشد امروزه با توجه به روند رو به رشد اوتیسم در جهان کمتر کسی است که حداقل نامی از آن را نشنیده 

همواره در  هاآنکه  شودیماختلا  با ایجاد نقص در برقراری ارتباط اجتماعی در افراد مبتلا  باعث  نی( ا2113 3وایلدز)

استعدادهایشان هرگز در اجتماع به  نی( بنابرا1382صمدی  باشند )آموزش و یادگیری خود با مشکلات جدی روبرو 

 (.1383رضایی  ) یکودکدر دوران  موقعبهشکوفایی نخواهد رسید  مگر با تشخیص و انجام مداخلات درمانی 

اختلا  از آغاز تا به امروز با  نیا بتلا به آن باقی خواهد ماند.با فرد م  اوتیسم  اختلالی مغزی است که تا پایان عمر

ی به دنبا  کردن الگوهای تکراری و محدود مندعلاقهدشواری در برقراری ارتباط اجتماعی افراد مبتلا به آن با دیگران و 

  همه افراد دارای اوتیسم  پس از تشخیص  اساس شدت علائم حاصل از این دو ویژگی ( بر1385صمدی  شود )یمتعریف 

 (.1382)صمدی   شوندیمی بندمیتقس 3و  2,1در سه سط    تحت عنوان اختلا  طیف اوتیسم

...  و رنگ  صدا  ی حسی اطراف خود مانند نورهامحرکبسیاری از کودکان دارای اوتیسم  نسبت به  ازآنجاکهولی 

 ردفمنح ربهی هایژگیوو  ازهاینی آموزشی انجام شود تا بر اساس هاطیمححساس هستند  انجام این مداخلات باید در 

بسیار حساس هستند  هامحرکی از این افراد نسبت به این اعده (.1383مجاهدی و همکاران,) شوند یطراحاین افراد  

 (.1383ضایی,خیلی پایینی دارند )ر تیحساس  ی دیگراعدهو 
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 4  مقدمه و هدف

 

 (9331کوهن، ) سمیاوتموارد مرتبط با اختالل  -9-9جدول 

 ماهگی کودک است. 25تا  93در  سن تشخیص

 مبتلا به اوتیسم است. نفر 1  در دنیا نفر 111از هر  ابتلا به اوتیسم

 زنان است. برابر 4شیوع اوتیسم در مردان 

ختلالی ا سمیاوت بهبود کامل افراد تاکنون وجود ندارد  امکان اوتیسم است  کنتر منظور از درمان   درمان

 مادام العمر است.

 درمانی و...( هنری  درمانیقیموس ی مکمل )گفتاردرمان  یی و رژیم غذاییدارو  آموزشی مداخلات درمانی

 و ...(ی به شروع مکالمه لیمیب ی ابیدوستعدم ) یاجتماع_نقص ارتباطی ی مشترک مبتلایانهایژگیو

 تکراری و عجیب و ...( رفتاری به تغییر  لیمیتکرار )بعلاقه به 

 

 سؤاالت پژوهش -1-4

 کودکان مبتلا به طیف اوتیسم به چه نوع فااهای آموزشی علاقه دارند؟ -1

 ؟گذاردیم ریتأثمعماری محیط آموزشی چگونه بر مشارکت بین فردی این کودکان  -2

 

 ی پژوهشهاهیفرض -1-5

کودکان مبتلا به طیف اوتیسم نیازمند طراحی فاای آموزشی اخت اصی برای تح یل هستند. -1  

 باشد. رگذاریتأثدر مشارکت آنان  تواندطراحی مدرسه برای کودکان مبتلا به طیف اوتیسم که ب -2

 

 اهداف پژوهش -1-6

ی برای کودکان مبتلا به طیف اوتیسم.امدرسهطراحی  -1  

موزشی کودکان مبتلا به طیف اوتیسم.ی آازهاینبرآوردن  -2  

طراحی مدرسه برای کودکان مبتلا به طیف اوتیسم بر پایه هماهنگی با رفتارهای محیطی و مشارکت این  -3

 کودکان

 

 قیروش تحق -1-7

و نیز از  دهشاستفادهتحلیلی _تحقیقات از روش تحقیق توصیفی درروند ازیموردندستیابی به اطلاعات  منظوربه

ی مشابه برای دستیابی به هانمونهی طراحی در هاتیسا لیوتحلهیتجز  نامهپرسش هیته روش مطالعات میدانی 

 خواهد شد. استفاده الگوی طراحی مناسب 

 

 پژوهش انجامبرای  ازیل و ابزار موردنیوسا -1-8

خواهد  excel افزارنرمو یا از طریق  spss افزارنرمبا استفاده از  هانامهپرسشاطلاعات در بررسی  لیوتحلهیتجزروش 

 و ی متناسب با پروژه مانند انواع کاغذ  قلم مقوا و ... برای معرفی طرحابزارهاحاضر نیازمند استفاده از  پژوهش بود.

 rhino,3Ds max,photoshop, Auto cadی معماری مانند افزارهانرمبا استفاده از  تیدرنهاو  باشدیمهای اولیه اسکیس

 به ارائه نهایی طرح به همراه ماکت خواهیم پرداخت.

 



 5  مقدمه و هدف

 

 مدت اجرای پژوهش-1-9

 ماه 12از زمان ت ویب به مدت  

 

 کنندهمؤسسات آموزشی و پژوهشی همکاری -1-11

 شهر اردبیل و تبریز یهایستیبهزو  کز اوتیسمامر

 

 (پژوهش)بخش عملی  ی پژوهشمحل اجرا-1-11

شهر تبریز







 مبانی و پیشینه تحقیق و طراحی-2

 
 

 مقدمه -2-9

 شددده کودک برآورده 42 هر در 1 اوتیسدم طیف اختلا  شدیوع هایماریبمرکز کنتر  و پیشدگیری از آمار  بر اسداس

دچار اختلا    یک نفردر کشور شده  کودک متولد 06تا  06از هر  آمار وزارت بهداشدت حاکی از آن اسدت کهاسدت و 

 گواه جمعیت رو به افزایش این طیف است. آمدهعملبه یهاسهیمقاکه طبق  اوتیسم است

 تعامل اجتماعی  متقابل  اجتماعی ارتباط برقراری در پایدار نقص شددامل اوتیسددم  طیف اختلا  مشددخ دده اصددلی

 رد یفردمنح ددربه اجتماعی یهاچالش با این افراد .اسددت هاتیفعال و علائق رفتار  در قالبی و تکراری محدود الگوهای

 اردچ افراد برای اجتماعی یهامهارت آموزش بنابراین  هستند؛رو روبهاجتماع  و اشتغا  کار  محیط تح یلی  یهانهیزم

 .(2112و همکاران  14آرتراست ) ضروری زندگی در فراخنای اوتیسم طیف اختلا 

سازد.  برآوردهآن را  کاربران است تا نیازهای فاایی یهاسازمان یکاردسدتمحیط و  ایجاد علم معماریقدر مسدلم 

. کنندیم کاربران استفاده به پیام و معنی انتقا  برای ...(  و لامسه حسی )شنوایی  بینایی  یهاطیمح ازمعمولاً  معماران

(. لذا ایجاد 15,2115مالیککند )یم لیتسه خاص کاربران را نیازهای ژهیوبه فاا  یک در هایکاربرو  هاتیفعال  رونیازا

که  رسدیمی اجتماعی و آموزشدی این افراد ضدروری به نظر هامهارتمحیطی مناسدب در جهت افزایش قدرت تخیل  

 ناسبم آموزشدی مرکز طراحی خاص  محیطی شدرایط با تطبیق در اوتیسدم به مبتلا افراد توانایی عدم به توجه با قطعاً

 .در نظر گرفته شود از درمان یتأملقابلبخش عنوان به خودیخودبه تواندیم

اسدت. بخش او  در راسدتای شناخت طیف اوتیسم و تعاریف مربوطه  شددهارائهمطالب این ف دل در قالب دو بخش 

ه و   پرداختاندداشتهکه در این حوزه مطالعه  ینظرانصاحب هاشنهادیپو بخش دوم در ابتدا به معرفی نظرات و  باشدیم

 .پردازدیمکودکان طیف اوتیسم  ازیموردنت معماری فاای آموزشی سپس به ملاحظا

 اختالل طیف اوتیسم -2-2

  1211 سا  در بلولر یونانی پزشکروان توسط "در خود زندگی کردن"یونانی  مفهوم از اوتیسدم اصدطلاحاولین بار 

 و تشخی ی راهنمای تعریف طبق(. 1030مجاهدی و همکاران است ) شدهگرفته بیمار رفتارهای توصدیف راسدتای در

 برقراری در پایدار نقص شامل اوتیسم  طیف اختلا  ( مشدخ ده اصدلی2113پنجم ) ویراسدت روانی  یهااختلا  آماری

 این. اسدددت هاتیفعال و علائق رفتار  در قالبی و تکراری محدود الگوهای ل اجتماعی تعام متقابل  اجتماعی ارتباط

 یپزشکروانانجمن کند ) محدود یا مختل را فرد روزانه عملکردهای و باشد داشته وجود کودکی از دوران باید نشدانگان

صمدی و دارد ) دهیدبیآسبر نسل  العمرمادام ریتأثو  دهدیماختلا  اوتیسم در هر ملیتی از جهان روی  .(2113آمریکا 

سبب مشکلات اجتماعی   که بر ناتوانی رشد که رودیماوتیسدم از اختلالات ع بی به شمار  اختلا  (.2111 16مک کانی

                                                             
Arter 14 
Malik 15 

16 Samadi, & McConkey 



 

 

مرکز کنتر  و آمار  بر اسددداس (.2116و همکاران   17)یاتسگذارد یم ریتأث  شدددودیمی رفتاری هاچدالشارتبداطی و 

آمار وزارت بهداشت حاکی است و  شده کودک برآورده 42 هر در 1 اوتیسم طیف اختلا  شدیوع هایماریبپیشدگیری از 

تعداد افراد  اکنونهمکه  دچار اختلا  اوتیسم است  یک نفردر کشور کودک متولدشده  06تا  06از هر  از آن اسدت که

آن بر  ریتأثافزایش تعداد کودکان مبتلا به طیف اوتیسم و  .باشدیمنفر در کشور  9111مبتلا به این اختلا   یشددهثبت

 بسیاری زیرا (2117و همکاران  18نیمت (استایجاد کرده  وپرورشآموزشجامعه و خانواده؛ چالش بزرگی برای سیستم 

وزشی آم یهاطیمح در را خود موفقیت و مشارکت تسهیل منظوربه فشرده نیازمند مداخلات اوتیسم به مبتلا کودکان از

( در توصیف 1844) 20آسدپرگر و( 1843کانر )بار توسدط نوع اختلا  برای اولین  نیا (.2112و همکاران  19ینالیک (هسدتند

و کمبودهای اسداسددی در مورد تعاملات اجتماعی دارند  مطرح  کنندیمدر دنیای خود زندگی  ظاهربهرفتار گروهی از کودکان که 

که کودک خود را به دلیل  (1867  22بتلهیمشددد )یک اختلا  عاطفی شددناخته  عنوانبهبعدها اوتیسددم  (2115  21دلفوسشددد )

 طوربهاختلا  اوتیسددم  کهیمادام .(1887 23وینگکند )یمی خویش  سددرزنش رعادیغرای شددرایط ی از طرف پدر و مادر بمهریب

 ( که2112  24وینگ و پاترشد )یم  اختلا  بسدیاری از این کودکان اسدکیزوفرنی تشخیص داده شددینمرسدمی تشدخیص داده 

نان ی آریگگوشهی از جامعه و ریگفاصلهسبب  تیدرنهاگردیده و  نامناسب مؤسدسداتباعث اسدکان دادن این افراد در  متأسدفانه

 .(2112  25و استیل آهرنتزن (شدیم
اشکا  متغیری  تواندیماوتیسدم  سدندرم. شدودیم ظاهر سدالگی 3 تا 2 در سدنین اوتیسدم یهانشدانه نیترواضد  

 به نیاز یا از نوع حاد که باشددد ومسددتقلی داشددته  اجتماعی فرد  زندگی دهدیم اجازه خفیف که نوع بسددیار همیون از

 شددناختی پردازش ASD27 افراد  ذکرشدددهتشددخی ددی  یهایژگیو بر علاوه (.2116 26گوروخودارد ) روزانه مراقبت

ی رعادیغاین پردازش شناختی (. 2117 29؛ راجندران و میشدل2111 28پلیکانودهند )یم غیرمعمولی را از خود نشدان

برای مثا  (. 2115 31؛ دیکین و فریث2118همکاران  و 30سیمونزدهد )یمب دری خود را نشدان  دامنه درخ دوص به

نگاه  مختلف ت ددویر 711به  کهکننده شددرکت 38 چشددم  ردیابی لهیوسددبهکلتک کالیفرنیا   دانشددگاه در آزمایشددی در

 اوتیسم هب مبتلا افرادکه  صورتنیبدجدی اوتیسم هستند.  علائمدارای  کنندگانشرکتشد نیمی از    مشخصکردندیم

اسددت واقع نشددده  مرکز در عکس روی بر اصددلی اشددیا  که زمانی حتی ت دداویر دارند  مرکز روی بر تمرکز به تمایل

ه حرکت ب مانند) نییپای خیلی هاواکنشاست از  ممکن حسداسیتی این کودکان  اختلالات. (2312و همکاران 32ونگ)

بن ) باشد آشفتگی از صداهای بلند یا نور روشن( متفاوت مانندی خیلی بالا )هاواکنشسدمت اشدیا و آسدیب به خود( و 

 از ترعیسر برابر دو اوتیسم به مبتلا کودکان که: دهدیم نشان روچستر دانشگاه مطالعات (.2113و همکاران  33سداسون

اجتماعی  یهامهارت در نقص(. 2113و همکاران  34فاس فیگ) نندیبیم را خود  وقایع اطرافشان سنهمکودکان  سایر
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 دوار که شودیم مشدهود بیشدتر زمانی افراد  این در اجتماعی مشدکلات و کندینم فروکش سدن افزایش با معمولاًها آن

است  ازیموردن اجتماعی یهاتعاملدر  یترقیدق یهاکه ظرافت یزمان یعنی ;برسدند نوجوانی سدن به و بشدوند مدرسده

 خپاسها آن به و کنند شناسایی را اجتماعی یهانشانه توانندیمآنکه  دلیلبه  سدالم فرادا. (2117 همکاران  و 35لووک)

در  دارند رشدی یهایناتوان که افرادی کهیدرصورتدهند   وفق گوناگون یهاتیموقع با را خود توانندیم مناسبی دهند 

 توسددط که یطیشددرا. (1322 ی آبادفت  و )قرائی شددوندیم مواجه کاسددتی با اجتماعی  رفتارهای از یاگسددترده طیف

 دلیل به اوتیسدددم به مبتلا کودکان برای محیط آن اینکه احتما   شدددودیم گرفته نظر در عادی ما از بسدددیاری

 اجتماعی یهاچالش با این افراد .(2114 36پومانااست ) بالا باشد .. آزاردهنده . لمسی و ب ری  شنوایی  یهاتیحسداس

 یهامهارت آموزش بنابراین  هسددتند؛رو روبهاجتماع  و اشددتغا  کار  محیط تح ددیلی  یهانهیزم در یفردمنح ددربه

 (.2112و همکاران  37آرتراست ) ضروری زندگی در فراخنای اوتیسم طیف اختلا  دچار افراد برای اجتماعی

 
 علت شناسی اختالل اوتیسم-2-3

ار یسب یهاهیو مجهو  گرفته تا نظر یمعنیب یهایتئوررا از یار گسترده است  زیتیسم بسوا بحث در مورد علل اختلا 

ه اختلا  کباشددد  شدددهعنوانه کسددت یآور نن شددگفتین اختلا  فراوان وجود دارد. ایدر مورد ا باوررقابلیغل و کمشدد

 ها را به خود متوجهاز علت یف گوناگونین اختلا  طیان اسدددت. اکودکن اختلالات یترن و بغرنجیاز حادتر یکی اوتیسدددم

 یعلت مشددخ دد چینون هکار دشددوار شددده اسددت. تایبسدد یان امرکودکن یز در ایص نیعلت تشددخ نیهم بهند. کیم

جاد یمغز باعث ا یرعادیرد غکه عملکاست  شدهمشخصاز مطالعات  یدر تعداد یشدف نشدده اسدت ولک اوتیسدم  یبرا

اندازه و ساختار  ازنظر یکتسن اوتیاکودک مغز هکموارد نشان داده است  یدر بعا یمغز یهانکاس. شودیتیسم موا حالات

در رابطه با احتما   یقات فراوانیدر حا  حاضر تحق تیسم آمریکاوانجمن ا ان سدالم متفاوت اسدت. به نقل ازکودکبا مغز 

است  شدهمشاهدهها از خانواده یتیسدم در حا  انجام اسدت. در بعادوا در بروز یو عوارض داروئ یکیژنت دخالت عوامل

 کییژنت یتواند تئورین خود میه اکشدددود یگر منتقل میبه نسدددل د یاز نسدددل یکیژنت یهایماریتیسدددم مانند بوا هک

ا ی خانواده و تیسم دروا سابقهه کاست  شدهمشاهدهاز موارد هم  یاریدر بس یند ولکموارد ثابت  یتیسم را در بعاوا بودن

را  مسیتوهای نخستین انشانه ه در بدو تولدکاست  شدهمشخصان کودکاز  ین در بعایوجود نداشته است. همین اقوام

از  یتعداد یط خاصیه تحت شراکز معتقدند ین یگرین دیت چندانی ندارد. محققین مورد هم عمومیا یباشند ولیدارا م

حتما  ا یز بر روین نیاز محقق یگریشوند. تعداد دیتیسم موا ت بروزیرد مغز و درنهاکدار باعث اختلا  در عملیناپا یهاژن

ناشدددناخته  اختلا   یروسدددیعدامدل و یدکه کدهدا معتقددندد نندد. آنکیق میتحق یدر دوران بداردار تیسدددموا بروز

و یا عواملی چون مشکلات کمبود  یها در دوران بارداریا برخی از بیماری یطیمح یائیمیبه مواد ش یآلودگ  یسمیمتابول

 (.2211انجمن اوتیسم آمریکا  ) باشد یمارین بیجاد ایتواند عامل ایاکسیژن در زمان تولد م
 کودکان مبتال به طیف اوتیسم اتیخصوص-2-5

عیف عمل دیگران ض با ارتباط و بازی زبان  درک ارتباط  برقراری مانند ییهاییتوانا در اغلب اوتیسم به مبتلا فرد

 در انطباق برای تلاش  یاشهیکل حرکات تکراری  یهاتیفعال علائم همینین( 2113 و همکاران  38بویسکند )یم

 شدهخصمش نشانگان اوتیسم عنوانبهحسی  تجربیات به رمعمو یغ یهاپاسخ و روزانه تکراری یهاتیفعالو  ستیزطیمح

شود یم اجتماعی مشخص تعامل و اجتماعی با ارتباطات اوتیسم طیف اختلالات کنندهمشخص یهایژگیو نیبارزتر. است

 محدود  یهاتیفعالرفتار   تکراری در نظیر الگوهای یهایژگیوهمینین محققان مختلف به ( 2115 39و تنگ ووی (
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https://autism-clinic.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C
https://autism-clinic.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
https://autism-clinic.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%DA%86%D9%87-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B0%D8%B1%D8%AF
http://www.autism-society.org/
https://autism-clinic.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://autism-clinic.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D9%86%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://autism-clinic.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D9%81%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://autism-clinic.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D9%81%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D9%BE-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://autism-clinic.com/fa/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85
https://autism-clinic.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D9%88-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%D8%AA-%D8%AA%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://autism-clinic.com/fa/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85/%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-2025


 

 

 گفتاری الگوهای مشترک با دیگر کودکان  توجه عدم ضعف در ارتباط چشمی  خ وصبه اجتماعی تماس در ضعف

 انکودک. اندکردهاشاره بدن و... زبان تفسیر در مشکلات و همدلی عدم اجتماعی  مسئله حل توانایی عدم  بیوغربیعج

 عارفرمتیغ رفتارهای با را خود بنابراین   دارندمشکل هاآن با ارتباط و شنیدن زبان  یهامهارت ایجاد دراوتیسم  مبتلابه

 یهاتیفعالمشترکی که  خ وصیات و . علائمگزارندیم خود  به نمایش به رساندن آسیب یا یبدخلق تهاجمی  مانند

 رفتارهای حسی  پردازش شامل مشکلات دهدیمقرار  ریتأثتحت  را اوتیسم به مبتلا کودکان یمدرسه مشارکتی در

 احتما  (2112و همکاران  40ینالیک  (باشدیمخواب  اختلالات پایین وقدرت بدنی  زبان  و ارتباطی مشکلات  یاشهیکل

انه  روز یهاتیفعالدر محیط مدرسه  به هنگام انجام  مبتلا به طیف اوتیسمکودکان وجود مشکل در راستای مشارکت 

 (.2111و همکاران  41فیلیپسدارد )تعاملات اجتماعی  بازی و آموزش وجود 
 حسی پردازش و اوتیسم طیف اختالل-2-4

اطلاعاتی  به دادن پاسخ و دریافت در مغز آن در که دارد اشاره ع بی سیستم روش به حسی پردازش اصطلاح

 کندیمبیان  ( هنشا 2119 42هنشا  ,2111)فیلیپس و همکاران  است دچار مشکل شودیمکه از طریق حواس دریافت 

 اطلاعات این از سپس  کندیم دریافت را اطلاعات مغز آن طریق از که مسیری هستند عنوانبه حسی یهاستمیس که

عادی  برخلاف کودکان مبتلا به اوتیسم  سالانبزرگ و کودکان کهیدرحال کندیم استفاده واکنش یک به رسیدن برای

غیر حساس مربوط  یهاتجربهبحث در مورد  گسترده طوربه اطلاعات هستند و محققان پردازش و توسعهدرحا  همواره

 توانندیم فعا  طوربه افراد این که داد توضی  هنشا  (.2119 هنشا  (اندشناخته رسمیت ه کودکان اوتیسم را بهب

ا صداه از شنیدن  شانیهاگوش بر دستشان دادن قرار با مثلاً کنند  اجتناب آن از یا کنند جستجو را حسی اطلاعات

 مشکلات اردچ غیرعادی حسی یهاپاسخ علت به است ممکن اوتیسمکودکان مبتلا به طیف  این  بر علاوه. جلوگیری کنند

 با عاطفی و رفتاری مشکلات که کرد اشاره نیز( 2111) همکاران و فیلیپس این  بر علاوه .باشند دیگران با در تعامل

 سماوتی در تکراری رفتارهای و یاشهیکل منافع با معناداری طوربه حسی علائم و است مرتبط حسی پردازش اختلالات

 .دارد ارتباط

 
 تیسموو مداخالت در ا هادرمان-2-6

 رویکردهای رفتاری-2-6-1

 ا لوواسیو  ABA  روش-2-6-1-1

است.  انکودک نیا ین درمانیارشناسان و متخ  کوالدین و ن روش توسط یترن روش مورد استقبا یا 

 یدهستم پاسخیم  سی  آموزش مستقیآموزش یهاگام یچون جداساز یباشد  فنون یا  گوناگونکتواند به اشیم ABA فن

ن روش یتر بودن ادا  بر مناسب یو قابل قبول یقیتحق کباشد و مدارین طرح میمنظم بودن ا از نشانه ک یت فوریو تقو

صورت انفرادی با ساعت در هفته به 42تا  32بین زمانی  معمولاًاین روش برای های موجود است. گر روشیدر مقابل د

شود  هرگاه تر تقسیم میشود. در این روش هر کار و مهارت جدید به اجزای کوچکمی اخت اص داده دهیددورهدرمانگر 

افزایش  در کودک یبردارفرمانگیرد تا انگیزه تکرار آن و درستی انجام گیرد کودک مورد تشویق قرار میشده بهکار خواسته

 (.1384گلابی و همکاران  (آن را انجام دهد سمیتوا کودک مبتلا به شود تاتکرار می قدرآنیابد. هر درخواست از طرف مربی 
 TEACCH روش-2-6-1-2
 یکار از چیت یروش درمان رودیار مکبه  سمیتوا ان مبتلا بهکودک یه در سراسر جهان براکهایی درمان از یکی 

و  یکستیتوافراد ا آموزش ودرمان  چ مخففیاست. واژه ت مورداستفادهز ین سا  14 یان بالاکودک یبراه کاست  اپلرکاس

  یخاص   سع یمهارت و توانائ آموزش یک یجابهن روش یاست. در ا یدر ارتباطات اجتماع یان دچار نق ان و فلجکودک
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Abstract 

Research Aim: Social development is a key factor in the treatment of children with autism spectrum 

disorder. One of the suggested ways for social development of these children is to pay attention to the 

architectural principles of the spaces needed and to use appropriate environmental elements to create 
partnerships among children with autism spectrum. The purpose of the present study was to identify 

the physical needs of autistic children and to establish a partnership between autistic children and to 

design a learning environment for the development and improvement of children with autism spectrum 

disorder. 
Research method: The research method was confirmatory factor analysis and correlation factor analysis. 

Statistic samples included 243 autistic children, in 4 autistic education and rehabilitation centers in 

Tabriz and 2 centers in Ardabil selected based on available sampling. A researcher-made questionnaire 
was used to collect and analyze the data. The questionnaires were answered by children's parents. Data 

were analyzed using SPSS23 software using factor analysis. 
Findings: The results of exploratory factor analysis showed that the physical elements account for 29% 

of the interpersonal participation variance of children with autism spectrum. The most important 
architectures affecting the level of participation of children with autism spectrum, play 21% of 

variance, color and light of space with 14%, natural elements with 10%, and class elements with 7% 

variance. The results of the validation of the research based on Cronbach's alpha were 0.802. Content 
validity and construct validity confirmed the validity of the educational space questionnaire for 

participation of ASD children. 
Conclusion: Conclusion: Based on the findings, it can be stated that one of the effective factors in the 
participation and social relations of children with autism spectrum is the characteristics of a suitable 

physical environment which can be attributed to such factors as: place of play and its type, color and 

light of space, natural elements used in The building as well as classroom factors, such as classroom 

layout, materials used, privacy, and control, are cited as influential indicators in this regard, in which 
we attempt to design a suitable learning environment using these factors. 

Keywords: Autism Disorder, Architecture, Environmental Psychology, Interpersonal Collaboration 
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