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جشنواره کودکان؛ بازی بزرگان

ویژه نامــه kitex2014/2 مجله دکومان پیش چشــان 

پــر مهــر شــا همــراه ارجمنــد، صنعتگر پرتــاش و 

خواننده گران قدر اســت. آنچنان که می دانیم  شورای 

ملــی مبلان و دکوراســیون ایران با همــکاری انجمن 

صنفــی مبلــان و دکوراســیون، با همراهــی اتحادیه 

درودگران و مبلسازان تهران و دانشگاه علمی کاربردی 

انجمــن مبلان و دکوراســیون در هفته های گذشــته 

رویدادی بــزرگ و ارزش آفرین را به پشــتوانه همراهی، 

یاری و شــکیبایی صنعتگران و کارآفرینــان عرصه هرن 

و صنعت مبلان و دکوراســیون به انجام رســانید. این 

رخداد فرهنگــی اقتصادی ویژه، با ابعــادی پا به عرصه 

نهاد که در نوع خود، ترازهای رایج ســال های اخیر را به 

لحاظ مقیــاس، محدودیت زمانی، کیفیــت برگزاری و 

بازدهی، به چالش کشید. بیست و سومین منایشگاه 

بین املللــی مبلامن منــزل2014 در حالی در محل 

دامئی منایشــگاه های بین املللی تهران آغوش خود را 

به روی شهروندان، صنعتگران، بازرگانان و دولتمردان 

بــاز منود که در یک دســت بــا پرچم هــر، فرهنگ و 

محصول ایرانی و در دســت دیگر با لــوح پایبندی به 

رشــد و بالندگی فرهنگ و اقتصاد در سالی که عزم 

همگانی بر آن اســتوار گردیده، راه پیرشفت را رهنمون 

می ســاخت. گزارشــات و تحلیل های ایــن رویداد در 

مجالــی دیگر و آنچنان کــه باید و آن گونه که خواســت 

جامعه بزرگ هرن صنعت مبلان و دکوراســیون اســت 

در قامــت ویژه نامه ای شایســته و در آســتانه هفتمین 

کنفرانس بین املللی دکو ارائه خواهد گردید.

اکنون KITEX ؛

جشــنواره ای از رنگ و شــادمانی و فنــاوری، بازی 

و خوشــی و خودبــاوری، به ســان کودکی کــه از آغاز 

مشــق بزرگی کرده باشــد و هانند نوجوانــی که بلوغ 

از رس گذرانــده باشــد، آنچنــان در آســتانه پختگــی و 

تجربه ایســتاده که گویی باور ندارد تنها شــش رویداد 

منایشگاهی را سپری کرده است.

       انتشار ویژه نامه ششمین منایشگاه برترین محصوالت 

نــوزاد، کودک، نوجوان و مادران بــاردار در قالب نرشیه 

تخصصی دکومــان گویای بالندگی کودکی ســت که 

سودای بزرگی در رس دارد و ماندن و بودن را بر منی تابد.

هانند همیشه که شادی، تندرستی و کیفیت زندگی 

رسمنون هدف ها و برنامه های مجموعه منایشگاه های 

کیتکس بوده اســت در ایــن دوره نیز ضمن پایبندی به 

خواست های اصیل و ارزشمند شهروند ایرانی همچون 

کیفیت محصول، ضانت سامت و نوآوری در تولیدات، 

با شــعار کودک بانشاط- جامعه ســامل در منایشگاه 

حارض بر آن هســتیم تا بــا برنامه ریزی هــای هدفمند و 

بهره گیری از فرصت بی نظیر رویدادهای منایشــگاهی 

بــرای زمینه ســازی تولیــد و آفرینــش محصــوالت و 

مصنوعات نوآورانه، با کیفیت و دارای ارزش های افزوده 

ویژه جامعه هدف منایشــگاه های کیتکس به خوبی از 

محدودیت های بیرونی حاکم بر تولید عبور مناییم.

      انجمن صنفی مبلان و دکوراســیون در راه دستیابی 

و تحقق این اهــداف و در کنار برپایی منایشــگاه های 

تخصصی می کوشــد تا از طریق برگزاری سمینارهای 

تخصصــی، کارگاه هــای موضوعــی و مســابقه های 

هدفمند، فاصله پر آسیب جامعه دانشگاهی خاق را با 

صنایع مرتبط در ایــن حوزه ها کاهش داده و نقش خود 

را در رشد متوازن و توسعه پایدار هرن و صنعت مبلان و 

دکوراسیون به شایستگی ایفا مناید.

ما  زنده به آنیم که آرام نگیریم

موجیم که آسودگی ما عدم ماست

   رامین سمیع زاده            

  عضو هیات مدیره و

  دبیر انجمن صنفی مبلامن و دکوراسیون

 kitex2014/2 و مدیر منایشگاه             

                                                                                                                                     شهریور1393   

سخن سردبیر









شويي اتاق كودك فنگ 



براي ساختن دكوراســيونی ايده آل و كاربردی در اتاق فرزندتان همه ی كوشــش تان را مي كنيد و به خواسته هاي 
فرزندتان توجه مي كنيد. اكنون خالي از لطف نيست كه نكته ها و راهنمايی  های فنگ شويي را نيز در برنامه ی كارتان 
قرار دهيد تا فضايي سالم و سازنده و سرشار از انرژي هاي مثبت برای دلبندتان بسازيد. در اتاقی كه اصول فنگ شويي 
به خوبي رعايت شده باشــد انرژي مثبت و پويايي فراوانی خواهد بود كه تاثير مستقيم بر روح و جسم كودك دارد و 
مي تواند در بالندگي و رشد او سودمند باشــد. بدين گونه كودك هنگامی كه در اتاقش هست احساس شادي و نشاط 

بيشتر می كند و به اتاقش عشق می ورزد.

خواب آسوده
 هيچ چيز در نوزادی و كودكی شيرين تر و لذت بخش تر از خواب 
نوزاد برای پدر و مادر نيســت! تخت نوزاد را دور از در ورودي 
اتاق قرار دهيد و هر گونه دســتگاه برقي را از تخت نوزاد دور 
نگه داريد. گفتگوهای تلفنی با دوســتان تان را بيرون از اتاق 
كودك انجام دهيد. بد نيست يک عالمت »تلفن همراه ممنوع« 
روی در اتاق كودك بچسبانيد. هم چنين تخت كودك نبايد زير 
پنجره يا در مركز اتاق بی هيچ پشتيباني قرار داده شود. اصول 
فنگ شويي در مورد جاي تخت خواب نوزاد و كودك كامال مانند 

اصول فنگ شويي تخت خواب بزرگساالن است. 

FENGSHUI DESIGN
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هواي سالم
هوای پــاك آرزوی همه ی آدم ها اســت ولی 
كودكان بدان نياز بيشتری دارند. در فنگ شويي 
چگونگی هوای اتاق از مهم ترين نيازهاســت. 
هواي اتاق كودك هميشــه بايد تــازه و پاك 
باشد. اگر در جايی احســاس خفگی و ناپاكی 
هوا می كنيد، بدانيدكه اين هوا برای كودكان دو 
چندان آسيب رسان است. در دسترس  ترين راه 
برای هوای پاك باز كردن پنجره هاست ولی در 
شهرهای بزرگ با هوای آلوده، اين كار تقريبن 
ناشدنی اســت. پس چاره در دســتگاه تهويه 
هواي مرغوب است كه به شكل ها و اندازه های 
گوناگون در بازار هســت. به هر رو از هر فرصت 
استفاده كنيد و برای چند دقيقه هم كه شده با 
باز كردن پنجره ها در هوای پاك، حسی از تازگی 

به فضا ببخشيد.

هيچ كس از بوی خوش ناخوش نمی شود و تاكيد همه ی 
فرهنگ ها و سنت های باســتانی در استفاده از گياهان 
و دانه ها و بوهای خوش در فضا يادآور ارزشــی است كه 
آدمی از روزگاران كهن بدان پی برده است. فنگ شويی 
نيز كه بر پايه ی تجربه ها و انديشه های باستان است كمک 
گرفتن از رايحه هاي خوش در بهسازی انرژی فضا را در 
اصول خود گنجانده است. براي نمونه اگر فرزندی داريد 
كه به آسانی به خواب نمی رود و دوست دارد ساعت های 
روز و شب را به ناآرامی و بازيگوشی بگذراند بهترين چاره 
استفاده از رايحه اســانس گياه بابونه و اسطوخودوس 
است. از آن سو بوی خوش می تواند كودكان بی حوصله 
يا تنبل را بر سر شــوق و ذوق آورد. رايحه هاي  نعناع يا 
اوكاليپتوس خستگي و رخوت را از كودك دور می كند و 

اورا و در پی آن پدر و مادرش را سرحال می آورد. 

بوی خوش
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كودك بازيگوش
چه به فنگ شويی باور داشته باشيد چه نه، 

چاره ی نداريد كه از سليقه و خواست كودكتان 
آگاه شويد. اتاق كودك همان گونه كه از نامش 
برمی آيد، اتاق كودك است نه شما. دريابيد 
كودكتان چه ويژگي هايي دارد و از ياد نبريد 
كه كودكان همانند يكديگر نيستند. در فنگ 
شويي پيشنهاد می شود عكسی از پدر و مادر 
در اتاق كودك سركش بياويزيد. بدين گونه 

حضور شما هميشه در اتاق حس می شود. البته 
بهتر  است عكسی باشد كه در آن می خنديد نه 

عكسی از چهره ی اخموی پدر يا پدربزرگ!

سازماندهي فضا
هيچ چيز بدتر از فضای به هم ريخته نيست. فنگ شويي در فضاي 

شلوغ هيچ حرفي براي گفتن نخواهد داشت. فضا بايد خلوت 
و سازمان يافته و بدون هيچ هرج و مرج و بهم ريختگي هاي بي 

مورد باشد تا انرژی های مثبت به آسانی در آن حركت كنند. اتاق 
كودك جايی است كه هميشه و روز به روز به جمع و جور كردن و 

سازماندهي نياز دارد. روزانه زمانی را براي اين كار كنار بگذاريد و 
حتما كودك را در مرتب كردن اتاقش شركت دهيد. بيشتر پدرها 

و مادرها اين كار را با عصبانيت و غرغر انجام می دهند ولی با انجام 
اين كار در قالب بازي و يا دادن جايزه، كودك را به اين كار تشويق و 
عالقه مند كنيد. بدين گونه كودك آرام آرام عادت می كند خودش 

پس از بازي و استفاده از وسايلش آن ها را سر جايش بگذارد. 
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خجالتی كوچولو
 در دكوراســيون اتاق كودكان خجالتي اثري هنري 
با افقي باز و رنگ هاي گرم ســودمند خواهد بود. بر 
پايه ی اصول فنگ شــويي نصب و نمايش آثار هنري 
كودك نه تنها در اتاقش بلكه در فضاهاي ديگر خانه 
نيز مي تواند اثر بســيار مثبت و خوب بر شــخصيت 
او داشته باشد. رنگ سبز روشــن هم در فضای اتاق 
كودك رنگی است كه او را به سرزندگی و بازيگوشی 

برمی انگيزد.

روشن، روشن، روشن تر
 در اتاق نوزاد از منابع نوری مختلف و متنوع اســتفاده كنيد و براي ساعت های مختلف روز و شب نورهاي قوی و 
كاربردي آماده كنيد. نوزاد در روز و شــب نيازهای گوناگونی دارد كه برخی از آن ها بايد در روشــنايی كامل و به 
دقت انجام شــود. يک آباژور كالهک دار، يک چراغ روميزی با نور كافی و حتا يک چراغ قوه يا چراغ اضطراری از 

واجبات اتاق نوزاد و كودك است. 

در رنگ خسيس نباشيد
 همه ی مادران كه در انتظار به دنيا آمدن كودكشان 
هســتند، آرزوهای صورتی برای دختران و روياهای 
آبی برای پســران دارند. صورتی و آبی تنها رنگ دنيا 
نيستند اگرچه ساده ترين گزينه ها در تركيب رنگی 
برای اتاق كودك به شــمار می آيند.در دكوراسيون 
اتاق نوزاد به رنگ هاي آبي يا صورتي بسنده نكنيد و 

رنگ هاي بيشتر به كار بريد. 

هر چه طبيعی تر بهتر
 اگر چه اين كار امروز آســان نيست ولی تا 
جايي كه می شود براي قسمت ها و عناصر 
مختلف دكوراسيون اتاق نوزاد چون پرده، 
كف پوش، منســوجات تخت خواب و ... از 

الياف و مواد طبيعي  استفاده كنيد. 
بهتريــن حالت دكوراســيون يــک اتاق 
كودك از ديدگاه فنگ شويي حالتي است 
كه در آن كودك بتوانــد درون خود را باز 
يابد و بتواند احساســي حقيقي را از فضا 
بگيرد. كودكی يعنی شادی. كودكی يعنی 
ســرزندگی و شــادابی. كودك پر است از 
انرژی. و دكوراســيون فضا نيز بايد همه ی 
اين ويژگی ها را در داشــته باشــد. در اين 
فضای پر از رنگ و شادی و انرژی، حالت ها 
و احســاس هايی در درون كــودك پديد 
می آيد و رشد می كند كه تا سال ها همراه 

او خواهد بود.
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خوشــبختانه يا بدبختانه كودكان در همان جهانی 
می زيند كه بزرگســاالن. آن ها در جزيره ای جدا 
چون داســتان های ژول ورن نيســتند كه خانه و 
لوازم زندگی را بر قامت خود بســازند و به خواست 
خود زندگی كنند. در بسياری از مكان های زندگی 
ما، كودكان مجبورند چنان خود را كش بدهند تا به 
اندازه ی استاندارد برسند و و بتوانند به چيزی دست 
يابند يا چيزی را بــه كار بگيرند. ارگونومی همينجا 
است كه پا پيش می گذارد و پيشنهادهايی را برای 

ساختن زندگی بهتر برای كودكان مطرح می كند.
ارگونومی برای کودک

دردهای كمر و ناراحتی هــای گردن تنها از آن 
بزرگساالن نيســت. زندگی امروز به گونه ای با 
فناوری هــای گوناگون آميخته شــده كه حتا 
كودكان نيــز ســاعت ها در وضعيت های ثابت 
پشت ميز می نشــينند يا ســر خود را به روی 
نمايشــگرهای تلفن های همراه يا تبلت ها خم 
می كنند. از اين رو در سال های اخير  كارشناسان 
ارگونومــی توجهی ويــژه به مبلمــان كودك 
داشته اند. شــايد اگر از كارشناسان ارگونومی 
تعريف ارگونومی كودكان را بخواهيد از توضيح 
آن ها گيج شويد ولی ارگونومی كودكان به زبان 
ساده يعنی مطالعه ي انطباق يا همخوانی و جور 
كردن فضای مناسب و درســت برای كودكان. 
در واقع مطالعه ی الگوهــای رفتاری با توجه به 

ويژگی های جسمانی و روانی كودك.
پژوهش ها نشان می دهند كه كودكان به آسانی 
بــا موقعيت های درســت نشســتن هماهنگ 
می شوند و از اين رو بدن آن ها به خوبی می تواند 
با وضعيت های درســت ارگونوميک جور شود. 
ولی برای رســيدن به نتيجه ی خوب، مبلمان 
كودك از آغاز يعنی از طراحی بايد ويژگی های 
ارگونوميک داشته باشد. مهم ترين  بخش های 
يــک مبلمان ارتفــاع و عمق و زاويه ی ســطح 
نشــيمن،  زاويه ی پشتی، و ارتفاع و زاويه ی ميز 

است.
مبلمان كودك بايد با اندازه ی تن كودك سازگار 
باشد تا كودك مجبور نباشــد تن خود را كش 
دهد يا عضوی از تن را به گونه ای نادرست به كار 
گيرد. برای نمونه يكی از بزرگ ترين اشــتباه ها 
در انتخــاب صندلــی كودك، ارتفــاع بيش از 
اندازه ی سطح نشــيمن از كف است كه در  اين 

صورت پای كودك به زمين نمی رسد.

ERGONOMY

 ميــز كار هم اگر بلنــد يا كوتاه 
باشد به كودك آسيب می رساند. 
از ايــن رو كاربرد ميزهــای كار يا 
تحرير بزرگســاالن برای كودكان 

درست نخواهد بود. 
 قابليت زاويه دار شــدن ســطح 
ميــز از ويژگی های يک ميز خوب 
و مناسب كودك است. اين توانايی 
به كــودك امكان می دهــد بنا بر 
كارهای گوناگون در وضعيت های 
گوناگون  بنشــيند. بــرای نمونه 
زاويه ی سطح ميز برای خواندن، 
متفــاوت از زاويــه ی ميــز برای 

نوشتن يا نقاشی كردن است.
 ســطح ميز بايــد از مــاده ای 
مناســب برای نوشــتن باشــد. 
سطوح چوبی اگرچه زيبا هستند 
گاه دشــوار ی هايی برای نوشتن 

و نقاشــی كردن ايجاد می كنند. 
ســطوح بــراق و شيشــه ای هم 
مــی تواننــد بازتاب هــای نوری 
خيره كننــد و آزاردهنده داشــته 
باشند. مناســب ترين سطح برای 
ميز كار سطحی اســت كه با يک 
اليه روكــش ضد خــش رزينی 

پوشش داده شده باشد.
 از ساده ترين راه  ها برای انتخاب 
ارتفاع مناســب صندلی كودك، 
توجه به نشستن او است. هنگامی 
كه كودك بر صندلی می نشــيند، 
بخش پايينــی و بااليی پای او بايد 
زاويه ای 90 درجه بســازد. در اين 
صورت كف پای كــودك هم بايد 
كاملــن روی زمين قرار داشــته 
باشــد.  صندلــی ای كــه قابليت 
تنظيــم ارتفــاع دارد گزينــه ای 

مناسب برای كودكان است چون 
بســته به نوع كار و با رشد كودك 

سازگار می شود. 
 ارتفاع ميــز بايد با ارتفــاع آرنج 
كودك در حالت نشسته يكی باشد. 
بدين گونه كــودك در هنگام كار 

نيازی به فشار بر ساعدها ندارد.
 كــودكان بازيگوش هســتند و 
بيش از يک آدم بزرگســال نياز به 
جنــب و جوش دارنــد. ميز كار و 
جايی كه برای آن در نظر می گيريد 
نبايد به گونه ای باشد كه كودك به 
آسانی نتواند حركت كند. كودك 
بايد در فضای خود به جلو و عقب 
برود و دســت و پای خود را تكان 
دهد. بدين گونه گردش خون بهتر 
و سالمت بيشــتر از آن كودكتان 

خواهد بود.



ششمين نمايشگاه نوزاد،كودك،نوجوان و مادران باردار 12

Pregnant
دوران بارداري دوراني بسيار حساس و مهم است كه 

زنان باردار بايد مراقب خود در برابر آسيب ها و خطرهای 
احتمالي باشند كه سالمت مادر و نوزاد را تهديد مي كنند. 

در نه ماه بارداري، مادر موجود زنده ي ديگر را در وجود خود 
همراه دارد كه روز به روز رشد می كند و سنگين تر می شود 
و تا مدت  ها پس از تولدش از بدن مادر تغذيه مي كند. از اين 
رو در اين نه ماه تا جايی كه امكان دارد بايد راحتي و آرامش 
و ايمني  مادران باردار را تامين و تضمين كرد.  استفاده از 

مبلمان درست و چيدمان مناسب خانه از مواردي است كه 
بيشترين كمک را به آسايش يک مادر باردار مي كند. در 
اين جا چند ايده و نكته براي مبلمان و چيدمان درست و 

مناسب براي زنان باردار پيشنهاد شده است. 

خانه را برای زنان 
باردار آماده كنید

WOMEN
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Pregnant
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مادران باردار حتما در خانه بايد روي صندلي ها و 
نشيمنگاه هاي داراي تكيه گاه بنشينند. صندلي 

بايد ارگونوميگ و نرم و راحت باشد و كمر و 
پهلوهاي مادر را در بر بگيرد. پشتی صندلی بهتر 
است گودي كمر مادر  باردار را پر كند. هم چنين 

وجود كاناپه اي راحت براي دراز كشيدن هاي 
كوتاه در چيدمان خانه الزم است. بيشتر مادران 
باردار به ويژه در سه هفته ی پايان بارداري از كمر 

درد سخت رنج مي برند. 

در هنگام انتخاب مبلمان مناسب براي زنان باردار به 
استواری و پايداری چهارچوب و تكيه گاه مبل توجه 
كنيد. تكيه گاه مبل بايد هم راحت باشد هم محكم. از 
خريد صندلي و مبلي كه ساختاري سست و غير قابل 

اعتماد دارد بپرهيزيد. 

اگر بالكن، حياط يا هرگونه فضاي باز مناســبي در اختيار داريد پيشنهاد می كنيم حتمن يک صندلي 
راحتي و مناسب براي نشستن مادر در اين فضاي باز قرار دهيد تا او بتواند ساعتي از روز را در جايي آرام 
در فضاي باز بنشيند و از هواي تازه به آرامش برسد. البته اين پيشنهاد در شهرهای بزرگ با هوای آلوده 

و ناپاك چندان كارايی ندارد!
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جاي خواب مادر بــاردار نيز بايد كامال 
راحت باشد و به گونه ای آماده شود كه 
سر و گردن  و پشت و بازوان مادر زماني 
كه دراز كشيده است در وضعيتي راحت 
قرار بگيرد و مــادر بتواند در صورت 

تمايل در جاي خود به آسانی بچرخد. 
پس از آسايش و استاندارد مبلمان، نوبت 
می رسد به زيبايی. مبلی را برگزينيد كه 
در سبک و رنگ با دكوراسيون خانه تان 
هماهنگ باشد. درست است كه دوران 
بارداري پس از 9 ماه به پايان مي رسد 
اما می توان مبلماني را كه براي اين 9 ماه 
به دكوراسيون خانه ی خود می آوريد تا 
مدت ها پس از پايان دوره ی بارداري نيز 

به كار برد.
فضايي زندگی يک مادر باردار بايد تميز 
و بدون هرگونه گــرد و غبار و رطوبت 
باشــد. می توان براي مبلمان و به ويژه 
مبلي كه مخصوص اســتفاده ی مادر 
باردار است از لباس مبل قابل شستشو 
اســتفاده كرد. ملحفه های تشــک و 
روبالشي نيز بايد زود به زود عوض شود. 
پاكيزگی محيط زندگي يک مادر باردار 
نقشی به سزا در ســالمت مادر و نوزاد 

خواهد داشت.
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Kitex2014/2

راهنماي خريد 
صندلي خودرو
SHOPPING
 GUIDE TO 
CAR SEATS
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محافظ هاي جانبي
محافظ جانبي در برخي از صندلي هاي 
خودرو كودك، از فوم خاصی ساخته 
شده اند كه می تواند نيرو و انرژی وارد 
شده در تصادف را جذب كند و بدين 
گونه از آسيب های بيشتر به كودك 
محافظت كند. 

قابليت تنظيم تسمه 
نگهدارنده 

كودك روز به روز رشد می كند 
و بزرگ تر می شود. از اين رو 
تسمه های نگهدارنده كودك 
بايد به گونه ای طراحی شده 

باشند كه به آسانی بتوان آن ها را 
با بدن كودك هماهنگ كرد. 

گيره  صندلي
 وجود نواري محكم كه ضامني قفل 
شونده در سر آن است مي تواند بدون 

نياز به استفاده از كمر بند خودرو 
صندلي را به روي صندلي خودرو 
محكم كند و در جاي خود ثابت 

نگه دارد. 

بالشتک راحت پشت سر
صندلي خــودرو مخصوص كــودك افزون 
بر اســتانداردهاي ايمني بايد راحت باشــد. 
يكی از ويژگی های انتخاب صندلی درســت 
و مناســب برای كودك در خودرو، قســمت 
بالشــتكي نرم و راحت در شكلی استاندارد و 
ارگونوميک اســت. بدين گونه سر كودك در 

حالتي مناسب و راحت قرار می گيرد.

روكش شستشوشونده
 هنگام خريد صندلي خودرو برای 

كودك تان توجه كنيد صندلي داراي 
روكشی باشد كه به آسانی جدا و شسته 

شود. 

قطعه ايمني صندلي
از ياد نبريد كه وجود اين 
قطعه ضروری است. در 
واقع مهم ترين قطعه در 

صندلی كودك است. از اين 
قطعه دو نوار نگهدارنده به 
سوی شانه هاي كودك، دو 
نوار نگهدارنده براي پاهای 
كودك و يه نوار محافظ 
و نگهدارنده ميان پاهای 

كودك كشيده شده است. 
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در فضايي كه اصولي و هدفمند 
براي كودكان طراحي شــده  
باشد، ايمني و سالمت روحي 
و جســمي كودك  تا اندازه ی 
است.  شــده  تضمين  بسيار 
مي توان  فضايــي  چنين  در 
كامال شاهد بهبود و پيشرفت 
مهارت هاي آكادميک و ادراكي 
كودك بــود. دراين مطلب به 
طرح چند نكتــه و اصل مهم 
در دكوراسيون و طراحي اتاق 

كودك می پردازيم. 

برای مادر و پدر
20نمره ي

ششمين نمايشگاه نوزاد،كودك،نوجوان و مادران باردار
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در  نكتــه   نخســتين 
طراحي كــودك ايمني 
فضاست. كودكان نياز به 
فضايي ايمن دارنــد تا بدون اينكه 
خطري تهديدشــان كنــد در آن 
فضا به كاوش و يادگيري بپردازند. 
در اتاق يک كودك خردســال، به 
همه ي مبلمان و عناصر نگاه كنيد. 
اگر مبلی يا قطعه ای اســتواري و 
پايداری كافــي ندارد و با باال رفتن 
كودك از آن يــا تكيه بر آن به پس 
و پيش حركــت مي كند يا واژگون 
مي شــود، بی درنــگ آن قطعه را 
از دكوراســيون اتاق حــذف و يا 
به شــيوه ای در جاي خود محكم 
كنيد. مبلی را كه كودك بتواند به 
آسانی از آن باال رود در كنار پنجره 

نگذاريد.

حتما براي رادياتور و هر 
نوع وســيله گرمايشــي 
ديگر كه در فضا هســت 
محافظ يا روكشــی در نظر بگيرد 
تا كودك به آن دسترســی نداشته 
باشد. در زمســتان ها هنگامی كه 
.ســايل گرمايشــی كار می كنند 
خطــر ســوختگی بــرای كودك 

هست.

1

اگر می  خواهيد اتاق كودك را رنگ آميزی كنيد يا روی ديوارها كاغذديواری بپوشــانيد، به ياد داشــته باشيد كه 
بهترين زمان برای اين كار تقريبن يک يا دوماه پيش از آوردن كودك به اتاق است تا در اين زمان بوی رنگ و مواد 

شيميايی به خوبی از اتاق خارج شده باشد. 3

4

2

اتاق كودك كلكســيون مبلمان و چيزهای ديگر نيست. اتاق بايد به 
اندازه ای باز باشــد كه كودك تان به آسانی در آن جست و خيز كند و 
جنب و جوش داشته باشــد. فضاي ميانی اتاق كودك را تا جايی كه 
می شــود  باز و بدون مانع آماده كنيد تا بازي يا چهار دست و پا رفتن 

كودك آسان تر باشد. 
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تنها زمين كه آسمان  نه 
هم از آن كودك اســت. 
نوزادی كه ســاعت های 
بســيار از ماه هــای نخســت 
زندگــی اش را رو به باال می خوابد 
نياز دارد به چيزی بنگرد. ســقف 
را با نقش های زيبــا تزيين كنيد 
يا چيزهايی در باالی تخت نوزاد 
آويزان كنيــد تــا او را به خود 

مشغول كند.

اگر پرده ی اتاق با ريسمان باز 
و بسته می شود، آن را بپيچيد 
و در باالي پرده جمع كنيد تا 

در دسترس كودك نباشد.  

7
6

بــا  را  بــرق  پريزهــاي 
مخصــوص  ســرپوش هاي 
بپوشــانيد.  كــودك  ايمنی 
اگر بتوانيد پريزهايــی بخريد يا نصب 
كنيد كه پوشــش يا محافظ كشــويی 
دارند و برای اســتفاده بايــد با نيروی 
بســيار جابجا شــوند. ايــن پريزها از 
ســرپوش های مخصوص بهتر هستند 
چون سرپوش ها ممكن است به آسانی 

در بيايند.

5
از مبلمان و عناصري كه لبه ها و گوشــه هاي تيز دارند 
بپرهيزيد. اگر چاره ای نيست، لبه های تيز را به نوارهای 

فومی يا الستيكی مجهز كنيد.

8
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اتاق كودك اتاقی اســت كه به 
همــراه كودك رشــد می كند 
و دگرگون می شــود. پس ســخت نگيريد و 
وسيله ها و مبلمان اتاق را به گونه ای انتخاب 
كنيد كه موقتي و به آسانی تغييرپذير باشد. 
شكل ها و طرح هاي بچه گانه و سرگرم كننده 
را بــر ديوار با كمــک برچســب هايي كه به 
آســانی كنده مي شوند روي ديوار بچسبانيد. 
انعطاف پذيــري نياز به دكوراســيونی نو در 
آينده ی نزديــک را برآورده مي ســازد. پس 
هنگام خريد بســياري از قطعه هــا و چيزها 
انتخابي هوشمندانه و منعطف داشته باشيد. 
براي نمونه طبقه ها و قفســه هايي كه امروز 
جايگاه اسباب بازي ها هســتند فردا جايگاه 

كتاب هاي كودك می شوند. 

همه ی كابل ها و سيم هاي برق 
را جمع كنيد.

جهــان را از چشــم كــودك 
بنگريد. كمر خــم كنيد و چهار 
زانو در اتاق كودك بگرديــد. ببينيد در كجا به 
مانــع می خوريد يا در كجا چيزی ناخوشــايند 

می بينيد. 

براي تقويت مهارت خواندن و 
انگيختن كودك به مطالعه، فضايي مناسب و 
دور از تلويزيون و هياهو را براي مطالعه آماده 

كنيد. 

كفپوش فضاي اتاق كودك بايد نرم و گرم باشد تا هم ايمني و هم آسايش را به او دهد. 

كاغذ ديواری از آســان ترين راه ها برای تزيين اتاق كودك است. كاغذهايی را برگزينيد كه چندان گران نباشند. در انتخاب كاغذ ديواری 
برای اتاق كودك پايداری و دوام آن ها در اولويت نيست چون هر يک يا دوسال بايد عوض شوند. پس به زيبايی آن بينديشيد.

10
11

و  مرتب تــر  فضــا  هرچــه 
خلوت تر باشــد سطح ايمني 
آن نيز باالتر اســت و تاثيری 
بيشــتر بر يادگيري و روح و جسم كودك 
مي گذارد. چيزهايی را كه مناسب با سن 
كنونی كودك نيست از فضا بيرون ببريد. 
نگران نباشــيد. باز هــم فرصت می يابيد 
كه آن ها را بــكار بريــد. چيزهايی را كه 
زمان  استفاده شان گذشــته دور بريزيد. 
می توانيد به ديگران ببخشيد يا اگر خيال 
كودكی ديگر در ســر داريــد در انبار نگه 
داريد. اسباب بازي هاي خراب و شكسته 
را به وعده ی پدر خانواده در درست كردن 
آنها نگاه نداريد. پشــيمان می شويد. يک 
يا دو اســبا ب بازی كوچک به يادگار برای 
بزرگسالی كودكتان نگاه داريد و مانده را 

ببخشيد يا از شرشان خالص شويد. 

9

12

13
14
15
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اكنــون نوبــت بــه فضاهاي 
ذخيره ســازي در اتاق كودك 
می رســد. اهميت وجود فضاهاي ذخيره سازي 
كافي و متنوع در اتاق كودك  آشكار است. در اتاق 
كودك هر يک از اشــيا و اسباب بازي ها بايد براي 
خود جايي معين و دســته بندي مشخص داشته 
باشد. چه نيكو است بيشتر فضاهاي ذخيره سازي 
اســباب بازي ها را در ارتفاع كم و متناســب با قد 
كودك آمــاده كنيد تا او بتواند خودش اســباب 
بازي دلخواهش را برگزينــد. ديدن، برگزيدن و 
بازگرداندن هر چيز ســر جاي خود مهارت هايي 
است كه بايد در كودك به وجود آيد و تقويت شود. 

ايده خوبي اســت كه با برچســب هايي قفسه ها 
و طبقه ها و فضاهــاي ذخيره 
ســازي مختلــف را نامگذاري 
كنيد و تعيين كنيد كه كجا متعلق به چه چيزی 
اســت. اگر فرزند شــما هنوز نمی تواند بخواند 
اين برچســب هاي مي تواند تصويری باشــند. 
روي كشــوها يا جعبه های گوناگون را  بر اساس 
پوشــاكي كه در آن ها هســت كدگذاري كنيد. 
براي نمونــه عكس هايي فانتــزي و كودكانه از 
جوراب را روي كشــوي  جوراب ها و عكس يک 
پيراهــن كودكانــه را روي كشــوي پيراهن ها 
بچسبانيد. با اين كار هم سازماندهي فضا و حفظ 
آن براي خودتان آسان تر اســت و هم كودك با 

جاي وسايلش آشنا مي شود. 

همــه ي 
پدرمادرها 
رويای پيكاســو يا داوينچی 
شدن كودكشــان را در سر 
دارند. با نخســتين »چشم 
 چشــم دو ابرو«ی كودكتان 
چنان سرخوش می شويد كه 
هر چه دفتر نقاشــی و رنگ 
و آبرنگ هســت می خريد تا 
او اســتعدادش را بروز دهد! 
زمانــي كه كودك به ســن 
تشــخيص رنگ ها رسيد و 
توانايي ترســيم نقاشــي را 
يافت رنگ يا رنگ هاي مورد 
عالقه اش را كشف كنيد و از 
آن رنگ ها بيشتر در اتاقش 
در روتختي و پــرده و رنگ 
ديــوار و... اســتفاده كنيد. 
بخشی از ديوار اتاق كودك را 
برای چسباندن نقاشي هاي 
كودك بگذاريــد. با نمايش 
در  كــودك  نقاشــي هاي 
دكوراسيون اتاقش اعتماد به 
نفس او را تقويت می كنيد و 
او را به سوی خالقيت بيشتر 
استعدادهايش  شكوفايی  و 

سوق می دهيد. 

16

17

18
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بهتر است جاي ميله ها و گيره هاي 
رخت آويز را داخل كمد يا روي ديوار 
تغيير دهيد و ارتفــاع آن ها را كم 
كنيد تا به آسانی در دسترس كودك باشد. فراموش 
نكنيد كه اتاق متعلق به كودك است و همه چيز در 

آن بايد متناسب با قد و جثه او باشد. 

بهتر  دكوری  هيچ 
لبخند   از  زيباتر  و 
پدر و مــادر برای 
فرزند نيست. هر چه بيشتر، هر روز 
و هر ساعت اين دكور رايگان ولی 

بی بها را به فرزندتان هديه دهيد.

1920
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ايده هايی برای اتاق كودك
KIDS ROOM  IDEA
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طراحی و دكور يک اتاق بر پايــه ي يک تم يا يک 
موضوع از دلچســب ترين كارهای طراحی است. 
چه كودك چه بزرگســال از اين كار لذت می برند. 
چه كســی بدش می آيد در اتاقی زندگی كند كه 
همه ي دوستان خيالی و داستانی اش در آن هستد! 
آن چه روشن اســت پدر و مادرها اگر نه بيشتر به 
همان اندازه ی كودكان از ايــن كار لذت می برند. 
اگر پدری در انتظار به دنيا آمدن يک پســر باشی، 

نخستين چيزی كه پس از هزينه ی زايمان و پوشک 
و شير خشک و پوشاك و ... به يادت می آيد طراحی 
و تزيين اتاق كودك به شيوه ی داستان های تخيلی 
دوران كودكی ات است. تا اينجای كار هيچ مشكلی 
نيســت چون نوزادت تا بزرگ تر شود و دوستان 
خــودش را بيابد، تو می توانی بــه بهانه ی او نقش 
سندباد يا شــهر موش ها را روی ديوارش بكشی. 
ولی هنگامی كه بزرگ تر شــد يادت باشد كه اتاق 

فرزندت از آن اوســت و بايد به سليقه اش احترام 
بگذاری.طراحی اتاق كودك بــر پايه ی موضوع يا 
تم می تواند از سرچشمه های فراوان الهام بگيرد: از 
داستان ها و كتاب های تخيلی تا كارتون های دوران 
كودكی و حتا فيلم های ســينمايی. در اين جا چند 
تم را كه ميان بيشتر پدرها و مادرهای دنيا مشترك 
اســت خدمتتان نمايش می دهيم تا هر يک را كه 

پسنديدی برگزينی و با فرزندت لذت ببری.
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حشره ها، حشره ها
حشره ها هميشــه هم بد نيستند. هنگامی از حشــره نام می بريم 
فقط مگس ها و پشــه های بدنام نيستند كه در اين گونه می گنجند. 
زنبورهای عســل )هاچ زنبور عسل يادتان هســت؟( و مورچه ها از 
حشره هايی هستند كه گويی در داســتان ها و كارتون های همه ي 
نســل ها حضور دارند. يكی از اين حشره ها را برگزين يا چند تايی را 
با هم تركيب كن و بر در و ديوار اتاق نقاشــی كن. از عروســک های 
آن ها هم می توانی برای تزيين گوشــه و كنار اتاق اســتفاده كنی. 
شاپرك ها هم می توانند گزينه ی خوبی برای حباب چراغ ها يا نقش 
روی ديوارها باشند. با اين طراحی شايد بتوانی كودكت را به بيرون 

رفتن از خانه و گشت در بيشه و بوستان تشويق كنی؛ البته شايد.

ماجراجويی در خانه
بيشــتر كودكان دوســت دارند چندی در كوه و دشت و فضای آزاد 
زندگی كنند. همه ی ما در يادآوری خاطرات گذشــته، صحنه ای از 
قايق سواری، ماهيگيری يا دويدن در دشت و كندن گل ها و باالرفتن 
از درخت هــا را داريم ولی زندگی امروز به گونه ای اســت كه امكان 
ساخت اين خاطره ها را برای كودكانمان دشوار می سازد. چه راهی 

بهتر از ساختن فضای جنگل يا ييالق و كوه در دل اتاق كودك. 
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جهانگرد كوچولو
چه انــدازه آرزوهايتان در بــاره ي جاهايی كه 
دوست داشــتيد ســفر كنيد برآورده شده اند؟ 
بهتريــن ايده برای طراحی تــم اتاق كودك، پر 
كردن آن با عنصرها و يادگاری ها و تصويرهايی 
از بهتريــن و زيباترين مكان های گردشــگری 
ايران و جهان اســت. با ايــن كار از همان آغاز او 
را به سفر تشــويق می كنيد. خدا را چه ديديد! 
شايد قانون جذب برای كودك تان كارايی داشته 
باشد و او بتواند در آينده به همه ی آن جاها سفر 
كنيد. پس تا می توانيد نقشــه های كشــورها و 
عكس بناهای تاريخی جهان و مكان های زيبا و 
شگفت انگيز را بر در و ديوار و پتو و تخت و سقف 

اتاق كودك به كار بريد.
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سفر به كهكشان ها
باور كنيد يا نه هر چه امروز از فضا و كهكشان و ستاره ها 
و ســياره ها می دانم به بركت فيلم های علمی تخيلی و 
فضايی است كه در كودكی و نوجوانی می ديدم. اگرچه 
امروز ستاره شــناس يا فضانورد نيســتم ولی بهترين 
تم برای اتاق پسربچه را فضا و ســياره ها و ستارگانش 
می دانم. هيچ لذتی بيش از اين نيســت كه در خيالت 
اتاقــت را پايگاه فضايی بدانی و ســوار بــر فضاپيمای 
بزرگت به كاوش در كهكشان ها بپردازی. يادتان باشد 
سياره های منظومه ی خورشيدی را روی ديوار  يا سقف 

در نسبت های درست بكشی.



29 شهريور1393

جانور دلخواه
هر آدمــی يک جانور دلخــواه دارد. مــن كه جانور 
محبوبم گربه اســت. برخی از شــير برخی از عقاب 
خوششــان می آيد. چيزی كه مهم است برانگيختن 
عالقه و توجه كودك به جانوران اســت. حضور اينجا 
و آنجای جانوران )البته عروســكی و نقاشی( در اتاق 
كودك به او می آمــوزد كه ما آدم ها تنها جانوران اين 

جهان نيستيم. 

توپ و سوت
اين ديگر موثق است كه پدرم اتاق كودكی ام را با عكس بازيكنان تيم محبوب 
فوتبالش تزيين كرده بود چون امروز هيچ عالقه ای به فوتبال ندارم و اهل ورزش 
هم نيستم! ولی آدمی است و تجربه. شما می توانيد اتاق كودتان را با تم ورزشی 
طراحی و چيدمان كنيد. يک دروازه ي كوچک فوتبال، يک حلقه ي كوچک 
بسكتبال، چند جام و جايزه و مدال ورزشی )كه می توانيد از فروشگاه ها بخريد( تا 
سال ها در ذهن كودكتان خواهد ماند. از رنگ لباس تيم های ورزشی هم می توانی 
در رنگ آميزی اتاق استفاده كنی.
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ماشين ها، هواپيماها و قطارها
من خبر موثق دارم كه پدر مايكل شوماخر اتاق كودكی 
مايكل را با تم ماشين های مسابقه ای تزيين كرده بود! 
با كشــيدن خط آغازو پايان در كف اتاق و پرچم های 
مســابقه می توانيد زمان خوشــی را بــا فرزندتان در 
اتاقش ســپری كنيد. خدا را شــكر كه امروز بيشــتر 
توليدكننده ها، يک مدل از تخت خواب كودك به شكل 
ماشين در بساطشان پيدا می شود. باقی كارها می ماند 
به سليقه ی خودتان. از قطار و هواپيما هم غافل نشويد 

كه می گويند امنيت بيشتری دارد. خدا عالم است.

بچه ها كارتون
امــروز ديگــر بچه هــا بــه 
آســانی بهترين و بروزترين 
انيميشن های دنيا را می بينند 
و همه بــا شــخصيت های 
انيميشــنی آشــنا هستند. 
پس محدوديتی در انتخاب 
نخست  نداری.  شخصيت ها 
ببيــن بچه ات پســر اســت 
يا دختــر )اگــر نمی دانی از 
همســرت بپرس(. ســپس 
از كودكــت بخــواه از ميان 
انيمشــن ها يكی را برگزيند، 
هر كدام شــد به آســانی به 
بازار برو عروسک و برچسب 
و طــرح و مبلمــان بــا آن 
شــخصيت ها را بخر. لباس و 
حوله و فرش و بشقاب و كيف 
كارتونی هم كه فراوان است. 
خودت هم می توانی دست به 
كار شــوی. اندكی ذوق الزم 
است و بسياری استعداد. كه 

تو داری.
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تيرانوسروس ركس
آقا! هر كس بتواند علــت عالقه ي بچه ها به دايناســورها را بيابد، مرد دانايی 
اســت. خودم فكر می كنم به خاطر شباهتشان به پدر و مادرهاست. به هر رو، 
تقريبن همه ي بچه ها به ويژه پســربچه ها دانش خوبی از دايناســورها دارند 
كه گاه مايه ی شــرمندگی ما بزرگ ترها می شود. پس معطل نكن. اگر در پی 
تم برای اتاق كودكت هستی، دايناســورها می توانند انتخاب نخست باشند. 
فقط يادت باشــد پيش از طراحی و انتخاب و خريد، يكی دو كتاب در باره ي 

دايناسورها بخوانی تا مبادا جلوی بچه ها شرمنده شوی!
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با!
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نوزادها و بچه ها 
همواره در جنب 
و جوش هستند. 
استخوان های نرم 
آن ها گاه امكان 

وضعيت هايی را به 
بدن می دهد كه ما 
در بزرگسالی به آن 
غبطه می خوريم. 
تشويق و عادت به 

ورزش از ويژگی های 
خوب فرهنگ 

كشورهای پيشرفته 
است كه خوب است 
ما هم آن را بياموزيم 

و به كودكان مان 
ياد دهيم. در اين 

تصويرها كه جنبه  ي 
سرگرمی هم دارند 
12 حركت ساده 
برای 12 دقيقه 

نرمش ساده ی روزانه 
نمايش داده شده اند. 
می توانيد اين صفحه 
را ببريد و بر ديوار 
اتاقتان بياويزيد تا 
همواره پيش چشم 
شما و فرزندتان 

باشد.

زانو ها را خم کن

فیسسسس! وضعیت مار

وضعیت مبارزه

ماووو! دور از شما، وضعیت گاوی

حالت هاپو

بشین و بخند دست از پا درازتر

بچه مثبت

حاال خرگوشیحاال  الک پشتی

به چپ چپ، به راست راست حاجی لک لکی
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بازار امروز پر اســت از انواع لوازم كودك و انتخاب و خريد يک كالســكه ی خوب برای نوزاد كابوس پدرها و مادرها است. 
با پيشرفت فناوری گزينش يک كالسكه ی مناســب در ميان انبوه گزينه هاي متنوع و پيشرفته و زيبا تو گويی از انتخاب 
يک خودرو هم دشوارتر و پيچيده تر شده است. كالســكه هاي مختلف و متنوع براي سبک هاي زندگي متنوع طراحي و 
توليد مي شــود و از اين رو نمي توان با قطعيت گفت كه كدام نوع از كالســكه ها بهترين نوع هستند. هر سبک و هر نوع از 
كالسكه هاي كودك برای سبک زندگي و شرايطي كه برايش طراحي شده گزينه  ای مناسب و خوب است. اما در هر صورت 
می شود نكته  هايی مهم و بايسته را برشمرد كه هر كالسكه ای دست كم اين ويژگي ها را داشته باشد.  پس  فراموش نكنيد كه 

افزون بر زيبايي ظاهري و سبک و مدل كالسكه ی كودك، موارد مهم ديگر نيز هست كه  بايد پيش از انتخاب ارزيابي كنيد. 

راهنماي خريد 
كالسكه  ی كودك
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پیش از انتخاب و خريد كالسكه به اين پرسش ها پاسخ دهید
 آب و هواي شهر و ديارتان چگونه است؟

 در شهر بزرگ زندگی می كنيد يا در شهرستان؟ خيابان ها و معابر شهرتان استاندارد است؟ 
 از كالسكه در چه زمانی استفاده می كنيد؟ چه اندازه؟ 

 چه اندازه فضا براي نگهداري كالسكه داريد؟
 آيا كالسكه ی تاشو براي تان مناسب است يا معمولی؟

پاسخي كه به اين پرسش ها مي دهيد تا اندازه ی فراوان در انتخاب نوع كالسكه ی مناسب راهنمای تان خواهد بود .

كودك در دوران نوزادي توان نشستن را ندارد پس 
كالسكه اي برگزينيد كه ظرفيت و جايگاهي آسوده و 
مناسب براي نوزاد به صورت خوابيده و لميده را داشته 
باشد.

اگر براي حمل نوزاد از كرير 
نوزاد )حمل كننده( استفاده 
مي كنيد اطمينان بيابيد كه 
كرير كاملن روي كالسكه 
قفل و ثابت مي شود. 

اگر می خواهيد از كالسكه نه تنها در دوران 
نوزادي كه تا دوران نوپايي كودك تان 
استفاده كنيد مطمئن شويد كه فضاي 

داخلي كالسكه به اندازه ی كافي بزرگ باشد 
تا پس از دوران نوزادي تا چندين ماه ديگر 

بتواند به راحتي كودك را در خود جاي دهد. 

در برخي از كالسكه ها 
در كنار دســته خود 
فضاي استوانه اي شكل 
هست كه مي توان براي 
جای دادن بطري آب 
معدني، شيشه ی شير 
و برخي چيزهای ديگر 

استفاده كرد. 

درست مانند صندلي كودك در خودرو، 
وجود اين قطعه در كالسكه نيز ضروري 
است. از اين قطعه دو نوار نگهدارنده 
به سمت شانه هاي كودك، دو نوار 
نگهدارنده براي ران هاي كودك و يه 
نوار محافظ و نگهدارنده بين پاهاي 
كودك كشيده مي شود. 

چرخ كالســكه ها داراي قفل هايي هستند 
كه ترمز ناميده مي شوند و با باز كردن آن ها 
چرخ ها آزاد و با بســتن آن ها چرخ ها قفل 
مي شود. هنگام خريد حتمن به آسان بودن 
مكانيسم باز و بست اين قفل ها و هم چنين 

مرغوبيت آن ها توجه كنيد. 

از قسمت هاي بسيار كاربردي 
و الزم يک كالسكه ی مرغوب و 
ايده آل فضاي ذخيره سازي اي 

است كه معمولن در بخش 
زيرين كالسكه قرار مي گيرد. 
از اين قسمت مي توانيد براي 

جای دادن چيزها و لوازم 
كودك استفاده كنيد. 

ارتفاع و شيب دسته ی كالسكه 
بايد قابل تنظيم باشد تا پدر 
يا مادر يا هر آدم مهربان و 
پدرآمرزيده ای كه بخواهد 

كالسكه را براند بتواند با توجه 
به اندازه و قامت خود آن را 

تنظيم كند. 

كالسكه بايد به گونه ای باشد 
كه به آسانی درون خودرو 

جا شود. پس خودروی خود 
را متناسب با كالسكه ی 
كودكتان انتخاب كنيد!

بهترين كالسكه  داراي 
مكانيسم شتاب گير خودكار 
چرخ ها است. با وجود اين 
سيستم از شتاب گرفتن 
چرخ ها در سرعت زياد 

جلوگيري مي شود و احتمال 
بروز تصادفات احتمالي به 

مقدار زيادي كاهش مي يابد. 

چرخ هاي كالسكه بايد اهرمي 
داشــته باشــند كه به آسانی 
بچرخد و تغيير جهت دهد. در 
اين صــورت پدرمادرها هنگام 
راندن كالسكه  مي توانند چرخ ها  
و كالسكه را در جا به سويی كه 

می خواهند بگردانند. 

هنگام خريد كالسكه ی 
كودك حتمن توجه كنيد كه 
كالسكه روكشی جداشونده و 
شستشوشونده داشته باشد تا 
بتوان به آسانی و زود به زود آن 
را از كالسكه جدا كرد و شست 
و دوباره به كالسكه  نصب كرد. 

فضايي داخلی كالسكه 
بايد راحت و قابل تنظيم 

و شيب آن تغييرپذير 
باشد تا بتوان آن را براي 

حالت هاي خوابيده، لميده 
و نشسته ی كودك 

تنظيم كرد. 

بدترين چيز رفتن انگشت 
دست يا پای نوزادتان در ميان 
ميله ها و اهرم ها يا چرخ های 
كالسكه است. پس از همان 
آغاز كاليسكه را به خوبی 
وارسی كنيد و ببينيد كه 

همه ی اين جای های خطرناك 
از دست و پای كودك دور يا 

دارای محافظ باشد. 

از سايبان غافل نشويد. به ويژه اگر 
در جايی زندگی می كنيد كه از نعمت 

آفتاب فراوان برخورداريد. 
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My Baby Decoration
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مبلمان، تخت خواب و اکسسوری های 
نوزادی مهم ترین بخش دکوراسیون 

اتاق نوزاد هستند که از میان این 
سه مورد شاید مبلمان گران ترین 

باشد. پس کار عاقالنه این است که 
دکوراسیون اتاق نوزاد را با خرید و جای 

دادن قطعات مبلمان اصلی و گران تر 
آغاز کنید و سپس چیزهای دیگر را 

پیرامون آن ها بچینید. 

مبلمان اتاق نوازد
مبلمان اتاق نوزاد از چهار قطعه ی اصلی و مهم تشكيل 
می شود و اين قطعات عبارتند از : تخت خواب نوزاد، ميز 
تعويض، دراور و يک صندلــی راحت. قيمت اين تكه ها 
در بازار متنوع و متفاوت اســت و بيشــتر به كيفيت، 
ريزكاری های به كار رفتــه در آن ها، جنس و دوام آن ها 
بستگی دارد. برای انتخاب و خريد اين مبلمان چند مورد 
هست كه بايد بدان توجه كرد. برخی از قطعات مبلمان 
دكوراســيون اتاق نوزاد را می توان گونه ای برگزيدكه 
افزون بر هماهنگی و تناسب با شرايط فعلی دكوراسيون 
اتاق نوزاد، با گذشت زمان و بزرگ تر شدن نوزاد نيز هم 
چنان در اتاق كودك باقی بماند و مورد نياز و اســتفاده 
باشد. از اين رو می توانيد با خيالی آسوده تر برای خريد 
جنسی مرغوب تر و با دوام تر هزينه كنيد. حتی می توانيد 
برخی از قطعات مانند صندلی شيردهی يا دراور )گنجه( 
را سال های بعد در فضايی ديگر از خانه با كاربردی ديگر 
مورد اســتفاده قرار دهيد. در اين صورت هر اندازه كه 

هزينه كنيد باز هم به صرفه است. 
شايد بهتر باشد تخت نوزاد را به گونه ای انتخاب كنيد كه 
به آسانی در چند ماه يا سال آينده به تختی بزرگ تر برای 
كودكتان تبديل شــود. اين گونه طرح ها امروز در ميان 
توليد كننده ها رونق يافته و خريــداران نيز به آن روی 
خوش نشــان داده اند. بدين گونه اگر چه در آغاز بهای 

بيشتری می پردازيد، در پايان سود می كنيد. 

دكوراسیون 
اتاق نوزاد

My Baby Decoration
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چيدمان مبلمان در اتاق نوزاد 
تنها انتخاب و خريد عناصر نيســت كــه اهميت دارد 
كه چگونگــی چيدمان مبلمان نيــز از اهميت فراوان 
برخوردار اســت. چينش مبلمان بايد به نحوی باشــد 
كه فضايی ايمــن، كاربردی و راحت را بــرای نوزاد و 

رسيدگی به او فراهم سازد. 
تخت خواب نــوزاد را نبايد زير پنجره و پــرده قرار داد و 
هم چنين تا جايی كه بشــود از قرار دادن تخت نوزاد در 
مقابل ديوار های بيرونی اتاق خودداری كرد. اين ديوارها 
معمولن در زمستان سردتر و در تابستان گرم تر هستند. 
به شــيوه و مقدار نور و روشنايی در ساعت های مختلف 
روز توجه كنيد. هنــگام طلوع آفتــاب در صبح و ورود 
نور صبحگاهی به داخل اتاق نوزاد نبايد اشــعه های تند 
خورشيد به چشمان نوزاد برســد و خواب او را برآشوبد. 
نورهای عصرگاهی نيز می تواند خواب نوزاد را برهم زند. 
پس تخت خواب نوزاد را در جايی بگذاريد كه در معرض 

تابش نور طبيعی در ساعات مختلف روز نباشد. 

فضای ذخيره سازی
اهميت وجود فضای ذخيره ســازی را در اتاق نوزاد ناديده نگيريد. شايد كودك بسيار كوچک 
بنمايد ولی گول كوچكی اش را نخوريد. وســايل و لوازم مربوط به او ســهم زيادی از فضا را به 
خود اختصاص می دهد و به فضای ذخيره ســازی گوناگون برای جادهی آن ها نياز است. در يک 
اتاق نوزاد برای كاربردی بودن به انواع فضاهای ذخيره ســازی مانند كشوهای متعدد، كمد ها و 
قفسه ها و طبقه های باز نياز است. برای رعايت ايمنی، فضاهای ذخيره سازی ايستاده و سنگين 

را به ديوار پيچ يا در جای خود ثابت كنيد. 
اگر اتاق كوچک باشــد فضاهی ذخيره سازی مهم تر است. بايد به فكر ســاختن و آماده كردن 
هوشــمندانه ی فضاهای ذخيره سازی باشيد و از سانتی متر به ســانتی متر فضا استفاده كنيد. 
نصب قفسه ها و طبقه های كف تا سقف، استفاده از كنج ها و آويزهای ديواری از ايده های مناسب 
برای فضای ذخيره سازی در اتاق های كوچک برای نوزاد است. هم چنين به مبلمانی فكر كنيد 

در خودش فضای ذخيره سازی دارد. 

ميز تعويض
انواع و ســبک های فراوان از ميز تعويض در بازار هست به ويژه آن هايی كه 
فضای ذخيره ســازی در خود دارند از مفيد ترين و مناســب ترين گزينه ها 
هســتند. البته اگر فضا محدود و كوچک اســت و جايی برای ميز تعويض 
نيست نگران نباشيد. می توان به آســانی اين قطعه را از دكوراسيون اتاق 
نوازد حذف و پوشــک نوزاد را روی زير اندازهــای مخصوص و روی زمين 
تعويض كرد. طرح های نو هم بــه بازار آمده اند كه جای كمتری می گيرند. 
هم چنين برخی از تخت خواب های نوزاد دارای سطحی كوچک به عنوان 

سطح تعويض پوشک هستند. 
به هر حال به ياد داشــته باشــيد كه تمام ابزار و ملزومات تعويض نوزاد را 
بايد در نزديكی ميز تعويض آماده ســازيد تا زمانی كه كودك را روی ميز 
می خوابانيد مجبور نباشــيد حتی برای لحظه ای برای آوردن وسايل مورد 
نياز او را  تنها بگذاريد. حتا يک لحظه كافيست تا نوزاد از روی ميز به پايين 

سقوط كند. 
اتاق نوزاد در خانه های كوچک

اگر در آپارتمانی بســيار كوچک با يک اتاق خــواب زندگی می كنيد بايد 
فضای مخصوص نوزاد را در همان يک اتاق با خودتان به صورت مشــترك 
بســازيد. نوزاد بايد فضايی برای خود داشــته باشــد كه با حالت و فرمی 
كودكانه و شاد طراحی شده باشد. شايد الزم باشد اين فضا را محدود كنيد 
اما نبايد آن را حذف كنيد. بخشی از فضای خانه را به گونه ای جدا كنيد و با 
رنگ های روشن و شاد بياراييد. به هر حال خودتان خواسته ايد كه بچه دار 

شويد و بايد دردسرهايش را هم بپذيريد. 
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يكی ديگر از قطعات مهم و كاربردی برای دكوراسيون اتاق نوزاد يک صندلی راحتی و مناسب برای شيردهی و مراقبت از 
نوزاد در طول شــبانه روز است. اين شايد تنها مبلمانی است كه به نام نوزاد ولی به كام مادر يا پدر است چون شما هستيد 
كه بايد در آن راحت باشــيد. شــيردهی به نوزاد در روزها و هفته های نخست تولد كاری بســيار زمانبر است و به صبر و 
حوصله نياز دارد. اگر فضا به اندازه ی كافی داريد هرچه صندلی بزرگ تر باشــد راحت تر و بهتر است. صندلی را به نزديک 

چراغ خواب بگذاريد تا مجبور نباشيد در طول شب برای شيردهی به نوزاد نور سقفی اتاق را روشن كنيد. صندلی راحت
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جهان رنگی 
كودكان

رنگارنگ ترين جهان ها، جهان كودكان اســت. نوزاد اگرچه در آغاز به 
درستی نمی تواند رنگ ها را تشــخيص دهد ولی به سرعت می اموزد كه 
يكی از زيباترين جلوه های جهان ما رنگ است. شايد به همين دليل باشد 
كه هر گاه سخن از دكراسيون می شود، نخستين چيزی كه به ذهن می آيد 

رنگ در دكوراسيون است.

 كودك هم حق دارد رنگ دلخواهش 
را در اتاقش ببيند. پس هنگام انتخاب 
رنگ به ســليقه و نظر كــودك توجه 
كنيد و اگر خواســته ی او به نظرتان 
نتيجه ی خوبی را در پی ندارد به جای 
مخالفت شديد، از رنگ دلخواهش به 
صورت ماليم تر يــا در اندازه ای كمتر 
و به صــورت تركيب با رنگ های ديگر 

استفاده كنيد. 

 كودكان عاشــق رنگ های تند و پر 
انرژی مانند قرمز و نارنجی هســتند 
و دختــر بچه ها به خصوص عاشــق 
رنگ هــای تنــدی مانند ســرخابی 
هستند. از اين رنگ ها در اتاق كودك 
استفاده كنيد و اجازه دهيد تا كودكان 
از داشتن و ديدن اين رنگ ها در اتاق 

خود لذت ببرند و انرژی بگيرند. 

 كــودكان در آســتانه نوجوانــی و 
در دوره نوجوانــی عالقــه ی فراوان 
به رنگ هــای تيره پيــدا می كننند و 
به شــدت می خواهنــد از رنگ هايی 
مانند سياه در اتاقشان استفاده شود. 
می توانيد به اين خواسته ی آن ها تن 
دهيد بی آن كه نگران باشيد اين كار 

نوجوان را افسرده  كند. 
كافيســت ديوارهای اتاق را با رنگی 
بسيار روشن مانند آبی آسمانی روشن 
رنگ آميزی و از وســايل و منسوجات 
تيره اســتفاده كنيد و يا برعكس يک 
يا چنــد ديوار فضا را با رنگ مشــكی 
طبق خواســت نوجوان رنگ آميزی 
و در عوض برای منســوجات و ديگر 
قســمت های دكوراســيون اتاقش از 
رنگ های روشن و شاد و زنده استفاده 

كنيد . 

در اين صورت اثر منفی رنگ های تيره 
از ميان می رود و فضايی متناســب و 
خوشايند ساخته می شــود. در مورد 
اســتفاده از رنگمايه هــای تيــره از 
رنگ هــای ديگر هــم همين موضوع 
درست است. ديدتان را نسبت به رنگ 
مشــكی برای اتاق كودك و نوجوان 
تغيير دهيــد و به آن تنهــا به عنوان 
رنگی ممنوع و غم انگيــز نگاه نكنيد. 
در پی راهی باشيد تا بتوانيد اين رنگ 

زيبا را در اتاق فرزندتان به كار بريد. 

 قرمز رنگی اســت كه می تواند هم 
مناسب و هم نامناسب در اتاق كودك 
باشــد. از رنگمايه ای تند و به مقداری 
بيش از انــدازه از قرمز در اتاق كودك 
اســتفاده نكنيد. اما اگــر از مايه های 
مناســبی از رنگ قرمــز و به مقداری 

معقــول از اين رنــگ در اتاق كودك 
اســتفاده كنيد نتيجه فضايی شاد و 

گرم خواهد بود. 

 نارنجی رنگی بســيار مناسب و زيبا 
برای اتاق كودك است كه چه دختران 
چه پسران آن را می پســندند. برای 
اينكــه حجم زيــادی از رنگ نارنجی 
ســبب ايجاد فضايی ناجــور و بيش 
از اندازه پر انرژی نشــود پيشــنهاد 
می كنيم نارنجی را با مقداری مشكی، 
سفيد يا طوســی همراه كنيد يا آن را 
با رنگ آبی كه رنگ مكملش هســت 
به كار بريد تا تضــاد و تعادلی جذاب 

خلق شود.
 رنگ زرد نيز درســت مانند نارنجی 
است و برای اتاق كودك دختر و پسر 

مناسب است. 



41 شهريور1393

دختر بچه ها عاشــق رنگ های صورتی و بنفش هستند و از تماشای آن ها در اتاقشــان لذت می برند. اگر فكر می كنيد همه جای اتاق را نمی شود صورتی يا بنفش كرد از پرده 
رنگی های ماليم صورتی يا بنفش ياسی استفاده كنيد و برای جذابيت بيشتر اين رنگ های زيبا، تا اندازه ای سبز ماليم يا سفيد بدان ها بيفزاييد. 
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 رنگ زمينه ی دكوراســيون و هم چنين رنگ 
عناصــر و قطعات بــزرگ و اصلی را ســاده تر و 
خنثی تر انتخاب كنيد تا برای زمان طوالنی تری 
مناسب اتاق كودك باشند. بهتر است رنگ های 
تند و شــاد و متمايز را كه مورد عالقه كودكتان 
هست در اكسسوری  ا و لوازم ديگر استفاده كنيد 
تا در اگر نياز به تعويض رنگ و اســتفاده از رنگی 
ديگر داشــتيد اين كار را با هزينه ی كمتر انجام 

دهيد. 
 رنگهايی كه برای اتاق كودك برمی گزينيد بايد 
با يكديگر رابطه و هماهنگی خاص داشته باشند و 
يكديگر را كامل كنند. رنگ ها بايد از يک خانواده 
رنگی باشند و يا مكمل يكديگر باشد. استفاده از 
طرح های راه راه و چهار خانه از بهترين روش های 

هم نشين سازی رنگ های متنوع است. 
 بســياری از پدرها يا مادرها  بر اين باورند كه 
رنگ سفيد رنگی مناسب اتاق كودك نيست زيرا 
بی روح است و به سرعت چرك را نشان می دهد. 
اين باور نادرست است. رنگ سفيد از مناسب ترين 
رنگ های اتاق كودك است به شرطی كه در كنار 

رنگ های متنوع و شاد ديگر به كار رود.

در كنار رنگ های تند و شاد و متنوع 
حتما از مقداری رنــگ آرام و خنثی 
مانند بژ، سفيد يا طوسی نيز استفاده 
كنيد تا تركيبی با ثبات تر و متعادل تر 
بسازيد و آرامش و ســكون در كنار 
حجم زيادی  انرژی و نشاط قرار گيرد.
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رنگ های مناسب 
برای دكوراسیون 

اتاق كودكان 
اوتیست
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كودكان اوتيست بايد در محيطی 
آرام و آرامش بخــش  و به دور 
از هرگونه فعاليت اســترس زا و 
پر تنش رشــد كنند. اگر كودك 
اوتيســت در خانــه داريد بايد 
بــرای رنگ آميــزی ديوارها و 
دكوراســيون اتاق كودك و هم 
چنين رنگ آميزی ديگر فضاهای 
خانه خود به ســراغ رنگ های 
برويد.  آرام  و  تســكين دهنده 
فرزند شما در خانه ای با رنگ هايی 
ماليــم و آرام می توانــد پس از 
گذراندن يک روز خسته كننده و 
شلوغ در خارج خانه، به آرامشی 
عميق برســد و ايــن آرامش و 
ســكون همان چيزی است كه 
همه به خصوص كودكان اوتيست 
به آن نياز دارنــد. اتاق كودك با 
رنگ هايی تند و شــاد جلوه ای 
با مزه و جالــب دارند اما فضايی 
آرامش بخش  ماليم  رنگ های  با 
هســتند و بهترين حالت برای 
دكوراسيون اتاق كودك اوتيست 

به شمار می آيد. 
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آبی، سبز يا ارغوانی ماليم
طراحان و دكوراتورهــا به پدرمادران كودكان اوتيســت 
پيشنهاد می كنند از رنگ هايی با رنگمايه های ماليم و آرام 
مانند آبی ماليم، سبز يا بنفش ماليم برای دكوراسيون اتاق 
فرزندشان و حتی دكوراسيون بيشتر فضاهای خانه استفاده 
كننــد. اين نوع رنگ ها انتخاب بســيار بهتــر و ايمن تری 
نسبت به رنگ های اوليه ی شاد و روشن هستند. به اعتقاد 
روانشناســان، ذهن به صورت خــودكار در مقابل اين نوع 
رنگ های ماليم واكنشــی موجه و بهتر نشان می دهد و در 
نتيجه احساسی سرشــار از آرامش و رفتاری موجه و آرام از 

طرف كودك سر خواهد زد. 
صورتی كمرنگ

هنگامی كــه از رنگ صورتی ســخن می گوييم بی درنگ 
ويژگی های دخترانه به يادمان می آيد. شايد اين گونه باشد 
ولی رنگ صورتی برای پســران نيز مناسب است. استفاده 
از پرده رنگ ماليــم و آرام از صورتی برای ديوارها و مبلمان 
اتاق كودك می تواند آرامشــی فضا را تامين كند. بر پايه ی 

پژوهش ها رنگ صورتی ماليم گزينه ای بسيار مفيد و 
مناسب برای دكوراسيون اتاق كودكانی است كه 

دچار ناتوانی های يادگيری و اوتيسم هستند. 
رنگمايه های ماليم صورتی ماهيتی خنثی 
دارنــد كه از آشــفتگی و درگيری ذهنی 
كودك جلوگيری می كند. با تركيب الگوها 
و طرحهای ساده چون راه راه يا چهار خانه 
به رنگ صورتی می توانيد فضايی آرام و به 

دور از هرگونه شلوغی  و تشويش را برای 
فرزند خود بسازيد. 

رنگ های روشن 
شايد فرزند شما رنگی را بسيار دوست داشته باشد 
و از شما بخواهد از آن رنگ در اتاقش استفاده كنيد. 
در اين حالت بهتر است روشــن ترين پرده ی رنگ 
مورد عالقه فرزند خود را به جای رنگمايه های تند و 
برانگيزاننده ی آن رنگ برگزينيد و در اتاقش به كار 
بريد. برای نمونه اگر فرزندتان از رنگ نارنجی خوشش 
 می آيد، ماليم تريــن و آرام ترين رنگمايه ی نارنجی 
) مانند رنگ هلويی( را برای دكوراسيون اتاق كودك 

استفاده كنيد. يا اگر رنگ مورد عالقه ی فرزند شما 
سبز است مناسب ترين رنگ می تواند سبز كاهويی 
يا كرفسی باشد. اگر رنگی كه به عنوان رنگ غالب و 
رنگ زمينه برای اتاق كودك اوتيست برمی گزينيد 
به اندازه ی كافی ماليم و روشن باشد كودك آسان تر 
می توانــد برای يادگيری روی يــک موضوع تمركز 
كند و هم چنين خواب و اســتراحت بهتری خواهد 

داشت. 

رنگ های خنثی
از مناســب ترين انتخاب هــای رنگــی بــرای 
دكوراســيون اتاق كــودك اوتيســت رنگ های 
خنثی اســت. عاجی، بژ، قهوه ای، طوســی ، ... از 
دســته رنگ های مناســب و مفيد برای اين كار 
اســت. رنگ خنثی از مقدار تحريک های بصری 
می كاهد و اين امر نكته ای حياتی و بســيار مهم 
برای كودكان اوتيســت است. اســتفاده از رنگ 
ســفيد با اينكه يک رنگ كامال خنثی است برای 
دكوراسيون اتاق كودك اوتيست و خانه ای كه او 
در آن زندگی می كند پيشــنهاد نمی شود. ديدن 
مقدار فراوان رنگ سفيد برای يک كودك اوتيست 

آرامش بخش نيست. 




