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پودمان 5
چيدمان اتاق كودك و نوجوان

براي استفاده بهينه از مبلمان اتاق خواب كودك و نوجوان، بايد به چيدمان آن اهميت داد. احساس 
آرامش و امنيت، سهولت رفت و آمد، استفاده حداكثر از نور طبيعي و...، مواردي هستند كه حاصل 

يك چيدمان مناسب است.
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واحد یادگیری 5  

شايستگی چيدمان اتاق كودك و نوجوان با نرم افزار

آیا تا به حال پی برده اید

    عوامل مؤثر در چيدمان اتاق كودك كدامند؟
    با كدام نرم افزار بهترين چيدمان را مي توان انجام داد؟

    براي بهترين و مناسب ترين چيدمان به چه نكاتي بايد توجه نمود؟
    در چيدمان اتاق كودك و نوجوان چه نكاتي را بايد در نظر گرفت؟

    نرم افزار در چيدمان اتاق كودك و نوجوان چه كمكي مي كند؟
    چرا چيدمان اتاق كودك در احساس آرامش كودك اثر دارد؟ 

    نور طبيعی يا مصنوعی، كدام يک برای اتاق كودك مناسب تر است؟ 

استاندارد عملکرد
از  استفاده  با  را  نوجوان  و  اتاق كودك  بود چيدمان  قادر خواهند  يادگيری هنرجويان  واحد  اين  اتمام  از  پس 

نرم افزار انجام دهند.

هدف از اين بخش چيدمان هر چه بهتر اتاق كودك و نوجوان است. استفاده از نرم افزار در اين كار بسيار به ما 
كمک مي كند. از اين رو با توجه به عوامل مؤثر در چيدمان، اين كار انجام خواهد شد.
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KitchenDraw چیدمان مبلمان اتاق کودک و نوجوان با استفاده از نرم افزار

چيدمان اتاق كودك و نوجوان
اگر می خواهيد برای اتاق كودك و نوجوان چيدمانی زيبا و بی نظير آماده كنيد كه در عين سادگی شيک هم 

باشد به توصيه های زير توجه نماييد.
نكاتی كه بايد برای چيدمان اتاق كودك و نوجوان مورد توجه والدين عزيز قرار گيرد. عبارتند از: 

1- ايمن بودن يكی از مهمترين نكاتی است كه بايد در مرحله اول در مورد چنين اتاقي مورد توجه قرار دهيد. 
دقت نماييد كه از وسايلی در دكور اتاق كودكتان استفاده كنيد كه دارای لبه های تيز نباشد و ايمنی كودك را 

تأمين كند.

2- استفاده از رنگ های شاد يا تصاوير رنگارنگ، پرده های زيبا و يا روتختی هايی با تصاوير و رنگارنگ در اتاق 
كودك الزم است، تا فضايی سرگرم كننده برای كودك و نوجوان ايجاد شود.

با استفاده از رنگ های شاد و همچنين تكنيک های نقاشی روی ديوار،می توانيد اتاق كودك را شاداب تر نشان 
دهيد.

خواهد  خانواده  به  او  محبت  تقويت  باعث  خانوادگی  عكس های  نمايش  و  جمع آوری  به  كودكان  تشويق   -3
شد.تقويت اين حس باعث می شود تا در دوران بلوغ و نوجوانی به والدين، اقوام و دوستانشان اهميت بيشتری 

داده و مهربان تر باشند.

 4- اختصاص دادن بخشی از اتاق كودك و نوجوان به سرگرمی ها و فعاليت های روزانه كودك، باعث شكوفايی 
استعدادش می شود.به طور مثال می توانيد روی يكی از ديوارهای اتاق كودك، تابلويی از جنس چوب پنبه نصب 
كنيد تا فرزندتان بتواند نقاشی ها و پوسترهای مورد عالقه  اش را بر روی آن نصب كند.اين امر موجب می شود تا 

او بتواند هر روز بر روی ديوار اتاقش، مجموعه ای از چيزهای مورد  عالقه ا ش را ببيند.
 به دليل آنكه بچه ها به طور ذاتی به گردآوری اشيا و جمع كردن عكس های مورد نظرشان عالقه مند هستند، 
می توانيد با نصب اين تابلو، جايی برای اين كار برايشان ايجاد نماييد.همچنين با استفاده از اين روش از ريخت 

و پاش های اضافی هم جلوگيری خواهيد كرد.

 5- برای اينكه اتاق كودكان در آينده هم مورد استفاده قرار گيرد، بهتر است مبلمانی ساده و كاربردی برايش 
تهيه كنيد. 

قفسه ای بدون در و با اندازه ای قابل تنظيم در اتاق كودك و نوجوان بگذاريد تا چيزهايی مانند اسباب بازی، ماكت 
ماشين و هواپيما، كتاب و دفتر، وسايل ورزشی، لوازم صوتی و تصويری، لوازم نقاشی و چيزهايی از اين قبيل را 
در آن نگهداری كند. البته توجه داشته باشيد كه اين قفسه ها بايد روی ديوار ثابت شده  باشند تا اگر كودك از 
آن باال رفت، قفسه ها بر روی او نيفتند. همچنين از نصب قفسه هايی كه در های شيشه ای دارند دراتاق كودك 

نيز بپرهيزيد.
6- يكی از قوانين مهم در دكوراسيون اتاق كودك و نوجوان، سهولت در امر نگهداری، نظافت و مراقبت از اجزای 
آن است، بنابراين هنگام انتخاب لوازم ، اين نكته را در نظر داشته  باشيد كه بايد اجزای اين اتاق قابل  شستشو 

و ضد لک باشند.
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7- در انتخاب كف پوش مناسب برای اتاق كودك دقت كنيد. موكت های بادوام و قاليچه های قابل شستشو و 
انعطاف پذير از جمله كف پوش های مناسب برای اتاق كودكان به حساب می آيند. بهتر است هنگام خريد اين نوع 
كف پوش ها، رنگ های روشن و طرح های ساده را انتخاب كنيد زيرا معموالً كودكان، از طرح ها و رنگ های تند و 

گرم، زودتر خسته می شوند.

8- هنگام انتخاب تختخواب برای كودكان، شرايط سنی آنها را نيز در نظر بگيريد. اگر می خواهيد برای نوزادتان 
تختخواب تهيه كنيد، بهتر است نوعی را انتخاب كنيد كه فاصله بين نرده های محافظش حداكثر 6 سانتی متر 
باشد تا ايمنی نوزاد به خطر نيفتد. همچنين اين نرده های محافظ بايد به اندازه ای باال بيايند كه نوزاد نتواند به 

راحتی از تخت خارج شود.
 9- نور اتاق كودك بايد ماليم و غيرمستقيم باشد.برای اين كار، می توانيد از انواع نورهای بازتابی يا پخش شونده 
استفاده كنيد تا چشم كودك آزرده نشود.يادتان باشد در مكانی كه اختصاص به فعاليت های كودك دارد، نوری 
جداگانه تعبيه كرده و از نورهای تزيينی هم در دكور اتاق كودكان بهره ببريد. می توانيد انواع چراغ های تزيينی 

ريز را در جايی از اتاق كودك قرار بدهيد تا فضای خاصی را برای سرگرمی و تفريح آنها ايجاد شود.

10- برای پوشش پنجره های اتاق كودكان و نوجوان، توصيه می شود از كركره  يا شاتر استفاده كنيد.اين وسايل، 
نور را تنظيم كرده و هوا را به جريان می اندازد.همچنين چين دار و دست و پاگير نيز نيستند.

11- اگر فضای اتاق كودك كوچک است،با استفاده از رنگ های ماليم و طرح های خلوت، فضای اتاق كودك را از 
نظر وسعت، بزرگتر نشان داده و از شلوغی جلوگيری كنيد.برای مثال رنگ سبز روشن می تواند برای اتاق كودك 

رنگ مناسبی باشد،زيرا اين رنگ يادآور رشد گياه و جوانه زدن است.
12- اختصاص  فضاهای  متعدد در اتاق كودك و نوجوان برای  جمع  آوری  وسايل  بسيار مفيد است.برای اين منظور 
می توانيد از كمدهايی  با كشوهای  زياد و بزرگ و همچنين تختخوابی  كه  از فضای  زير آن  بتوان  برای  گذاشتن  
چمدان، لباس  و ديگر وسايل  استفاده  نمود، بهره بگيريد.در انتخاب اشيای اتاق كودك و نوجوان به عقيده او نيز 

توجه كنيد، به اين وسيله حس استقالل طلبی او نيز تقويت خواهد شد.

13- اتاق كودك و نوجوان بايد به طريقی چند منظوره طراحی شود و از آنجايی كه كودكان از اتاقشان برای 
بسياری از فعاليت ها در كنار استراحت و خواب استفاده می كنند، تقسيمات و قلمروهای خاص و مشخص خود 
را طلب می كنند. از قبيل فضايی برای مطالعه و بازی های مهيج و همچنين فضايی برای سرگرمی. فضای بازی 

بايد در كنار فضای خواب و استراحت كودك و در ارتباط مناسب با آن طراحی شود.
و اما يک نكته روان شناسانه:

14- متخصصان روانشناسی معتقدند قبل از به دنيا آمدن كودك والدين بايد رنگ اتاق خواب را انتخاب كرده باشند.
باشد  با سن و جنس كودك  و مطابق  رنگی شاد  دارای  اتاق كودكشان حتماً  باشند  داشته  اصرار  والدين  اگر 
می بايست برای رنگ كردن اتاق كودك تا قبل از به دنيا آمدنش تصميمات خود را بگيرند زيرا كودك از همان 
ابتدای تولد يا حداقل در نخستين سال تولد با اتاقش آشنا شده و در آن محيط خوابيده، بازی يا آرام می گيرد.
بنابراين الزم است اتاق كودك محيطی آرام باشد تا به راحتی بتواند در آن محيط احساس امنيت كند.داشتن 
آرامش تنها يک مشخصه برای اتاق كودك خردسال تا قبل از سن 2 سالگی است. كودك تا قبل از 2 سالگی 

بيشتر نيازمند ثبات اشيا است. كودكان در سن 8 ماهگی به پديده »ثبات اشيا« دست پيدا می كنند يعنی تا 
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قبل از 8 ماهگی هر شیء اگر از جلوی چشمان كودك محو شود، كودك آن را نابود شده می پندارد و تالشی 
برای جست وجوی مجدد آن نمی كند. اين ثبات شیء كم كم در كودك شكلی جدی تر گرفته و كودك نياز پيدا 

می كند تا محيط پيرامونش شكلی با ثبات تر داشته باشد.
تا نقشه ذهنی  او كمک می كند  به  نهايت  اتاق كودك در  ثبات شكل و اشيا در محيط و دكوراسيون داخلی 
مناسبی از محيط اطرافش بكشد. گذشته از ثبات اشيا در محيط پيرامون كودك، ثبات رنگ هم به كودك كمک 
می كند تا او بعد از حدود يک سال آن محيط را خوب شناخته و طرح اوليه ای از آن در ذهنش ترسيم كند و در 
مواقعی كه والدين نيز حضور ندارند او بتواند در اتاق خودش به آرامش برسد. بنابراين كودكان با رنگ، ارتباط 

بيشتری برقرار كرده و بيشتر به همان رنگی گرايش دارند كه  از ابتدا با آن آشنا شده اند.
اشياي  برنامه،  كاتالوگ های  در  آماده  اشيای  بر  عالوه  آموختيم   KitchenDrawافزار نرم  با  طراحي  از  پس 

جديدی را ساخته و در چيدمان مبلمان اتاق كودك و نوجوان از آنها بهره گيری نماييم. 
در ادامه به چيدمان اتاق 9 متری برای نوجوان پسر می پردازيم.

افزار  نرم  با  اين  از  لباس، كتابخانه و ميز تحرير كه پيش  نوجوان، كمد  قراردادن تخت  با فرض  اول  چيدمان 
kitchendraw ساخته شده است )شكل5-1(.

در اين قسمت با استفاده از ابزارهاي گوناگون نرم افزار مي توان براساس سابقه مشتري و استانداردهاي مربوط 
نسبت به چيدمان صحيح مبلمان اتاق كودك و نوجوان توسط اين نرم افزار اقدام نمود.
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چیدمان اتاق خواب نوجوان
ابتدا چيدمان يک اتاق خواب 9 متري نوجوان در حاالت مختلف مورد بررسي قرار گرفته است.

ـ ٥ شکل 1
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اولين چيدمان را می توان مطابق شكل زير در نظر گرفت. آيا كتابخانه در جای مناسبی قرار دارد؟

ـ ٥ شکل 2
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چيدمان يک اتاق 12 متري نوجوان را در شكل هاي زير مشاهده مي كنيد.

ـ  ٥ شکل 4
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با مشاهده تصوير سه بعدی اين چيدمان برخی جزئيات را بهتر مي توان مشاهده نمود. 

ـ ٥ شکل ٥ 

ـ ٥ شکل 6 
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ـ 5 و  با انجام تغييراتی در چيدمان قبلی فضای باز بيشتری برای تردد فراهم شد. در نمای سه بعدی شكل 8 
9ـ 5 را با هم مقايسه مي كنيم.

ـ  ٥ شکل 7

ـ  ٥ شکل 8 
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ـ  ٥ شکل 9
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ـ  ٥ شکل 10

چيدمان اتاق نوجوان با تخت دو طبقه
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ـ  ٥ شکل 11

ـ  ٥ شکل 12
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با راهنمايي هنرآموز خود، چيدمان هاي مختلف ديگر را مورد بررسي قرار دهيد و اكنون چيدمان اتاق 12 متري 
نوجوان با دو قسمت يک كتابخانه دو كمد مياني و دو ميز تحرير، را در شكل زير مشاهده می كنيد.

ـ  ٥ شکل 13
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با تصوير سه بعدي اين چيدمان، موقعيت وسايل را مي توان بهتر بررسي نمود. )شكل 15ـ 5(
چيدمان دوم به دو قسمت به صورت موازي قرار گرفته و بين آنها يک ميز تحرير قرار گرفته است.

ـ ٥ شکل  14
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ـ ٥ شکل 1٥
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تصوير سه بعدی اين چيدمان را مشاهده كنيد. )شكل 16ـ 5(

بيشتر تصاويری كه در مجالت دكوراسيون از اتاق كودك و نوجوان مشاهده می كنيد، با واقعيت موجود در يک 
آپارتمان 70 متری بسيار متفاوت است. شما به عنوان يک طراح دكوراسيون داخلی كه استفاده مسئوليت ساخت 
سفارش مشتری را نيز به عهده داريد، می توانيد با طراحی قبل از اخذ سفارش، مشتری را نسبت به واقعيت آگاه 

نموده و بهترين پيشنهاد را با توجه ابعاد اشيا، رنگ آنها و نحوه چيدمان صحيح و اصولی به آنها ارائه دهيد. 
همان طور كه مالحظه كرديد در اين اتاق جای برخی وسايل مانند آينه، شلف يا طبقه ديواری، سطل زباله، فرش 
و.... خالي است، كه با جستجو در كاتالوگ های نرم افزار kitchendraw مانند كاتالوگ دكوراسيون، بسياری از 

وسايل دكوری را می توانيد انتخاب نموده و به طرح خود اضافه كنيد.

ـ ٥ شکل 16
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شرح كار: 
ـ ترسيم پالن اتاق با استفاده از نرم افزار 

ـ انتخاب لوازم مناسب كودك و نوجوان با توجه به شرايط سني و . . .                  
ـ چيدمان  لوازم بر اساس اصول فني

ـ ارائه خروجي سه بعدي چيدمان اتاق 

استاندارد عملکرد:
با استفاده از نرم افزار Kitchen Draw و مطابق با استاندارد ملي اتاق كودك و نوجوان را چيدمان كند.

شاخص ها:
ـ انتخاب نرم افزار تخصصي و كاربردي    ـ ترسيم پالن با توجه به استاندارد    

ـ انتخاب مبلمان مناسب اتاق كودك و نوجوان با توجه به سن و جنسيت و . . .       ـ چيدمان صحيح بر اساس اصول فني
شرايط انجام كار و ابزار و تجهيزات:

شرايط:
1ـ سايت كامپيوتر استاندارد به ابعاد 12 × 16 متر مربع داراي تهويه و نوركافي به انضمام لوازم ايمني و نوركافي و سيستم سرمايشي و گرمايشي ايمن

2- اسناد: نقشه جاكتابی كودك و نوجوان    3ـ ابزار و تجهيزات: ميز كامپيوتر- كيس كامپيوتر- مانيتور- پرينتر – صفحه كليد و ماوس- صندلي گردان
4ـ مواد: نرم افزار Kitchen Draw- كاغذ A 4     5 ـ زمان: 2 ساعت 

ابزار و تجهيزات:
ميز كامپيوتر- كيس كامپيوتر- مانيتور- پرينتر – صفحه كليد و ماوس- صندلي گردان

معيار شايستگي
نمره هنرجوحداقل نمره قبولي از 3مرحله كاررديف

2ترسيم پالن اتاق كودك و نوجوان1

1انتخاب مبلمان مناسب2

2چيدمان صحيح مبلمان3

شايستگي هاي غير فني، ايمني، بهداشت، توجهات زيست محيطي و نگرش:
1ـ مديريت مواد و تجهيزات
2ـ استفاده از لباس روپوش

3ـ رعايت بهداشت و نظافت در كارگاه كامپيوتر
4ـ صرفه جويي در كاغذ

2

*ميانگين نمرات
*حداقل ميانگين نمرات هنرجو براي قبولي و كسب شايستگي، 2 مي باشد.
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همکاران هنرآموز كه در فرايند اعتبارسنجی اين كتاب مشاركت فعال داشته اند.
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