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 چکیده 

 بر تأثیرگذاری طریق از محیط دارد محیط آن با انسان ارتباط نحوه به بستگي محیط هر مکان حس

 مهمي نقش جهت به کودکي دوران .گذارد مي تأثیر او تاررف و احساس بر خاص معاني ایجاد و ها فعالیت

هدف این  . داد دست از را آن نباید که است نظیری بي فرصت کند، مي ایفا انسان آینده سرنوشت در که

دکان باید مورد توجه قرار بگیرد. بررسي ابعادی از روانشناسي محیط است که در طراحي برای کو مقاله

مباني محیط و شناخت روانشناسي محیط به بررسي شناخت کودک و نیازهای او  پس از ارایه درآمدی بر

 پژوهش این در تحقیق روشو همچنین عوامل تأثیر گذار بر شکل گیری شخصیت کودک پرداخته شد. 

 های بررسي اطالعاتي، های بانک از استفاده با اطالعات گردآوری ابزار و تحلیلي -توصیفي

 و محیط کنند مي بیان مطالعه این از حاصل نتایج. باشد مي مشاهده و مصاحبهاسنادی، میداني،مطالعات

 در مقاصد ساختن برآورده بر عالوه که است ارتباطي مسیرهای و اماکن آن کودکان، رشد مناسب بستر

 ها ضرورت به توجه همچنین ، بوده رشد مراحل در کودکان وجودی نیازهای پاسخگوی ، شده گرفته نظر

 تعلق و امنیت حس ایجاد با تواند مي معماری محیط عاطفي و بصری های ویژگي در تنوع ایجاد و

 .باشد داشته کودکان اجتماعي روابط افزایش و بهبود در بسزایي تأثیر داشتن،

 

 .،کودک، روابط اجتماعي ،روانشناسي محیط محیط معماری واژگان کلیدی:

 
 

 مقدمه   -1

 این. است خود پیرامون با تنگاتنگ ارتباط در و وابسته موجودی بلکه ، ایزوله و منزوی وجودیم نه ، انسان که دانیم مي امروزه

 در ، دروني کمبودهای و نقایص رفع برای ، دارد قرار ما از بیرون چه آن به ها انسان ما وابستگي نیاز،. دارد نام نیاز وابستگي
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 و دارد ما زندگي در مهمي نقش ، مختلف رفتارهای انجام در گیزهان محرک عنوان به نیاز. باشد مي خود اعتالی و رشد جهت

 (.1931 ، و بزرگ پاکزاد) است ما رفتارهای و ها انگیزه از بسیاری منشاء

 ارتباط برقـراری رود مـي انتظـار کـه چیـزی باالترین. بگذارد بشر روان و روح بر مستقیم اثر تواند مي که است ای پدیده هنر

 تردیدی فضا آوردن پدیـد بـا هنرهـا تـرین برگیرنـده در و کـاملترین از یکـي اغلـب در معمـاری. است آدمي نروا با معنوی

 کیفي های ویژگي با فضایي خلق برای معمار یک دشوار راه .دارد انسان روح و زندگي بر ناپذیری انکار تأثیر که گذارد نمي باقي

 سه بین را کار سازو بهترین آگاهانـه انتخابي با همراه معمارانه مدیریتي و اشراف شناخت با وی که است میسر زماني معنوی و

 ای رابطه باید معماری. کند برقـرار فضـا، هـر رویدادهای الگوی و فضا کننده تجربه عنوان به انسان فضا، مراتب:  عامل

 .باشد داشته ها انسان با مسئوالنه

 مکان حس ایجاد عوامل از شود مي رمزگشایي فرد توسط مکان ادراک از پس که هیميمفا و معاني شناختي، و ادراکي عوامل

 :او نظر از دارد محیط آن با انسان ارتباط نحوه به بستگي محیط هر مکان حس است معتقد «استیل فریتز. »هستند

 مـي آن از سپس و ددهن مي محیط به را منفي یا مثبت چیزهای ها انسان یعني است، تعاملي مکان و انسان رابطه 

 .است گذار اثر ها آن بر محیط تأثیر کیفیت در مردم های فعالیت چگونگي بنابراین گیرنـد

 و رفتار مکان، یک ترکیب از تجربه یک عنوان به مکان حس و است تعاملي و رواني بلکه کالبدی، فقط نه مکان تصور 

 بـدوناو کند، مي ایجاد مکان در انسان که ازچیزهایي برخي دیگر بیان به آید، مي وجود به دهد مي آن به انسان آنچه

 .آیند نمي وجود به او از مستقل و

 گذارند مي مشابه تأثیرات مختلف های انسان بر که دارند قوی مکاني روح چنان آن فضاهای از برخي. 

 هم در بعد سه از شکلمت محیط یک. شود مي محیط در سرزندگي تعریف سبب مطلوب، کیفیت واجد کالبدی محیط طراحي

 سلطان زاده، حسین.) گیرد مي صورت کلي مؤلفه سه توسط سرزنده محیط یک ایجاد. است تصورات ها، فعالیت کالبد، تنیده

 (1931زاده،

 (1931زاده، سلطان زاده، نیسرزنده.) حس طیمح ی. سه مؤلفه کل1-جدول

 (، انعطاف پذیرینفوذ پذیری) فیزیکي(، گوناگوني)فعالیت ها  مؤلفه عملکردی-1

 کیفیت امنیت محیط برای فعالیت ها 

نفوذ پذیری)بصری(، گوناگوني)فرم ها(، خوانایي، انعطاف پذیری، تناسب بصری، غنای حسي   تجربی -زیبا شناختی -1

 و رنگ تعلق، امنیت

 ، باد، رطوبت و ...کیفیت اقلیم خرد فضا) آسایش اقلیمي( شامل: آفتاب گیری، سایه اندازی  مؤلفه زیست محیطی -9

 کیفیت اصوات، بو و رایحه محیط 

 )تقلیل آلودگي ها) هوا، زمین، آب 

 محیط شناخت -1

 روابط اینکه به توجه با و گذارد مي تأثیر او رفتار و احساس بر خاص معاني ایجاد و ها فعالیت بر تأثیرگذاری طریق از محیط

 در نیز ادراک فرآیند نگي.چگ. است( رفتاری های قرارگاه)  در انساني های تفعالی ترین مهم از یکي افراد اجتماعي متقابل

 با احساسي های جنبه با مستقیمي رابطه ادراک فرآیند. است اهمیت با قرارگاه به نسبت افراد تعلق و ذهني تصورات ایجاد
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 قدرت ساختارهای با بنیادی تباطار معماری و شهرسازی مدرنیسم دوران در دارد، انگیزد مي بر محیط احساسي های جنبه

 .است شده نیز بیشتری های پیچیدگي دچار آن ابعاد از برخي حتي و داشت ادامه مسئله این اخیر دهه چند طي. داشت

 

 روانشناسی محیط -9

ه در روانشناسي محیط، ادراک انسان از محیطي که دوروبر خود ساخته است تابع فرهنگ اوست ولي اغلب به این مطلب توج

کافي نمي شود، کسي که مي خواهد در مکاني سکونت کند بایستي بتواند به راحتي محیط اطراف خود را تجربه کند. تجربه 

اینگونه بیان مي کند:  « رابرت ونچـوری» را کند  احساس دو آن بین سالم انسان درک فضای برون و درون و تقابلي که باید یک

ز مهم ترن مظاهر تضاد در معمـاری دانسـت اگرچـه یکـي از مشهورترین و مقبول ترین تعالیم قرن تضاد درون و بیرون را میتوان یکي ا

بیستم منع جدایي این دو امر بوده است و همیشه گفته اند )آنچه در داخل است بایستي به وسیله نمای خارجي عرضه شود(. اگر بپذیریم 

کـالن عرضه خصوصي زیست است و باید از دنیای بیرون جدا شود، دنیای بیرون، درون یک اثر معماری بـه جـز در فضـاهای عمـومي و 

این محیط ویـژه را مي توان بستر ساختمان نامید، ارتباط بین معماری و بستر آن ارتباطي نقش گرفته از یک « ماریو بوتا»طبقه گفته 

  .اس دوجانبه و همیشگي بوده و همواره با هم در ارتباط هستندتاثیرپذیری متقابل است. مي تـوان گفت که این بستر و معماری آن در تم

روان شناسان محیطي نیز خود را ملزم به پژوهش هایي در رفتار انسان در محیط روزمـره اش سـاخته انـد تـا بتواننـد تاثیرات 

نظر روان شناسان معماران باید از نقطه  .محیط کالبدی را به گونه ای مستقیم یا غیرمستقیم بر رفتار انسان بررسي نمایند

از این رو روانشناسان  .داشته باشـند تا مسائل زیبایي شناختي« کارکردی بودن فضاهای طراحي شده»تاکید بیشتری بر مسائل 

معتقد بودند که طراحان نباید نیازهای واقعي و روزمره استفاده کنندگان را قرباني خواسـته هـای زیبایي شناسانه و انتزاعي 

 .خویش بسازند و لذا در غیر اینصورت مردم را بیش از پیش با محیط طراحـي شـده نامـأنوس مي سازند

 

 ارتباط انسان و محیط -4

 دگرگون محیط تأثیر تحت متقابل طور به و کند مي دگرگون را محیط خود های هدف و ها ارزش نیازها، به توجه با انسان

 .یابد سرعت و شدت محیط بر انسان تأثیر شود مي موجب پیشرفته تکنولوژی ویژه به گیرد مي قرار شده

 نکته این بر و دانند مي (محیط – انسان اکولوژیک) نظام در اخالل موجب و مخرب را محیط سریع دگرگوني گونه این برخي

 نتایج بیني پیش با و نبرانسا آن مدت بلند تأثیر به توجه با باید محیط، در وعمیق اساسي دگرگوني نوع هر که دارند تأکید

 عنوان به را انسان بلکه کند نمي جدا وی محیط از را انسان محیط، روانشناختي های بررسي این .گیرد انجام آن منفي و مثبت

 و ها ارزش ،رسوم، آداب به محیط روانشناسي در دهند مي قرار بررسي و پژوهش مورد محیط شرایط از تفکیک قابل غیر بعدی

 های هدف و پیدایش علل تشریح برای تخصصي های بررسي از دیگری گروه در .شود مي توجه فرهنگي و ماعياجت معیارهای

 تحلیل و تجزیه و دریافت نتیجه تنها محیط یک ادراک چون .شود مي توجه کاربردی های جنبه به محیط روانشناسي

 .دارند اساسي نقش آن در نیز زیر مهم بسیار عامل سه و نیست حسي های ارگان تحریکات

 ادراک زمان در محیط وهوای حال و لحظه آن در انسان روحي وضع. 

 بیننده شخص گذشته وقایع و تجربیات تمامي از گرفته نقش است چیزی که شخصي، خوی و خلق. 

 اجتماعي زمینه و موروثي عامل. 

 بر محیط یک تأثیر رو این از است مذکور عوامل از متأثر است آن ادراک از ناشي که نیز انسان بر محیط یک تأثیر نتیجه در

 .شود تواند مي فضا داخلي های معماری در مختلف های سبک موجب امر این و است متفاوت مختلف افراد
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 شناخت نیازهای انسانی -5

صورت سلسله  از هم ، بلکه به یارتباط و جدا ينه به صورت ب ازهاین نیدارند ا يمختلف یازهایمازلو معتقد است که انسان ها ن

 .(1931)پاکزاد،ابندی يفرد بروز م يدر طول زندگ ازهایاز ن يمراتب

 

 

 
 (1931معماران،پاکزاد، یبرا طیمح يروانشناس یمازلو)مأخذ: الفبا يانسان یازهای، سلسله مراتب ن 1نمودار

 

 

 یستزی – یجسمان یازهاین 

قوا،  دیبه هوا ، غذا، دفع زوائد، تمد ازیمانند ن یند، شامل مواردشو يما انسان ها محسوب م هیاول اجاتیکه جزو احت ازهاین نیا

 یبوده و از ابتدا یضرور اتیادامه ح یشوند، برا يما مربوط م یباشند که در واقع به بقا يبهداشت، پرورش جسم و... م نیتأم

 همراه با ما هستند. يزندگ

 

 

 یمنیا یازهاین 

که خود مسئول حفاظت از  میکن يکاسته شده و احساس م نیما به والد يوابستگ از جیبه تدر يو کودک یاز دوران نوزاد پس

 نیسن يکه در تمام ازین نی.اابدی يم شیافزا تیو امن يمنیا نیبه تأم ازیاحساس ن جیبه تدر طیشرا نی. در امیهست شیخو

 .میخطرات دار به دور از انواع يگاه و پناه گاه هیم تکیاست که احساس کن نیوجود دارد ، مستلزم ا

 

 

 و عشق یریتعلق پذ یازهاین 

که  میده يم حی. ترجمینیب يباز هم جهان را در ارتباط با خود م م،یباش يمتعال یو فکر يانسان ها، هرقدر که از نظر روح ما

از  يبعض میدار. دوست میشو يبه آنها وابسته م زیو به طور متقابل خود ن میو اشخاص را وابسته به خود بپندار زهایاز چ يبرخ
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 رامونیو افراد پ طی.احساس تعلق ما را به محمیاز آنها احساس تعلق خاطر دار يبه برخ زیو ما ن دبه ما تعلق داشته باشن زهایچ

 دهد. يم وندیپ

 

 احترام یازهاین 

 میازطرف خودمان دارکه به احترام  یازیکند . اول ن يوجود دارد و به طور معمول به دو صورت بروز م نیسن هیدر کل ازین نیا

به  دنیو رس يکه با پشت سرگذاشتن دوران کودک يمعن نی. به امیدار گرانیکه به احساس احترام از طرف د یازین یگریو د

 ازین گرانی. در ارتباط با دمیکن يم يابیخود را ارز یهاییها و توانا تیخود، قابل جیو به تدر میشناس يخود را باز م يبزرگسال

 .ردیصورت پذ يما شناخته شده و در مورد آن ها قضاوت درست یهاییتوانا م،یرد احترام واقع شوکه مو میدار

 

 ییبه خودشکوفا ازین 

 م،یکن يکه در طول عمر خود دنبال م يو اعتقادات ما نسبت به وجود خود و راه ياهداف ما در زندگ یریشکل گ انیجر در

 نی. سرچشمه امیخود به آن برس یهاییتوانا تیبا تقو میکن يم يو سع میزسا ياز انسان برتر در ذهن خود م یيآل ها دهیا

 است. یياز به خود شکوفایبهتر شدن و بهتر بودن، ن یو تالش برا يسع

 

 یو شناخت یباشناختیز یها ازین 

به  یيبایشود.احساس لذت از درک ز يما م نیاست که ما را به خود جذب کرده و باعث لذت و تحس يکشش یيبایز احساس

 یندیاحساس خوشا یيبایشود. گاه مالک ز ياز دو جنبه مطرح م یيبایبه ز ازیکند. اما ن يم لیو آرامش تبد تیرضا یحد

 یارهایبا مع میکن يآنچه درک م سهیحاصل از مقا یيبایگاه حس ز و میآور يها بدست م دهیاز پد ياست که از تجربه برخ

از منطق، عقل و در  رندیما نشأت بگ یاز احساس و عواطف فرد نکهیاز ا شیها ب مالک نیباشد. ا يدرون ذهن م يباشناختیز

 .(1931)پاکزاد، فرهنگ متأثر هستند تینها

 

 

 شناخت کودک:  -6

 ، است الزم کودک یک رساندن ثمر به و وتعالي رشد مسیر در آنچه و کودک خصایص و ها ویژگي شناخت است مسلم آنچه

 »تعریف به توجه مطلبي هر بیان از قبل بخش دراین. باشد موثر و راهگشا کودکان برای اسبمن محیطي طرح در تواندمي

 سن با انسان هر تعریف این براساس.  میرسد نظر به ضروری(  یونیسف) متحد ملل سازمان کودکان صندوق دیدگاه از«  کودک

 آنان شرایط واجد و کودکي مجموعه زیر و گروه در هنوز نوجواني سنین پس.  شودمي واقع کودکان ردیف در سال 11 از کمتر

 .باشدمي

پیازه روان کودک را به گیاهي تشبیه مي کند که از یک سو تحت تأثیر محیط خارجي است و از سوی دیگر از درون و متناسب 

یر پذیری از محیط نین دیدگاهي به فعال بودن روان کودک و تأثشد خود ادامه مي دهد. او با طرح چبا نیروهای داخلي به ر

خارجي تأکید مي کندو به چنین تأثیرگذاری و تأثیر پذیری، الگوی تأثیر متقابل زیستي گفته مي شود. یکي از نظرات معروف 

ژان پیاژه، نظریه رشد شناختي ادراکي است. او معتقد است که رشد شناختي ادراکي کودک وابسته به رشد طبیعي او مي باشد 

دوره ها و مراحل مختلفي تشکیل شده که هر مرحله مکمل مرحله پیش از خود در نظر گرفته شده  و چنین رشدی خود از

 (.1931، و مجیدی زنجاني است ) مجیدی زنجاني
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 تأثیر محیط بر رفتار -7

ي فرض بر این است که محیط در سطوح مختلفي رفتار را تحت تاثیر قرار مـي دهـد . رفتارهـای آنـي تـابعي از وضـعیت 

هستند که در آن اتفاق مي افتند. برای مثال آرایش مبلمان در یک اتاق بر شیوه تعامل افراد در آن اتاق با یکدیگر تاثیر مي 

گذارند. شخصیت مردم یک کشور توسط طبیعت و نوع محیطي که برای مدتي طوالني در آن زندگي مي کند شکل مي گیرد. 

ي های وراثتي افراد و محیطي که در آن زندگي مي کنند تعریف مـي شـود . رفتار انسان به واسطه ویژگ (1391)موس، 

افـرادی کـه در مناطق مختلف زندگي مي کنند صاحب ارزش های فرهنگي متفاوتي هستند. فرهنگ از عواملي نظیر باورهای 

س مي توان گفت که اساسـي، ارزش ها و اخالق ساخته مي شود. ارزش های فرهنگي با روحیه انسان عجین مي شود، پ

معماری همچون سایر رفتارهای انسان متاثر از موقعیت فیزیکي و فرهنگي او در جهان است. گاهي اوقات ویژگي هـای فـردی 

و محیط چنان با رفتار انسان ارتباط نزدیکي پیدا مي کند که تشخیص روشن این که رفتار معلـول ویژگـي هـای فـردی است 

 .و یا محیط دشوار است

 

 کودک: رفتار روانشناسی  -8

دوران کودکي به جهت نقش مهمي که در سرنوشت آینده انسان ایفا مي کند، فرصت بي نظیری است که نباید آن را از دست 

فرصتهای یادگیری در اوایل دوران زندگي کودک آثار مهمي در پرورش توانائیهای بعدی او دارد .چرا که بیشترین رشد  داد .

سال بعدی زندگي اوست .  19سال اولیه زندگي اتفاق مي افتد بطوریکه این رشد معادل رشد هوشي در  4 هوشي کودک در

کودک انسان کوچک است که همه چیز را درک مي کند و هر دوره از زندگي او وابسته به دوره دیگری است ، رشد جسماني 

کندتر است ولي باید دانست که رشد روحي و کودک همیشه یک سیر صعودی را طي مي کند که گاهي سریعتر و گاهي 

اخالقي کودک همیشه دارای یک روند تکاملي نیست . به عبارت دیگر خصوصیات اخالقي هر سن همیشه نکات خوب و بد هر 

 دو را داراست و تضمیني برای صعود اخالقي و روحي همراه با رشد جسمي وجود ندارد .

سالگي قادر به یادگیری از طریق خواندن و  9به یادگیری وجود دارد .لیکن تا قبل از معموالً در بچه ها بطور طبیعي اشتیاق 

یاد مي گیرند.  يینوشتن نیستند . آنها از محیط زیست خود، از یکدیگر، از بزرگساالن وبچه های بزرگتر از خود همواره چیزها

یزان یادگیری آنان از طرق فعالیت ها ومهارتهائي یادیگری کودکان مستمراً در هر زمان و مکان درجریان است و بیشترین م

سالگي تا آغاز دوره نوجواني مرحله تجربه وآشنایي با محیط  1کودک در فاصله سني   است که توسط خودشان انجام مي گیرد.

کند. آموزشي را میگذراندوساعات فراغت خود را معموالً برای جبران ضعف در خواندن ، صرف  خواندن کتابهای غیر درسي مي

  .برای همیشه در وجود او فراهم کندتواند عالقه به کتاب را فراهم آوردن کتب مناسب این سن ، مي دراین زمان ،

دراین سنین جنبه های رشد هوشي ،اجتماعي وعاطفي کودک همچنان در جریان است وتخیل او کم کم رنگ منطقي تری به 

خود مي گیرد. عالقه کودک به نزدیک شدن به بزرگساالن بصورت تکرار حرکات آنها وعالقمندی به مشارکت درانجام کارهای 

 .(1913به خوبي قابل مشاهده است .) افروز، دستي در آنها

 

 کودکان در شخصیت ایجاد در موثر عوامل -3

 

 که گردد مي ایجاد محیط اثر در که است بسیاری عوامل از متأثر قطع بطور ولي باشد داشته ارثي ریشه هم اگر شخصیت

 :  از عبارتند عوامل این مهمترین
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 ،تحریک جسماني نواقص ، ،سالمتي قیافه ، اندام. فرد شخصیت در ثرمو و ارثي است عاملي که : جسمانی وضع •

 شخصیت با رابطه بدون که دارد شخص رواني حاالت در را اثراتي ،همگي واعصاب داخلي غدد کارکردن طرز ، حواس پذیری

 . نیست فرد

 درخور های ئولیتمس کودکان به که است شده توصیه مربیان و والدین به اینکه : مسئولیت قبول و احساس •

 دوران در تا باشد شده کاشته آنها وجود در بنفس واعتماد شخصیت نهال که است این برای نمایند، واگذار آنها توانائیهای

 و کنند ونگهداری حفاظت را ،خود یعني نمایند مسئولیت احساس خود به نسبت طرف یک از باید نوجوانان. نماید رشد جواني

 . نباشند دیگران وابسته زیاد اجتماعي کارهای درانجام دیگر طرف از

 مهم عوامل از یکي خود واستعدادهای توانائي درک و خودشناسي:  کردن اطمینان واحساس شناسی خود •

 19  در هوشي رشد معادل رشد این بطوریکه میافتد اتفاق زندگي اولیه سال 4 در کودک هوشي رشد بیشترین. است شخصیت

 دوره به وابسته او زندگي از دوره هر کندو مي درک را چیز همه که است کوچک انساني کودک.  تاوس زندگي بعدی سال

 باید ولي است کندتر گاهي و سریعتر گاهي کندکه مي طي را صعودی سیر یک همیشه کودک جسماني رشد ، است دیگری

 سن هر اخالقي خصوصیات دیگر ارتعب به.  نیست تکاملي روند یک دارای همیشه کودک واخالقي روحي رشد که دانست

 همچنین. ندارد وجود جسمي رشد با همراه روحي و اخالقي صعود برای تضمیني و داراست را هردو بد و خوب نکات همیشه

 وتعادل سازگاری دارای او سنین از بعضي در که معني بدین است برخوردار تناوب نوعي از کودک روحیات که  دانست باید

 پس یکي و تناوبي صورت به معموالً حالت دو واین است ناراضي و ناراحت ذاتاً ها دوره برخي در و است مردم و خود با بیشتری

 .(1914راسل، و مولي. )افتد مي اتفاق دیگری از

 

 

 

 محیط های مناسب کودکان:  -11

تحقق قابلیت های بالقوه  منظور از طرح و اجرای محیط مناسب برای کودکان ، فراهم نمودن بستر و عاملي مؤثر ، جهت

وجودی برای شناختن وجوه شخصیتي و جسمي و تأمین رشد کامل آنان است . به عبارت دیگر نقش محیط فیزیکي در رشد 

کودک را از یک سو به عنوان بستری برای شکل گیری قالب های فطری و طرح کلي ابعاد وجودی او و از سوی دیگر عاملي 

رش داشته های ذهني ، محتوای شناخت و مهارت های بدني ، وی مي توان در نظر گرفت . محیط مؤثر برای پایه ریزی و گست

و بستر مناسب رشد کودکان شامل آن اماکن و مسیرهای ارتباطي است که عالوه بر برآورده ساختن مقاصد در نظر گرفته شده 

 . وانایي های ان ها نیز هماهنگ باشدبرای هر یک پاسخ گوی نیازهای وجودی کودکان در مراحل رشد بوده و با ت

کودک برای رشد ، قبل از هر چیز به ارضاء عاطفي و احساس پیوند با محیط فیزیکي و اجتماعي خود نیازمند است . بنابراین 

مشخصه محیط مناسب ، وجود محرکها و انگیزه های الزم و منطبق با هر مرحله رشد کودک است .هنگام طراحي مفیدترین 

به منظور ایجاد پیوند عاطفي بین کودک و محیط و جلوگیری از روحیه ناخرسند در او ، در نظر گرفتن وابستگي ها و ترفند 

 تمایالت جسمي و عاطفي کودکان در هر مرحله از رشد است .

ي محیط مساله مهم دیگر که در حفظ پیوند کودک با محیط و ایجاد حس امنیت رواني برای او موثر است ، وضوح و خوانای

برای کودک مي باشد . محیطي که آن را به سهولت درک و تعبیر نماید ، بنابراین یکي دیگر از ویژگیهای محیط مناسب ، 

انطباق داشتن با توانایي شناختي و ادراکي کودکان است در عین حال که به گسترش طرحهای ذهني و شناخت آنان یاری 

 .رسانده بروز خالقیت را ممکن مي سازد
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 عوامل تأثیر گذار بر طراحی برای کودکان -11

 :کودک برای رشد قبل از هر چیز به ارضاء عاطفي و احساس پیوند با   ویژگیهای فضاهای مناسب برای کودکان

محیط فیزیکي و اجتماعي خود نیازمند است . هنگام طراحي مفیدترین ترفند به منظور ایجاد پیوند عاطفي بین 

ی از روحیه ناخرسند در او، در نظر گرفتن وابستگي ها و تمایالت جسمي و عاطفي کودکان کودک و محیط و جلوگیر

در هر مرحله از رشد است. توجه به جغرافیای فضا در طراحي محیط و ایجاد تنوع در ویژگي های بصری و عاطفي 

ه و تعلق خاطر آنان را گوشه ها و زوایای مختلف آن مي تواند تأثیر بسزایي در سازگاری کودکان یا مکان داشت

افزایش دهد و از جمله عوامل مهمي که در حفظ پیوند کودک با محیط مؤثر است وضوح و خوانایي محیط برای 

کودک است. محیطي که آنرا به سهولت درک و تعبیر نماید. بنابراین به بررسي ویژگي هایي از محیطي مناسب که 

داشته و در عین حال به گسترش طرح های ذهني و شناخت آنان یاری  بتواند یا توانایي شناختي و ادراکي انطباق

 (.1939میرزابیگي،و  رسانده و بروز خالقیت را ممکن سازد )طاهری

  :در میان اقسام بازی ، بازی هایي که فرآیند خود کودکان است و ما آنها را بازی های  بازی و رشد اجتماعی

یم اهمیت ویژه ای دارند. در این بازی ها، خردساالن آنچه را که در محیط ابتکاری یا موضوع دار و نقش دار مي نام

کوچک خود از فعالیت های بزرگساالن مي بینند تقلید مي کنند. بازی های ابتکاری به شخصیت کودک شکل مي 

ماعي و زندگي دهد و از اینرو وسیله پر ارزشي در تربیت او محسوب مي شود، این بازی ها بازتابي از فعالیت های اجت

 اند.

   :مهم ترین فضایي که هر کودکي در وهله اول تجربه مي کند، خانه است. خانه فضایي است که در احساس امنیت

آن اصلي ترین دریافت های هر کودکي به شکل طبیعي به دست مي آید. جداشدن از خانه و خانواده و پیوستن به 

ت، برای او یک رخداد هیجان انگیز و گاه دلهره انگیز است. برای محیط های اجتماعي که دارای شرایط متفاوتي اس

اینکه بچه ها بتوانند به آساني خود را با محیط های جدید تطبیق دهند، الزم است بتوانند موقعیت خود را در فضا در 

ر و عبور هر لحظه به درستي تشخیص دهند، در غیر اینصورت احساس ترس و نا امني مي کنند. هر بخش ، فضا، گذ

 باید در ساختمان آشکارا بیان شود.

 :رنگ ها در شخصیت انسانها، بخصوص کودکان تأثیر بسزایي داشته ، باعث ایجاد تجربه های   فضای رنگارنگ

هیجاني از قبیل شادی، خنده، غم، اندوه، آرامش، تحریک پذیری، سکون و هیجان مي شود. در کودکان این خصیصه 

ه سبب روح پاک و بي آالیش و شاد و پر طراوت خویش رنگ های زنده و مرکب که در شدت مي یابد ، آنان ب

ترکیبي مناسب با هم قرار گرفته باشند را ترجیح مي دهند این موضوعي است که در طراحي و تزئین و رنگ آمیزی 

ن یک شي معین را فضاهای داخلي و خارجي باید مورد توجه قرار گیرد. با رنگ های مختلف مي توان اندازه و وز

 (.1931کوچک یا بزرگ، سبک یا سنگین جلوه داد)آزموده،

   :با توجه به پیوستگي و تحت تأثیر بودن کودکان در مجموعه های زیستي و فضاهای محیط طبیعی و کودک

ای عمومي شهری ، ضمن آنکه باید عوارض ناشي از این مشکالت را به حداقل رسانید و جلوه های طبیعت زنده را بر

کودکان در بهشت زمیني آنان فراهم آورد. حتي االمکان باید آنان را برای ساعاتي از روز به فضاهایي سالم و مرتبط با 

طبیعت، در کنار یک زندگي اجتماعي سالم هدایت کرد. این مورد الزمه ی زندگي کودکان در شهرهایي است که 

ن با طبیعت را باقي نگذاشته است. نسل آینده ملت ها فقط از غوغای ناشي از فعالیت و کار، جایي برای نزدیکي آنا
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طریق کودکان سالم و وانخورده از تأثیرات منفي غوغای صنعت بوجود خواهد آمد. بچه های سرگردان در شهرها ، 

سرگردان پیدا کردن حلقه های پیوند با طبیعت اند. اگر ارتباط با طبیعت برقرار باشد و شرایط زیست کودک، آن 

سان که طبیعت فراهم آورده ، مهیا شود، به مثابه پادزهری مي ماند که جلوگیر بسیاری از عوارض اجتماعي نیز 

 (.1931آزموده،)خواهد بود

   :فعالیت های ذهني کودک را بطور کلي مي توان به دو نوع تقسیم کرد: بدون جهت و فعالیت های ذهنی کودک

به صورت همخواني آزاد اندیشه ها ،خواب و تخیالت مي باشد و بهترین  جهت دار. فعالیت ذهني بدون جهت معموال

مثال آن تفکر کودکي است که از مدرسه به منزل مي رود. در مورد این فعالیت ذهني تحقیق زیادی انجام نگرفته 

امي است زیرا نمي توان به سهولت از محتویات خصوصي افکار یک طفل آگاهي یافت. فعالیت ذهني جهت دار هنگ

مالحظه مي شود که طفل در صدد حل مسأله ای برآید. کودک راه حل را پیدا مي کند و مي داند چه زماني به 

 نتیجه خواهد رسید.

  :آدمي از بدو تولد موجودی پرسشگر است و این در کودکان با رفتارهای مبهوت کننده کامال ملموس است.  خالقیت

وش هایي که منتظر کوچکترین تحریک برای پیدا کردن منبع صداست چشماني که دائم در حال جستجو است، یا گ

و اندامي که با خستگي ناپذیری به هر گوشه ای سرک مي کشد، ولي متأسفانه در بیشتر مواقع این روحیه خالق 

 (.1931نجفي، و  تحت تأثیر جهان بزرگساالن نابود مي شود.) حسین پور
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ابلیت ها که بر اساس تعریف گیبسون اشاره به خاصیت های قابل توجه عملکردی محیط دارد، یک ایده ی مناسب روانشناسي ق

را برای تحلیل روابط در حال تکامل محیط کودکان فراهم مي کند. به نظر گیبسون، افراد و حیوانات، دنیایي را که در آن 

های اطالعاتي موجود در محیط ، هماهنگ مي شوند.  قابلیت ها، خاصیت های قابل زندگي مي کنند نمي سازند، اما آیا ویژگي 

توجه عملکردی محیط هستند که از طریق بازیابي فعال اطالعات درک مي شوند. قابلیت ها، ویژگیهایي از محیط و اقدام فردی 

مي باشند. سطوح مختلف قابلیت ها را شامل شده و همیشه برای هر فرد و هر گروه خاصي از مردم منحصربفرد و مختلف 

عبارتند از: قابلیت های بالقوه، درک شده، استفاده شده و شکل داده شده. برای مثال یک پسر کوچک ممکن است به طور 

 مستقل ، قابلیت بالقوه باال رفتن از درخت را درک کند اما قبل از استفاده از این امکان، والدینش او را یا به شجاع بودن و باال

رفتن از درخت تشویق و یا او را از این کار به دلیل امکان آسیب رسیدن به لباسش ، منع مي کنند. تحلیل هایي دگرگون از 

چندین مطالعه ی مشاهده ای روی فعالیت های کودکان در بیرون از ساختمان، به انجام رساند و طبقه بندی از قابلیت های 

 .( Kytta ,1001گروه عملکردی بود) 10اصلي شامل  محیطي کودکان را شکل داد. طبقه بندی

 
 ( Kytta ,1111طبقه بندی عملکردی از قابلیت ها ) -1جدول

کیفیت های محیطی که قابلیتهای 

 خاصی را تقویت می کنند

فرصت هایی  قابلیت ها

 محیطی برای 

 گروه گرایی

 قابلیت ها  برای گروه  گرایی

 سطوح مسطح و تقریبا نرم

 

 رای دوچرخه سواریقابلیت ب 

 قابلیت برای دویدن 

 قابلیت برای جست وخیز کردن 

   قابلیت برای بازی کردن در یک

 نقش

  قابلیت برای بازی کردن بازی
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  قابلیت برای اسکیت کردن 

 قابلیت برای لی لی کردن 

 قابلیت برای اسکی کردن 

 قابلیت برای بازی کردن 

 های قانون دار

 قابلیت برای خانه بازی 

 ای جنگ بازیقابلیت بر 

 قابلیت برای پر سرو صدا بودن 

  قابلیت مشارکت/ پیروی از

 کارهای بزرگساالن

قابلیت دوچرخه سواری با سر خوردن   شیب های تقریبا نرم

 در سرازیری

 قابلیت برای اسکیت بورد سواری 

  

چیزها قابل در دست گرفتن/ 

 مجزا

 قابلیت برای پرتاب کردن 

 ردنک قابلیت برای کندوکاو و کشف  

 قابلیت برای ساختن سازه ها 

 قابلیت برای بازی کردن با حیوانات 

  قابلیت برای استفاده کردن از گیاهان

 در بازی

  

 قابلیت برای پریدن  چیزهای متصل به هم

 قابلیت برای پایین پریدن از جایی 
  

 قابلیت برای تاب خوردن روی چیزی  چیزهای غیر صلب متصل به هم

 ودنقابلیت برای معلق ب 
  

 قابلیت برای باال رفتن از درخت،کوه  ویژگی صعود

 قابلیت برای نگاه کردن از بلندی 
  

 قابلیت برای مخفی دن  سرپناه

 قابلیت برای بودن در صلح و آرامش 
  

 قابلیت برای قالب گیری از چیزی  مصالح قابل قالب گیری

 قابلیت برای ساختن چیزی از برف 
  

 قابلیت برای شنا کردن  آب

 قابلیت برای ماهیگیری 

 قابلیت برای اب بازی 

  

 

طرح ریزی خوب، افزایش مقدار و نوع قابلیت ها را امکان پذیر مي سازد/ این امر، برای مثال، از طریق مهیا کردن تسهیالت 

مي گردد.  امن برای بازی های آبي و یا ایجاد مکان های پنهان و کنج های مخفي، به شرط پیشگیری از خطر اجتماعي، ممکن

ایجاد محیط هایي که برخورد اجتماعي بین کودکان را تقویت کند، باید مورد توجه قرار گیرد. پروژه های مشارکتي کودکان 

نشان مي دهد که آنها به خوبي از نکات ضعف همسایگي خود آگاه هستند، به خصوص زماني که برای آب بازی یا طراحي 

 (. Kytta ,1001)ی مالقات هاف برنامه ریزی مي کنند مکان های سرپوشیده و محیط هایي برا
 

 

 نتیجه گیری -19

و بررسي عوامل تأثیر گذار در طراحي  کودکان خصوصیات محیط، روانشناسي محیط ، خصوصیات بیان از پس حاضر پژوهش

آنان از دیدگاه  تماعيرشد و روابط اج کالبدی پاسخده برای کودکان بر محیط طراحي تأثیر چگونگي بررسي برای کودکان به

 .پردازد مي روانشناسي محیطي
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 دارد جهان از که درکي مطابق انسان اگر. است جهان از او ادراک کیفیت محصول انسان رفتارهای سایر همچون معماری

به  کودکان نماید. مي باز را انسان ادراکي جهان که است ای آینه معماری کالبد یعني او عمل محصول پس کند مي معماری

 طراحي عنوان شهرونداني کامال متفاوت، نیاز به رشد و تکامل در یک فضای معماری منطبق بر خصوصیات خود را دارند. در

 قرار توجه مورد کودک پنجگانه حواس تمامي بکارگیری همچنین و کودک رشد و انگیزش امنیت، باید کودکان های محیط

ماکن و مسیرهای ارتباطي است که عالوه بر برآورده ساختن مقاصد در نظر محیط و بستر مناسب رشد کودکان، آن ا .بگیرد

گرفته شده ، پاسخگوی نیازهای وجودی کودکان در مراحل رشد بوده ، همچنین توجه به ضرورت ها و ایجاد تنوع در ویژگي 

در بهبود و افزایش روابط تأثیر بسزایي  با ایجاد حس امنیت و تعلق داشتن، های بصری و عاطفي محیط معماری مي تواند

 اجتماعي کودکان داشته باشد. 
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