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  سال ۵-۷در کودکان  يط بر کاهش اختالل رفتاريمح يفير عوامل کيتأث

  

  ۳ليال اژده فر، ۲شيرين اژده فر، ۲نگار نصيري، ∗۱اسماعيل ضرغامي
 

  يي، تهران، ايراند رجاي، دانشگاه شهيو شهرساز يگروه معمار. ۱
  يران، تهران، ا، واحد تهران شمالي، دانشگاه آزاد اسالميو شهرساز يگروه معمار. ۲
  ، تهران، ايرانواحد علوم و تحقيقات  دانشگاه آزاد اسالمي،. ۳
  

  فصلنامه پايش
  ٤٠٣-۴۱۴صص  ١٣٩٢ مرداد ـ شهريور چهارم شماره دوازدهمسال 

  ۲۸/۳/۱۳۹۲: تاريخ پذيرش مقاله
  ]٢٢/٤/١٣٩٢-نشر الكترونيك پيش از انتشار[
  

. شـده اسـت   کودکـان  يآموزش فضاهاي و آموزش مسئله به يا ژهيو جهتو سبب ران،يا در کودکان توجه قابل تيجمع ر،ياخ هاي سال در
ـ  و مناسب يطراح فاقد فضاهاي در ها مهد کودك و ها دبستان اکثر ران،يا در متأسفانه  سيتأسـ  يآموزشـ  ريـ غ کـاربري  بـا  ييفضـاها  در اي

 بر مؤثر يطيمح هاي تيقابل از رييبهره گ بر ديبا تأک کودکان ژهيو فضاهاي يطراح اصول از يبرخ يبررس حاضر، قيتحق از هدف. شوند يم

تا  ۵ن يسن يش دبستانيو شامل کودکان پ از نوع در دسترس ،يجامعه آمار. است آنان در يکاهش اختالالت رفتار کرديرو و کودکان رفتار
انتخـاب  کودک  ۳۰ آن تعداد ساده است که از طريق يتصادفنوع  از يريروش نمونه گ. شهر تهران است يها از مهد کودک يکيساله در  ۷

ش آزمون ـ پـس   يو از نوع طرح پ يشيمه آزمايق به کار گرفته شده، نيروش تحق. م شدنديش و گواه تقسيآزما ينفر ۱۵گروه  ۲شده و به 
  .استفاده شده است) ANCOVA(انس يل کواريها از تحل داده يل آماريتحل يبرا. بودش يو آزما آزمون با گروه گواه

 يط خارج از فضـا يبا مح يداريو شن يداريجاد ارتباط ديو مناسب فضا، ا يعيطب يريد نورگکر انيب توان يم ،به دست آمده جيانت ساسبر ا
بـاز، بـر کـاهش نشـانگان      يو هدفمنـد در فضـا   يگروه يها يسبز و باز و انجام باز ين ارتباط با فضاي، همچنيش دبستانيمهدکودک و پ
 يـ کالبـد   يفـ يتـوان اذعـان داشـت عوامـل ک     يمـ  پژوهش حاضـر،  از ج حاصلينتا يريکارگ به با. ر دارديثدر کودکان تأ ياختالالت رفتار

  .رگذار باشديتواند بر رفتار کودکان تأث ي، ميآموزش يها طيمح

  يباز ي، فضايداريو شن يو سبز، ارتباط بصر يعيط طبي، محيعيکودکان، نور طب ياختالالت رفتار :ها کليدواژه

                                                           
  تهران، لويزان، خيابان شهيد شعبانلو، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي، دانشكده مهندسي معماري و شهرسازي: پاسخگو نويسنده ∗
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  ٤٠٤

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

  مقدمه

را بـه   يفراوانـ  يو اجتمـاع  ي، مشـکالت فـرد  يرفتار يها اختالل
ها، خانواده، آموزشـگاه   ن اختالليآورد و کودکان مبتال به ا يوجود م

کنند و آنها  يمواجه م يگوناگون يها يل و دشواريو اجتماع را با مسا
 يو حتـ  يدوران نوجـوان  يـ اجتمـاع   يروانـ  يها يرا در برابر آشفتگ

مختلف نشـان   يها پژوهش .]۱، ۲[سازند  ير ميب پذي، آسيبزرگسال
 يدرصد از کودکان و نوجوانان در طـول زنـدگ   ۳۰دهد در حدود  يم

ص را تجربه خواهند کرد، يقابل تشخ يک اختالل روان پزشکيخود، 
حـل اخـتالل،    يدرصد از آنها مداخله مناسـب را بـرا   ۸۰تا  ۷۰ يول
 يهـا  نـه يها، به نقـص عملکـرد در زم   ن اختالليا. کنند يافت نميدر

منجر شـده کـه در    يو خانوادگ يليتحص يها نهيمختلف از جمله زم
شـود   يرا موجـب مـ   يا بزهکارانه يا رفتارهايو  يليت افت تحصينها
 يرفتـار  يها وع اختالليشود که ش يم ينيش بيز پيران نيدر ا]. ۳[

نده آنها و بـه تبـع   ين امر آيش از حد انتظار باشد که ايدر کودکان ب
  .سازد يآن اجتماع را با خطر مواجه م

فـرد بـا    ر متقابـل يا تأثيرشد، تعامل  يها نظريههمه  يهسته اصل
و  يروانـ  يهـا  دهيـ ن باورنـد کـه پد  يـ روانشناسـان بـر ا  . است طيمح
ـ  يرات آنها نتييتغ . اسـت ط يسـم انسـان و محـ   ين ارگانيجه تعامـل ب
و  يرا در معنـاده  ياطـراف انسـان نقـش مهمـ     يکـ يزيف يها طيحم

انـد   قات نشـان داده يتحق. کنند يم ياو باز يبه زندگ يسازمان بخش
ماننـد خشـونت،    يدر جوامع شهر يرفتار يها ياز ناهنجار ياريبس

ضـمن   ،ت نکـردن قـانون  يگران و رعاي، تجاوز به حقوق ديپرخاشگر
 يت فضـاها يـ فيدر ک يو اقتصاد ي، فرهنگيخيتار يها شهيداشتن ر

ن مطلـب  يـ ، کـه ا ]٤[نهفتـه اسـت    افراد يکار و ي، آموزشيسکونت
بـا عناصـر    يط کالبـد يمحـ . اسـت  ييت فضـا يفيک متيبر اه يليدل

و  ه روشن، نور، صدا، فـرم يخود مانند رنگ، بافت، سا ل دهندهيتشک
ژه يـ و يفضـاها  يطراحـ . رگذار استيتأثبر جسم و روان انسان  غيره

ت دارد کـه در طـول   يـ ها از آن جهت اهم کودکان مانند مهد کودک
 کـه  حـال آن  رد،يـ گ يمـ  يشترير بيط تأثيها، کودک از مح ن ساليا

 نشده اسـت  يران، مناسب کودکان طراحيمذکور در ا يفضاها اغلب
ط ين است که کـاوش و جسـتجو در محـ   ين اعتقاد بر ايهمچن ].۵[

 تيشخصـ  يريـ گ شـکل  يبـرا  ياتيـ ح يها درک آن، از ارزش يبرا
 يهـا  شـه ير. برخوردار اسـت او رامون يپ يايدن درک و فهمو  کودک

ــنســان ددر ا يط از کــودکيادراک محــ ــر يده مــي اســاس  شــود و ب
گر رشـد انسـان   يد يها ط، به دورهيروانشناسان مح يتجرب يها افتهي

نـد  يو فرآ يشناخت ياساس تکامل قوا اژه،يپ]. ٦[شود  يبسط داده م

مداوم و خود جوش کودک را بر داد و ستد متقابل ذهن او  يريادگي
افـت شـده   ير کردن اطالعات دريتصو که ي؛ به طورداند يط ميبا مح
 يشود بـرا  ير آنها موجب مير و تفسيو تعب کودک ط در ذهنياز مح

از ]. ٧[ مناسب اتخاذ گـردد  يم هايتصم ،الزم يها تيواکنش و فعال
خود، در آن رشد  ياول زندگ يها که کودک در سال يطين رو محيا

ت يـ رد، حـائز اهم يـ گ يت، درک و رفتارش شـکل مـ  يکرده و شخص
  .است يفراوان

ط يبه محـ  نسبت دو نوع توجه خودآگاه و ناخودآگاه طتوس انسان
پـردازش در   دهد و نشان داده شده اسـت کـه   يخود واکنش نشان م

توجـه   نسبت بـه  يشتريب يتوجه خودآگاه ممکن است باعث خستگ
   ه بازگشـــــــت تمرکـــــــزيـــــــنظر. ناخودآگـــــــاه شـــــــود

)Attention Restoration Theory: ART(  ــر آن اســت کــه ب
چرا که  دهند؛ حاصل از توجه را کاهش  يستگ، خيعيطب يها طيمح

ان يـ به يـ ن نظريـ ا. ]۸، ۹[کنند  يرا به خود جلب متوجه ناخودآگاه 
ممکـن اسـت    خودآگـاه پرزحمت به توجـه   يها تياز فعاليکند ن يم

 يبـ  يهـا  تيـ که فعال يدر تمرکز فرسوده کند، در حالرا فرد  ييتوانا
تجربـه کـردن بـه    مثـال   يبـرا ( يذاتـ ناخودآگـاه  که توجه  يزحمت

ممکـن اسـت سـطح تمرکـز فـرد را       ،دهنـد  يرا پرورش مـ ) عتيطب
ه و بـه  يـ ن نظريـ توجـه بـه ا  ]. ٨، ١٠[کرده و بهبود بخشد  يبازساز
توانـد قابـل    يمخصوص کودکان، م يفضاها يآن در طراح يريکارگ

و سبز  يعيطب يها طيتوجه به ضرورت وجود مح. توجه و تأمل باشد
د به ياست که با يا استفاده کودکان مسئله مورد يفضاها يدر طراح

کودکـان دوره کودکسـتان،   . آن توجه شـده و در نظـر گرفتـه شـود    
گـران بـوده و   يبا د يو هم کار يکنجکاو، پرتحرک، عالقه مند به باز

دهنـد و بـا    ينشان م يدفاع يرفتارها تنش زا، يها تيدر برابر موقع
برخـي  . شود يشتر ميبدر آنان  يگروه يل به کارهايش سن تمايافزا

شناختي پيرامون ترجيحات محيطي افـراد، نشـان    از تحقيقات روان
را به  يهاي طبيعي و سبز شهر دهد کودکان، به طور کلي محيط مي

 وجـود درختـان و  . دهنـد  هـاي مصـنوع شـهري تـرجيح مـي      محيط
آسايش  تواند احساس امنيت و ينگهداري مناطق چمن کاري شده م

همچنين سطح بازي و خالقيت کودکان . يش دهدافزا کودکانرا در 
زمــين چمـن کــاري شــده دو برابــر   نيـز در امــاکن داراي درخــت و 

روانـي کودکـان بـا     نشـانه سـازگاري فيزيکـي و    ،ن امـر يا شود و مي
  .طبيعي است هاي محيط

ش از حـد  يب) يسالگ ۷قبل از (ن دوره ياز آن جا که کودکان در ا
بر نشستن، بـر آنهـا سـبب     يمبتن يها تيل فعاليفعال هستند، تحم
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  ٤٠٥

    و همكاران اسماعيل ضرغامي                                                                                                    ... تأثير عوامل كيفي محيط بر كاهش اختالل رفتاري

چ دادن مو يدن انگشت، پيدن مداد، مکيچون جو يبروز عادات عصب
تـوان از   ين مـ يبنـابرا ]. ۱۱[صـرف خواهـد شـد     يعصب يقرار يو ب

 يهـا  تيفعال در مشارکت امکان که يبر باز يآموزش مبتن يها روش
تحرک  از بهيب، نين ترتيبد تااستفاده کرد  آورد يم فراهم را يگروه
ن مطلـب،  يـ د اييـ در تأ. شـود  در کودکان بـرآورده   يت جسميو فعال

 يبا سـاختار و مبتنـ   يکرديرو يدرمان يبازاند  ها نشان داده پژوهش
و  يعـ يو ارتبـاط طب  يريادگيـ  ينـدها يه درمان است که فرآيبر نظر

ن ينکته قابل توجه ا]. ۱۲-۱۴[کند  يم يزيه ريبهنجار کودکان را پا
ن يد امکـان انجـام چنـ   يـ مخصوص کودکـان با  يهااست که در فضا

هـا و   که امـروزه اکثـر مهـدکودک    يدر صورت. فراهم باشد ييها يباز
افتـه  ي ير کاربرييهستند که تغ يهاي مسکون ها، خانه يش دبستانيپ

د در ظـاهر  يشـا . انـد  نشـده  يکودکـان طراحـ   يازهايو همخوان با ن
پـرورش کودکـان در    ن مسئله نباشد، اما در طول زمانيدر ا يراديا

خواهد داشت که به آن اشـاره   يرا در پ ينامناسب مشکالت يفضاها
  . ح داده خواهد شديز توضيد و در ادامه نيگرد
 در رييتغ هرگونه بازي، به هدف قالب کودكان در مشارکت زانيم

 همکاري و واريد روي ينقاش اهان،يگ کاشت همکاري در فضا، مانند

 در کودك است ممکن مثالً .ت استيئز اهمحا فضا ر مبلمانييتغ در

ـ ا در. کنـد  جا به جـا  را کالس دمانيچ ،يمرب کمک با قالب بازي ن ي
 رييتغ آن کودك هم و است شده جاديا فضا در الزم رييتغ هم حالت

 سـت؛ ين يسـرگرم  تنها ياز باز منظور نيبنابرا .است نموده جاديا را

 .اسـت  نظـر  مورد نکرد بازي قالب در هدفمند کودك مشارکت بلکه
مهـد   يد در آموزش کودکان در نظـر گفتـه شـود و فضـا    ين امر بايا

خـاص   يکودکان در سـاعات  يبه منظور نگهدار ييها تنها فضا کودک
جـاد  يهدفمنـد در ارتبـاط بـا ا    ييت هايجاد فعاليف نشده و در ايتعر

کودکـان  . شود تالش ر کودکانيز سايط و نين کودک و محيتعامل ب
 يزيجان انگيباز جهت آموزش، تجربه ه يها طيفتن در محبا قرار گر

 مثـال،  ياست که برا ين مطلب در حديت اياهم .کنند يرا کسب م
 ياده سـاز يـ کـا توسـعه و پ  ياالت متحـده آمر يا يآموزش عمومنظام 

کرد يک رويبه انجام رساندن را به منظور  يمنسجم يها يزيبرنامه ر
در خـل و خـارج از منـزل    دا يهـا  طيدر مح يريادگيان يمنسجم م

   ].۱۵-۱۸[ ش گرفته استيپ
 کـودک  يو جسـم  يت روحـ يوضع يارتقا ين راه حل برايتر مهم

تواند بـه   ياط مدرسه ميح. استتازه  يد و هواينور خورش استفاده از
ان يـ م يکيمطالعـه ارتبـاط اکولـوژ    يبرا يک قرارگاه آموزشيعنوان 

، در ]١٩[ باشـد ا زم هـ يگـر ارگـان  ياهـان و د يان گـردش آب و گ يجر

 اسـت كـه   ييمدارس، تنها فضا يها اطيکه در اکثر موارد، ح يصورت
 يطراحـ . شـود  يها استفاده م ن کالسيح بيگذراندن اوقات تفر يبرا

ف که امکـان لـذت   يسبز و لط يها ، مکانياس انسانيبا مق ييهافضا
ت يـ ؤامکان ر، جاد کنديد را ايمختلف نور خورش يها تيفيبردن از ک

از ق پنجره و ورود نور روز بـه داخـل فضـاها    ياز طر يعموم يفضاها
ن يهمچنـ . د به آنها توجه شودي، که با]٢٠[است  يتيحائز اهمنکات 

روشـن، متناسـب بـا     ييجـاد فضـا  يهماهنگ و ا يها استفاده از رنگ
کودک، استفاده از مصالح مناسب، اسـتفاده   يکيزيابعاد و تناسبات ف

ت کـودک  يـ ن فضا، در رونـد رشـد خالق  يياز آثار خود کودکان در تز
  .مثبت دارد يريتأث

 .دوجـود دار  يکودکان انتظارات يک ساختمان براياز  يبه طور کل
، يخودمـان  يحـالت  يياز نظـر فضـا  د يمورد استفاده کودکان با يفضا

ـ  ، عت باشديدر ارتباط با طب متنوع، فعال، ساکت و آرام  ياز نظـر روان
احسـاس   نشـاط بـوده و   ز و بـا سـا  يمن، لذت بخـش، بـاز  يا بخش،
، سـرما  ،ط گرمايدر برابر شرا يکيزياز نظر ف .ت کنديرا تقو ياجتماع

امکـان  ز ين ياز نظر رفتارو  رطوبت و مانند آن قابل کنترل باشد ،نور
، نوشـتن، خوانـدن، کـار بـا     يت بدني، فعالي، کار گروهيمطالعه فرد

و بـه  ] ٢١[د يـ نمارا فـراهم   يبـاز  ، تئاتر، آمـوزش و يقيموس ،رايانه
جاد امکان ارتباط کودک يق اين طريبد. او پاسخ دهد يازهاين يتمام

ت و رشـد او را  يشخصـ  يريـ ح شـکل گ يط مناسب، روند صحيبا مح
  .ت خواهد کرديتقو

از همه افراد را به طور يتواند ن ينم ييا فضايچ ساختمان يهگرچه 
 يازهـا ين نکـرد تـا حـد امکـا     يتوان سع ي، اما مکامل برآورده سازد

تعامـل و   يها برا تر فرصت عيدامنه وسچرا که . افراد پاسخ داده شود
که از  يافراد يازهاين نيتأم يتواند آن را برا يط ميک محيکنش با 

 يط را بـرا يمحـ  يين توانايبنابرا، مناسب سازد ،کنند يآن استفاده م
 ،ن راسـتا يـ در ا]. ٢٢[ش دهـد  يمختلـف افـزا   يازهـا يبـا ن  ييارويرو
بر اساس  ،]٢٣[ استط يمح يها تياز قابل يط که بخشيت محيفيک

ط يادراک محـ . رديـ گ يقـرار مـ   يافـراد مـورد بررسـ    يطيادراک مح
که به فرهنگ، نگرش و ارزش حاکم بر تفکـر   استهدفمند  يتيفعال

ق آن انسـان  يـ است کـه از طر  ينديفرا و دارد يادراک کننده بستگ
ــر اســاس ن يهــا داده ــر يط پيمحــازش از يــالزم را ب رامــون خــود ب

و  ي، از تعامــل ادراک حســيطــيقــت ادراک محيحقدر . نــديگز  يمــ
ن يـ در ا. شـوند  ياند حادث مـ  شناخت که در ذهن انسان تجربه شده

در رشـد، توسـعه و در    يط به عنـوان عامـل اساسـ   يند نقش محيفرا
  ].٢٤[ قابل توجه و تأمل است يريادگيت در ينها
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  ٤٠٦

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

Livesey عملکـرد  يـي اجرا عملکـرد ن يطه براب ]٢٥[ و همکاران ،
سـاله مـورد مطالعـه     ٥-٦را در کودکان  يو مشکالت رفتار يحرکت

 يانگر آن بود که عملکرد حرکتـ يب آنها پژوهش يها افتهي. قرار دادند
ن رو چنانچـه  يـ از ا .تهمـراه اسـ   يتـر  کـم  يبهتر با مشکالت رفتار

ذردان گـ  يبـرا  ييها تنها فضـا  يش دبستانيها و پ مهد کودک يفضا
، ي، حرکتـ يرفتـار  يهـا  جنبـه  ينشده و به تمـام  يچند ساعت تلق

ت باعـث خواهـد شـد تـا     يت داده شود، در نهايز اهميو غيره ن يروان
ن امر از آن يشوند و ا يتر مشکالت کم يدارا يکودکان از نظر رفتار

در کودکـان،   يمت اسـت کـه کـاهش مشـکالت رفتـار     يجا حائز اه
ــذيري   ــيب پ ــانواده و اجتآس ــفتگ  خ ــر آش    يهــا يمــاع را در براب

کـاهش خواهـد    يبزرگسـال  يو حت يدوران نوجوان يـ اجتماع  يروان
  .داد

نشان داد  ]٩[و همکاران  Taylorتوسط انجام شده  قيتحقج ينتا
. شـود  يمـ  ش فعاليب اختالل يدارا عت باعث تمرکز در کودکانيطب

از (قابـل دسـترس    يعيامکانات طب چون ييها يژگيدر نظر گرفتن و
در ) کوچـک  يهـا  بوتـه  و چمن بـاز  هاي زمينها،  ل درختان، گليقب

هـا،   وميـ ل آکواريـ از قب( يعيرون از ساختمان، امکانات طبيب يفضاها
ساختمان  يداخل يدر فضاها) اهان در داخل ساختمانيها، گ گلخانه

ــا داشــتن د ييهــا پنجــرهن وجــود يو همچنــ ــب ــه طبي عــت در يد ب
ان يـ بهبود تمرکـز در م  يبرا يموزشآ ي، در فضاهادرس هاي كالس

کودکـان   .داشته اسـت  يير به سزايثأت ،يش فعاليب کودکان مبتال به
مشـکل در تمرکـز هسـتند، بـا قـرار       ياختالل مذکور که دارا يدارا

ن رو يـ ابنـد، از ا ي يبهبود تمرکز م يعيطب يگرفتن در معرض فضاها
ر يکان غدر کود يعيطب يست اگر گفته شود که وجود فضاهايخطا ن

و همکـاران   Sherman. ش تمرکز خواهـد شـد  يمبتال هم باعث افزا
 يهـا  طير محـ يتـأث  يگـونگ چ يبا مضـمون بررسـ   يدر پژوهش] ٢٦[

 يت زنـدگ يفيکاند  ، ذکر کردهبر سالمت کودکان يعيمصنوعي و طب
ــا -Health-Related Quality Of Life(ت ســالم در ارتبــاط ب

HRQOL( و  يو سـالمت جسـم  جامع است کـه بـه هـر د    يمفهوم
م بـر  يممکن است بـه طـور مسـتق    يکيزيط فيمح. توجه دارد يروان

چـون احسـاس   ( ين حال عوامل فـرد يبا ا گذار باشد،ر يتأث يسالمت
د بـر  نـ توان يم) طينسبت به مح او يط و عالقه هايبر مح فرد کنترل

 ييهـا  جـاد فرصـت  يا. نـد ر گذاريط بر سالمت تأثير محيتأث ينگوچگ
بـه عنـوان مثـال،    ( طيمحـ  خـود از  يدرک فـرد  يبراکودکان  يبرا

ت و يجاد احساس مالکيو ا) ريو تصاو يش آثار هنريون، نمايدکوراس
بـه عنـوان مثـال، منظـر     (سـبز   يبـه فضـاها   يدسترس امکان، تعلق

 کـودک  به منظور قرار گـرفتن ) عتيم با طبيها و تماس مستق پنجره
تعـامالت   شيو افـزا  تـنش  به کاهش عت ممکن استيدر معرض طب

به همـراه   را يبهبود کارکرد شناختن يمنجر شده و همچن ياجتماع
 يو روشن ممکن اسـت بـرا   يعيقرار گرفتن در معرض نور طب. دارد

   ].٢٦[ سالمت کودکان مناسب باشد
 يها مات مراقبتيدر تنظ يا دوره) ييروشنا( يستفاده از نورپردازا

ب کـرده  يرا ترغ يعيخواب طب يکودکان ممکن است الگو يبهداشت
در ]. ٢٦، ٢٧[دارد  يير بـه سـزا  يتأثکودکان در سالمت جه، يو در نت

، بـاز  يط فضـا يان کودکان و محـ يش ارتباط ميافزا با هدف يقيتحق
وجود ارتباط با ر يتأثها  افتهي، شد ها بهبود مناظر در مدرسهدر  يسع
و  ي، فکـر ي، روانـ ي، اجتمـاع يمنـافع بهداشـت   را بـر  رونيـ ط بيمح

  ].٢٨-٣٣[نشان داده است کودکان  يرا برا يکيزيف
را بـر  سـبز   ينور و ارتباط با فضـا  مثبت ريتأثز ين Fordقات يتحق

از آن اسـت کـه    يهـا حـاک   پژوهش]. ٣٤[د کرده است ييکودکان تأ
توانـد در بهبـود خلـق و خـو و      يسـبز مـ   يعت و فضايارتباط با طب

عت بـر  ين طبينهمچ]. ٣٥[کودکان مؤثر باشد  ياجتماع يکارکردها
له يو اختالل نقص توجـه بـه وسـ    يش فعالياختالل ب يکودکان دارا

 گذارد يم ير مثبتيتأث ،تمرکز يآنها برا ييکاهش عالئم و بهبود توانا
و سبز قبل  يعيط طبيک محيت در يک فعالير شدن در يدرگ. ]۳۶[

ش توجه در کودکـان  يتواند باعث افزا ياز انجام کارِ خواستار توجه، م
ک يـ تحرافتنـد کـه   ي ينقره کار و همکـاران در پژوهشـ  ]. ٣٦[ردد گ

مشـارکت و  ـ   ي، بـاز يبر سه عامل کنجکاو يعيط طبيمح يکنندگ
ق يـ ج تحقينتـا . مثبت و معنـادار دارد  يريتأث کودکان يال پردازيخ

 يفضا يطراح يبرا يا معمارانه يها دهي، شامل االگوبر اساس مذکور 
ت کودکان اسـت؛ از  يزش و خالقيانگ يها در جهت ارتقا مهد کودک

بـاز و بسـته،    يآن، تداخل فضـاها  يفضا و اجزا يرير پذييتغ: جمله
ماننـد   يعـ يعناصر محـرک طب  يو بازساز يري، تنوع پذيريرپذييتغ

آن، تـداخل   يفضا و اجـزا  يرير پذييتغن يهمچن .اهانينور، آب و گ
 يعـ يطبعناصر محـرک   يو بازساز يريباز و بسته، تنوع پذ يهاافض

ارتقـاء  هـا بـر    مهد کـودک  يفضا يطراحدر  اهانيمانند نور، آب و گ
  ].٥[ر گذار است يدر کودکان تأث تيزش و خالقيانگ

بـا سـاختار و    يکـرد يرو يدرمـان  يبـاز همان طور که اشاره شـد،  
و ارتبـاط   يريادگيـ  ينـدها يه درمـان اسـت کـه فرا   يـ بر نظر يمبتن
. ]١٢-١٤[کنــد  يمــ يزيــه ريــنجــار کودکــان را پاه و بــه يعــيطب

ا يـ  ياجتمـاع  يهـا  که مهـارت  يبه کودکان يق بازيدرمانگران از طر
. ]١[آموزند  يرا م يتر سازگارانه يرفتارها ،ف استيعضشان  يعاطف
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  ٤٠٧

    و همكاران اسماعيل ضرغامي                                                                                                    ... تأثير عوامل كيفي محيط بر كاهش اختالل رفتاري

 موقعيت قرارگيري گروه گواه و گروه آزمايش   -1تصوير

 يهـا  بر کاهش اخـتالل  يدرمان يباز ير بسزايتأث ياريقات بسيتحق
ن با توجه به اي]. ٣٧-٣٩[اند  کودکان را نشان داده يجانيو ه يرفتار

هـا حضـور    هـا و دبسـتان   يش دبسـتان يهـا، پـ   كه در اکثر مهدکودک
ا سـاعات  يـ ها و  ن كالسيح بيباز تنها در زمان تفر يکودکان در فضا

ز غالباً کودکان بـه حـال   ين ساعات نيف شده است و در ايورزش تعر
 يدر صـورت . پردازنـد  گر مييکديبا  يهدف به باز يخود رها شده و ب

بـاز   يتوان زمان ارتباط کودکان با فضا يح، ميحص يزيکه با برنامه ر
ن اوقـات  يـ کـه در ا  يکـرد، بـه طـور    يهدفمند طراح يا را به گونه

ن کسـب لـذت و   يبپردازند که در عـ  يهدفمند يها يکودکان به باز
رات مثبـت  ي، آموزنده باشد و به طـور ناخودآگـاه بـر آنهـا تـأث     يشاد

د به دقت يودکان بامرتبط با ک ياط فضاهاين حيهمچن. داشته باشد
اهان در آن ملموس يشده و حضور آب، نور مطلوب و انواع گ يطراح

  .عت فراهم گردديبوده و امکان ارتباط کودکان با طب

  كار  مواد و روش

مه يق نيق به کار گرفته شده در نوشتار حاضر، روش تحقيروش تحق
بـه   با. بود ش آزمون ـ پس آزمون با گروه گواه ياز نوع طرح پ تجربي

د کننـده  يعامل تهد ۸مؤثر،  يا توان به گونه ين روش، ميا يريکارگ
نه، يشـ يپ: يعنـ ي، يان شده توسـط کمپـل و اسـتانل   يب ياعتبار درون

و  يشـ ي، افت آزماي، انتخاب افتراقيرشد، آزمون، ابزار، بازگشت آمار
اسـتفاده از   يروش مناسـب آمـار  . رشد را مهار کرد -تعامل انتخاب 

ن پــس يانگيــاســت کــه در آن م) ANCOVA(نس ايــل کواريــتحل
سه شـده  ين پس آزمون گروه گواه مقايانگيبا م يشيآزمون گروه آزما

 شـدند به کار گرفتـه   ير کمکيش آزمون به عنوان متغيپ يها و نمره
 يش دبسـتان يو کودکـان پـ   از نوع در دسـترس  يجامعه آمار]. ۴۰[

کـه   بـود ران شهر تهـ  يها از مهد کودک يکيساله در  ۷تا  ۵ن يسن
  .قابل مشاهده است ۱شماره  شكلپالن طبقه اول آن در 
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  ٤٠٨

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

 ۳۰ که توسط آن تعـداد  بودساده  يتصادفنوع  از يريروش نمونه گ
سـاده بـه    يانتخاب شده و به روش تصادف تصادفيکودک به صورت 

ک از دو يـ هـر   يبرا. م شدنديش و گواه تقسيآزما ينفر ۱۵گروه  ۲
کـه در   يکالسـ . ديـ مشـخص گرد  يآموزش يک فضايگروه مذکور، 

ز بـه  يـ ن نيـ ش از ايبود کـه پـ   يار گروه گواه قرار گرفت، کالسياخت
بر گـروه   يديط جديشده و چون شرا استفاده  يآموزش يعنوان فضا
ن يـ ا. کرد يجاد نميا يمشکل يل نشده بود، از لحاظ اخالقيگواه تحم

ش يه آزمـا ار گـرو يـ نسـبت بـه کـالس در اخت    يکالس، ابعاد بزرگتر

را امکان  يري، نور گيواقع در سمت شرق يا ق پنجرهيداشته و از طر
ش قـرار داده شـد،   يار گـروه آزمـا  يکه در اخت يکالس. سازد ير ميپذ

ن يجنوب و شرق تـأم  را از سمت يريدو پنجره است که نورگ يدارا
اط يــکودکــان بــا ح يداريو شــن ين ارتبــاط بصــريکــرده و همچنــ

گرچـه مجمـوع سـطح پنجـره در     . سـازد  يمـ ز ممکن يمجموعه را ن
 بـود ن يـ تفاوت آنها در ا ي، و لبودکسان يباً يار هر دو کالس تقرياخت

ش در دو يک جهـت و کـالس گـروه آزمـا    يـ که کالس گروه گواه در 
  .)۲شكل شماره ( شتدا يريجهت، امکان نورگ

  
داد، ولي نورگيري طبيعي را امكان پـذير سـاخته و    ديداري با فضاي بيرون را نمي كالس گروه گواه كه پنجره آن به كودكان، امكان ارتباط -۲شكل شماره 

شد و امكان ارتباط بصري با فضاي بـاز نيـز وجـود     فضاي بازي كودكان كه داراي نورگيري طبيعي نبود و تنها از طريق نور مصنوعي، نورگيري آن تأمين مي

   .نداشت
نجـام شـد کـه ابتـدا     ن صـورت ا يق در نوشتار حاضر بديروند تحق

از طريـق پرسشـنامه    يش آزمونيپش، يهر دو گروه گواه و آزما يبرا
پس از آن گروه گـواه،  . دياجرا گرد) فرم معلم(راتر  ياختالالت رفتار
مهـد کـودک    يکه تـا کنـون در نظـام آموزشـ     يا وهيطبق همان ش

  . ت شديمتداول بود هدا
ک ماه تنها بـه  يدت ش را به ميان خواسته شد تا گروه آزماياز مرب

ف شده که با مشورت مشاوران کودک انتخاب شده بود، يتعر يصورت
ب کـه در مـدت زمـان انجـام     يـ ن ترتيبد. ت کننديم داده و هدايتعل

ک ساعت در يش هر روز حداقل به مدت يآزمون، کودکان گروه آزما
 ياز برنامـه آموزشـ   يم داده شده و قسمتيتعل يباز توسط مرب يفضا

اط مجموعه آمـوزش داده  يباز ح يدر فضا يگروه يها يبازدر قالب 
  . شد

ن در طول ساعات آموزش در کالس به کودکان اجازه دهنـد  يهمچن
اط را بـا توجـه بـه    يا حيآزاد، کالس و  يها تيتا در زمان انجام فعال

کـالس مـذکور، کنـار زده     يهـا  پرده پنجره. ل خود انتخاب کننديم
ارتباط  يرد و کودکان دارايبهره گ يعيبو ط يشده تا فضا از نور کاف

زمان استراحت و . رنديط خارج از مهد قرار گيبا مح يداريو د يبصر
اط يـ شد تا کودکـان در ح  يهدفمند طراح يکودکان به صورت يباز

روز قرار گرفتـه و بـا    يعياهان، آب و نور طبيمجموعه در ارتباط با گ
  .)۳ره شكل شما( ط به تعامل بپردازنديگر و محيکدي
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  ٤٠٩

    و همكاران اسماعيل ضرغامي                                                                                                    ... تأثير عوامل كيفي محيط بر كاهش اختالل رفتاري

  
کودکان استفاده  يباز يبه عنوان فضا است،سبز  يفضا ياط مجموعه که دارايش بود و حيار گروه آزمايق در اختيکه در مدت تحق يکالس -٣شكل شماره 

  .شد
که  يک ماه صورت گرفت، در حاليمذکور به مدت  يشيروند آزما

ن روال يـ ا. دنـد يد يم مـ يمهد کودک تعلـ  يگروه گواه طبق روال قبل
توانسـتند در   يتنهـا مـ   ين صورت بود که کودکان در زمـان بـاز  يبد

ت يـ در نظـر گرفتـه شـده در داخـل سـاختمان بـه فعال       يباز يفضا
بـود و تنهـا در    يعـ يطب ييبپردازند که متأسفانه فاقد پنجره و روشنا

اط را يـ رون مناسـب بـود، اجـازه حضـور در ح    يـ ب يکه هوا ييروزها
ق يـ ل انجـام تحق ي، چرا که به دليزمان کوتاه يداشتند و آن هم برا

بسـته   يب به حضور در فضـا يان آنها را ترغيدر فصل سرما اکثراً مرب
ش، يکودک قرار گرفتـه در گـروه آزمـا    ۱۵که  يدر صورت. کردند يم

مناسب به  يها ن آنها، لباسيانجام شده با والد يها يمطابق هماهنگ
هـر  كردند از  اط استفاده مييح يهمراه داشته و در طول روز از فضا

ل يـ ج، مورد تحليگرفته شد و نتا پس آزمونک ماه يپس از  دو گروه
 .ج پرداخته خواهد شديح نتايقرار گرفت که در ادامه به تشر يآمار

ق حاضـر، پرسشـنامه   يـ ابزار سنجش به کار گرفتـه شـده در تحق  
ن آزمـون توسـط   يـ ا. ژه معلمـان اسـت  يراتر فرم و يمشکالت رفتار

Rutter  ن کودکان بهنجار و کودکان يز بيجهت تما] ۴۱[و همکاران
د نظر قـرار گرفتـه   يم شده و مورد تجديتنظ يمشکالت رفتار يدارا

 يهـا بـرا   ن پرسشـنامه يتـر  جيـ از را يکـ يپرسشـنامه مـذکور،   . است
ار يـ کودکان است که توسط مهر يرفتار يها يمشخص کردن ناراحت

ـ يان اکودک يابيارز يبرا] ۴۲[و همکاران  بـه کـار گرفتـه شـده      يران
سـؤال   ۲۶ن تعـداد،  يعبارت است که از ا ۳۰پرسشنامه شامل . است
ار و همکـاران بـا   يـ مهر. اند ماً از پرسشنامه راتر استخراج شدهيمستق

مـاده بـه    ۴ل يد و تبـد يعبارت جد ۶، يرانيتوجه به فرهنگ جامعه ا
ل يتبـد  يتعبـار  ۳۰ک پرسشـنامه  يدو ماده به علت تشابه، آن را به 

شده است کـه   ير گروه طبقه بنديز ۵ يآزمون مذکور، دارا. نمودند
هـاي آزمـون    ر گـروه يـ ز. رديـ گ يرا در بـر مـ   يک سؤاالت خاصيهر 

ــد از ــگر: عبارتن ــ يپرخاش ــاليو ب ــردگ يش فع ــطراب و افس ، ي، اض
. و اختالل کمبود توجه يضد اجتماع ي، رفتارهاياجتماع يناسازگار

با پرسشنامه در  يص روان پزشکيوافق تشخزان تيار، ميپژوهش مهر
دار بـوده   يمعنـ  ۰۰۱/۰آن در سـطح   يوجود اخـتالل و انـواع فرعـ   

د قـرار  ييـ مختلـف، مـورد تأ   يهـا  ز در پژوهشيآزمون ن ييايپا. است
مه کـردن  يبا روش دو ن] ۴۱[چنان که در پژوهش راتر . گرفته است
ه از روش بـا اسـتفاد  ] ۱[ يو در پـژوهش ابوالقاسـم   ۸۹/۰در حدود 

قــات يج حاصــله از تحقينتــا. گــزارش شــده اســت ۸۷/۰ ييبازآزمــا
کودکان  يمشکالت رفتار يابيبر اعتبار آزمون راتر جهت ارز ياريبس

در فرم معلـم پرسشـنامه راتـر،     ].۴۲[داللت دارد  يرانيدر فرهنگ ا
ارائه شـده اسـت کـه توسـط معلمـان       يفات رفتارياز توص يفهرست

از معلـم   يح نحـوه نمـره گـذار   يبعد از توضـ . شود يل ميکودک تکم
شود تا عبارات پرسشنامه را مطالعه نمـوده و بـا در نظـر     يخواسته م

ــار کــودک در ســه هفتــه گذشــته    گــرفتن مشــاهدات خــود از رفت
درسـت   يتـا حـدود  « ، »سـت يدرســت ن« پرسشنامه را با عبارات 

بـه  . کند يدر مورد کودک نمره گذار» کامالً درست است« و » است
هر سؤال پرسشنامه مذکور حداقل صـفر و حـداکثر دو نمـره تعلـق     

  .رديگ يم
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  ٤١٠

    فصلنامه پژوهشكده علوم بهداشتي جهاددانشگاهي    

ف شـده اسـت، در مـورد کـودک     يکـه توصـ   يرفتار: نمره صفر -
  مصداق ندارد 

در مورد  يف شده است، تنها در موارديکه توص يرفتار: ۱نمره  -
  ن کودک مصداق دارد يا

ن يـ رد اف شـده اسـت، کـامالً در مـو    يکه توصـ  يرفتار: ۲نمره  -
  .کودک مصداق دارد

قـات  يج پرسشـنامه راتـر، فـرم معلـم، تحق    ير نتـا يبه منظور تفسـ 
ق يـ انـد کـه در تحق   را ذکـر کـرده   يمتفـاوت  يها مختلف، نقطه برش
  .مالک قرار داده شده است ۱۰حاضر، نقطه برش 

  

  ها يافته

ط نشـان داد  ب خـ يش يبرا ـانسيش فرض کواريپ يمحاسبه برقرار
ســت يا دار نـمعنــ انس،يــر کواريــو متغ يشــيمان اثــر آزيتعامــل بــ

)۳۲/۰=F ،۵۷/۰ =α.( ک راهـه نشـان داد کـه بـا حـذف      ي انسيکوار
اثـر   ت،يـ کوورر يبه عنوان متغ يش آزمون اختالل رفتاريپ يها نمره
اخـتالل   ،پس آزمون يها ط بر نمرهيمح ير عوامل کالبديمتغ ياصل

ل يتعـد  يهـا  نيگانيم). F ،۰۱/۰ =α=۸۲/۴۷(معنا دار است  يرفتار
و ) ۹۳/۹(ش يگـروه آزمـا   يبـرا  تيـ ر کووريـ شده، پس از حذف متغ

ن ياز ا يجدول فوق حاک يها داده. است) ۷۳/۱۲(گروه کنترل  يبرا
تـوان گفـت    يو مـ ) α= ۰۵/۰(د شـده  ييـ ق تأيـ است که فـرض تحق 

 ياخـتالل رفتـار   نشـانگان ط منجر به کـاهش  يمح يعوامل کالبد«
ــروه آزمــا  .»گــروه کنتــرل گشــته اســت    ســه بــا يش در مقايگ

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  بحث و نتيجه گيري

 ريثأتکه بر فضا  از آن شيبها  انسانامروزه مشخص شده است که 
 يعناصـر از  يريادگيـ  يهـا  طيمحـ  .رنـد يپذ يمـ  ريثأتگذارند، از آن 

هـا و   يژگـ يو. ابنـد ي يمـ د کـه در کنـار هـم معنـا     شـون  يمـ  ليتشک
مختلف  يرفتارها يريگکل عناصر در ش نياهر کدام از  يها تيفيک
کـودک در درک جهـان بـه طـور فعـال       ييتوانا، بر اژهيپ. استثر ؤم

اطالعـات   يانفعالکند و معتقد است کودکان به طور  يم اريبس ديتأک
خـود   رامـون يپ يايـ دنچـه را کـه در    کننـد، بلکـه آن   ينمرا جذب 

 نـد ينما يم ريتفسکنند، انتخاب و  يمشنوند و احساس  يم، ننديب يم
ط يزان اطالعات موجود در محـ يط و ميت محيفيک ،ن روياز ا]. ۱۱[

 يد در طراحـ يـ است که با يتيارائه به کودک از نکات قابل اهم يبرا
ها  هيمتون و نظر يبررس. کودکان به آن توجه شود يآموزش يفضاها

و  يعـ يطب يريط چـون نـورگ  يمحـ  يفـ يمشخص کرد که عوامـل ک 
د بـه  يـ با امکان داشتن د ييها جرهوجود پن، ]٢٦، ٢٧[مناسب فضاها 

در رشـد و  ] ۲۰[عـت  يک و ملموس بـا طب يارتباط نزدباز و  يفضاها

ر يتـأث  و اسـت و آرامـش کودکـان الزم و مثبـت     ي، تعادل روانيتعال
در  يتهاجم يکودکان و کاهش رفتارها يح رفتارهايبر تصح ييبسزا

 در اناهـ يگ وجودقات نشان داده است که ين تحقيهمچن. آنها دارد

ج ين نتايکه ا] ٤٣[ گذارد يم ريتأث کودکان اتيخلق بر يداخل يفضا
 ،حاصـل  جينتـا  سـاس بر ا. است هم راستاز يق حاضر نيج تحقيبا نتا

جـاد ارتبـاط   يو مناسـب فضـا، ا   يعيطب يرياذعان کرد نورگ توان يم
هدفمنـد و   يجاد بـاز ياو نيز  سبز و باز يبا فضا يداريو شن يداريد

بـر کـاهش نشـانگان اخـتالالت      ،بـاز  يدر فضـا  يروهگ يها تيفعال
ن عوامـل نـه تنهـا در    يـ ر مثبت ايتأث. ر دارديدر کودکان تأث يرفتار
گـروه   يهـا  يآزمودن ،نيگزارش شده است، بلکه والد يآموزش يفضا
آنهـا در   ير مثبت رفتار کودکانشان و کاهش پرخاشگرييش، تغيآزما

 . منزل را اطالع دادند

 و اهيـ گ نـور،  آب،( يعيطب عناصر يظاهر شکل در اختالف وجود
 توانـد  يمـ  گونـاگون  يها وهيش به آنها يريکارگ به امکان و) آن مانند

نــهيزم و کنــد ســؤال جــاديا کــودک جســتجوگر ذهــن يبـرا 
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  ٤١١

    و همكاران اسماعيل ضرغامي                                                                                                    ... تأثير عوامل كيفي محيط بر كاهش اختالل رفتاري

 و گـل  اندازه و رنگ شکل، با اهانيگ .دينما فراهم را او يکنجکاو
 وجـود . دکنن يم کمک فضا تنوع به مختلف فصول در گوناگون برگ

 زيـ ن و يرنگ يها شهيش از يريگ بهره با نور فيط گوناگون يها رنگ
 و اسـت  مـؤثر  ييفضـا  تنوع در وم،يآکوار و آبشار فواره، حوض، جاديا
 کودکان، ژهيو يفضاها ريسا و کودک مهد يفضا يطراح در توان يم

استفاده  اند، آورده يم ديپد يعيطب عناصرکه  ييها تنوع و ها تفاوت از
 و نور با يباز کودک، خود توسط اهيگ کاشت آب، با يباز امکان. کرد
 آزاد و زشيانگ ارتقاء در که آن بر عالوه آن مانند و شن با يباز ه،يسا

 مشـارکت  يبـرا  يمناسـب  بسـتر  است، مؤثر جانات کودکيه يساز

 تـوان  يمـ  ،مثال يبرا .ديآ يم شمار به يگروه يها تيفعال در کودک
 با يباز جهت مناسب و امن يفضا جاديا با ها کودک مهد يطراح در

 اهـان يگ کاشت يبرا ييفضا اي و آب و خاک شن، مانند يعيطب مواد

 يگروهـ  يهـا  يبـاز  در را او مشـارکت  و يبـاز  نهيزم کودک، توسط
ج حاصـل از پـژوهش حاضـر    يبا نتا يشمار يقات بيتحق .کرد فراهم

در . ره شـده اسـت  از آنها اشا يکه در ادامه به برخ هستندهم راستا 
سبز و ارتباط با آن بـر بهبـود    يعت و فضاير مثبت طبيارتباط با تأث

ت در يـ ش تمرکز و خالقي، افزايکودکان، کاهش پرخاشگر يرفتارها
و همکـــاران  Sherman؛ ]٩، ٣٦[و همکـــاران  Taylorقـــات يتحق

 Malone ،]٢٩[ Maller ،]٣٢[ Louv ،]٢٨[ Kellert؛ ]٢٦[
]٣٠[، Orr ]٣١[، White ]٣٣[ و Ulrich  و همکــــــاران]و ] ٣٥

ر نـور  ين در ارتبـاط بـا تـأث   يهمچنـ . ر آن نشان داده شده اسـت ينظا
آنهـا،   يو ذهنـ  ي، رشـد فکـر  سـالمت کودکـان   و مناسب بر يعيطب

و همکـاران،   Shermanقـات  ير آن در تحقيـ نظ يت و مـوارد يخالق
]٢٦[، Rivkees  و همکــــاران]٢٧[، Ford ]٣٤[، Dudek ]و ] ١٩

Day ]مــوازات بــه ،يپژوهشــ هــر در .عنــوان شــده اســت] ٢٠ 

 پـژوهش  در .دارد وجـود  زيـ ن ييها تيمحدود ق،يتحق يدستاوردها

 يهـا  تيمحـدود  از يکـ ي توانـد  يم ها پرسشنامه ياجرا وهيش حاضر،
 تيمحـدود  دهنـدگان،  پاسـخ  نداشتن کامل يهمکار. باشد قيتحق

ـ  و حوصـله  يب احتمال و زمان  موجـب  سـؤاالت  خوانـدن  دقـت  يب

و  نباشـد  دهنـده  پاسـخ  نگرش معرف ق،يدق طور به ها پاسخ شود يم
ق را تحـت  يـ ج تحقيهستند که ممکـن اسـت نتـا    ين موارد عوامليا

 يهـا  يژگـ يو جملـه  از ياريبسـ  وامـل ع. الشـعاع خـود قـرار دهنـد    
ـ  خـانواده  در( يعاطف عوامل کودک، يتيشخص  ،)کـودک  مهـد  در اي

 مهـد  در کـودک  تيامن دک،کو و يمرب رابطه ،يآموزش يها کيتکن

 يکنتـرل تمـام   ر گذارند کهيتأث کودکان رفتار آن در مانند و کودک
  . است يا ع و در سطح گستردهيوس يقاتيازمند انجام تحقيآنها ن
 قيـ تحق حـوزه  با يگريد يها پژوهشگردد  يشنهاد مين رو پياز ا

ار يتج را در اخين عوامل پرداخته و نتاياز ا يكهر  يبررس به تر عيوس
 يهـا  گـام  کردن لحاظ با توان يم رسد يم نظر به .ن قرار دهنديريسا

 درمانگـاه،  مسکن، مانند يآموزش ريغ يکاربر با فضاها ريسا ق،يتحق

 کـرد يرو بـا  زيـ ن را آن مانند و يمسکون يها عرصه در يباز يفضاها

 شـنهاد يپ .داد قـرار  مطالعـه  مورد يکاهش نشانگان اختالالت رفتار

 يهـا  برنامـه  ق،يتحق يدستاوردها از بهتر يبردار بهره يبرا شود يم
 نظـر  در ها يش دبستانيو پ کودک مهد انيمرب آموزش يبرا يا هژيو

 فضا در موجود يها ليپتانس و ها تيقابل از بتوانند آنها تا شود گرفته

  .رنديگ بهره انکودک يکاهش نشانگان اختالالت رفتار يبرا
  

  سهم نويسندگان

ر يـ در تحر يمقالـه، همکـار   يکلـ  يزيـ طرح ر: يل ضرغامياسماع
  يمقاله و بازخوان

  ير مقاله و بازخوانيدر تحر يهمکار: يرينگار نص
ر يـ پرسشـنامه و تحر  ياطالعات، اجرا يجمع آور: ن اژده فريريش
  مقاله

در  يو همکار يار گذاشتن اطالعات جامعه آماريدر اخت: ال اژده فريل
  قيتحق ياجرا
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Objective (s): In recent years there are special attention to the issue of children's education and learning spaces. Unfortunately, 

in Iran most schools and kindergartens are established without proper design or in non-educational buildings. The purpose of 

this research was to assees the relationship between some design principles and children's behaviour. 

Methods: This was a semi-experimental study with pre-and post–test design among a random sample of pre-school children 

aged between 5 to 7 years. Childeren were assigned into the experimental and control groups (15 children each). The 

experimental group was located in a specially designed place while the controls were lockated in a usual place. 

Results: The results showed that natural and appropriate lightening in the space, creation visual and aural communication with 

the outdoor kindergarten spaces and also connection with green and open space and targeted playing in the open space 

decreased behavioural disorders in the experimental group. 

Conclusion: The findings indicated that the physical qualities of the educational environments have a major impact on 

children's behavior. 
Key Words: Behavioral disorder in children, Natural light, Natural and green space, Visual and aural communication, Play 
spaces 
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