
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


 

 

 پردیس کودک با رویکرد روانشناسی محیطیطراحیِِِِ  ٔەانگار

 
 دکتر وحید قبادیان

 نیاز اشرفی

 ,niazashrafi@yahoo.comواحدامارات،اسالمیآزاددانشگاه 

 

 

 چکیده  

 بالیده و کرده شدر آن در کودک که مکانی گیری نظر در با امر این و باشد وی بزرگسالی هویت ی دهنده شکل تواند می فرد هر کودکی دوران

 یابد اما می ساختار متعددی های شاخصه از نیز مکان و گیرد می سرچشمه مکان از هویت گیری شکل حقیقت در است تصور قابل است شده

و   )انهروانشناس (، فرایندی ) کالبدی(خوداز ابعاد مکانی که است مکان به تعلق حس و وابستگی احساس گیری شکل بر منوط مکان پیوند و اتصال

 می شکل را او هویت و محقق ساخته شخص در را استمرار و تمایز حس خود، دهنده تشکیل با عامل های مکان لذا  .شود می تشکیل شخص ،

  .دهد

برای ایجاد این محیط فرهنگی و کمک .  پردیس کودکان از جمله محیط هایی است که می تواند زمینه رشد و شکوفایی کودک را فراهم آورد

همگام با شناخت نیازهای کودک از طریق بررسی روانشناسان و . شناخت و روحیات و نیازها و دنیای او را کنکاش کرد  را وزشی، ابتدا باید کودکآم

مفاهیمی مانند رویکرد روانشناسی محیطی در جهت ایجاد فضای مناسب برای کودکان و تأثیر هر یک از عوامل موثر فضایی معماری بر  پرورش 

مطالعه  انجام روش. تار و خالقیت کودکان مؤثر باشددر پرورش اندیشه،رف دکان و چگونگی اولویت بندی آن ، فضای معماری را طراحی کرد کهکو

 با شرایط کالبدی و زمینه ای پروژه در شهر تهران، و تهیه سناریو مناسب برای طراحی یک فضای آموزشی مناسب با کودک و نوجوان بصورت

عوامل مهم طراحی فضای معماری برای کودک  گیری در نتیجه همبستگی است -و کیفی بوده  نظر صاحب افراد با و مصاحبه مشاهده ای کتابخانه

 .بررسی شد

 

 :واژه های کلیدی 

 فضای معماری –روانشناسی محیطی  –پردیس کودک 
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 مقدمه

ابعاد و اندازه فضاها، تعداد و نوع فضاهای مورد نیاز، استاندارهای )یخلق فضایی مناسب جهت پرورش کودکان حتی از لحاظ پارامتر های کالبد

از طرف دیگر، ساختمان هایی که با کاربری مرکز پرورش . که یکی از ابتدایی ترین شاخص های یک فضا می باشد، نیز نمی انجامد( غیره. ایمنی 

و مشکالت اقتصادی، مانند گرانی زمین، نبود قطعه زمین های مناسب جهت کودکان بنا می شوند نیز به علت تنگناهای کالبدی بافت شهری تهران 

، عدم شناخت کارفرما از تأثیرات روانی محیط بر کودکان، در نهایت فضاهای (از لحاظ مساحت، همجواری ها، دسترسی ها و غیره)این منظور 

ه، رفتار و خالقیت کودکان موثر باشد؟ چگونه می توان از رویکرد چگونه فضای معماری می تواند در پرورش اندیش. مناسب و کارایی نمی باشند

روانشناسی معماری در جهت ایجاد فضای مناسب برای کودکان استفاده کرد؟ تأثیر هر یک از عوامل موثر فضایی معماری بر  پرورش کودکان و 

 اولویت بندی آن به چه صورت است؟

 روش تحقیق 

رارگیری در سن رشد و همچنین میزان تأثیر پذیری زیادی که از فضا دارند، نیازمند فضاهایی پاسخگو به آنچه مسلم است کودکان به دلیل ق

در شهر تهران، ساختمان هایی می باشند ( مراکز فرهنگی و هنری کودکان و نوجوانان)این درحالی است که فضاهای موجود . نیازهایشان می باشند

در بسیاری از موارد، این مرمت و بازسازی به خلق فضایی . ه و مورد مرمت و استفاده مجدد قرار می گیردکه اغلب برای کاربری دیگری طراحی شد

ابعاد و اندازه فضاها، تعداد و نوع فضاهای مورد نیاز، استاندارهای ایمنی )مناسب جهت پرورش کودکان و نوجوانان حتی از لحاظ پارامتر های کالبدی

از طرف دیگر، ساختمان هایی که با کاربری مرکز پرورش کودکان . ترین شاخص های یک فضا می باشد، نیز نمی انجامدکه یکی از ابتدایی ( غیره. 

بنا می شوند نیز به علت تنگناهای کالبدی بافت شهری تهران و مشکالت اقتصادی، مانند گرانی زمین، نبود قطعه زمین های مناسب جهت این 

، عدم شناخت کارفرما از تأثیرات روانی محیط بر کودکان، در نهایت فضاهای مناسب و (ها، دسترسی ها و غیره از لحاظ مساحت، همجواری)منظور 

 . کارایی نمی باشند

 :به صورت خالصه، مشکالتی که در این زمینه وجود دارد به قرار زیر است

 نبود فضاهای مناسب جهت کاربری کانون پرورش کودکان و نوجوانان؛ .1

 شاخص های فضایی تأثیرگذار بر پرورش کودکان؛  عدم شناخت از .2

 عدم آگاهی کارفرماها به میزان تأثیر مسائل روانی فضا بر پرورش کودکان و نوجوانان؛ .3

کودک به دلیل اینکه اولین قدم . در علم روانشناسی، منابع و تحقیقات صورت گرفته در زمینه روانشناسی کودک، گویای اهمیت بسیار آن می باشد

همزمان با روشن شدن ابعاد مختلف . دریافت و  آموزش  از محیط را  تجربه می کند، در علوم روانشناسی محیط نیز مورد توجه بوده استهای 

قابل روانشناسی کودک و تعیین شاخص های تأثیرگذار محیط بر انسان، نحوه تأثیر فضا بر پرورش و رشد خالقیت کودکان و نوجوانان نیز به وضوح، 

خلق می شود که نتیجه همگرایی روانشناسی کودک  "روانشناسی فضای آموزشی کودک"با انجام تحقیقات میان رشته ای، مبحث . ی باشدحدس م

در سال های اخیر با پیشرفت روانشناسی فضای آموزشی کودک، این موضوع از طرف روانشناسان و جوامع . و روانشناسی فضا به حساب می باشد

در این تحقیقات، شاخص ها و معیار های موثر و میزان . اقه شده و نتایج آن مورد استقبال والدین و مربیان قرار گرفته استآموزشی تحقیق و مد

 .اولویت و تأثیر هر یک تعیین شده است

جتماعی کودک مورد در این پژوهش سعی در آن است که رابطه میان عناصر شکل دهنده فضا ، نوع معماری و پارامترهای مؤثر در رشد فکری و ا

سپس با توجه به شرایط . بررسی قرار گیرد و سپس، پارامتر هایی که می تواند در فضای آموزش کودک به عینیت درآید، اولویت بندی گردد

 .دکالبدی و زمینه ای پروژه در شهر تهران، سناریو مناسب برای طراحی یک فضای آموزشی مناسب با کودک و نوجوان، تهیه و طراحی گرد
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با  متاسفانه در ایران، طراحی فضا برای کودکان از توجه کمتری برخوردار و بیشتر فضاهایی که کودکان در آن قرار می گیرند فضاهای ناکارآمد

در مولفه ناکارآمدی این فضاها را می توان . کاربری های تغییر یافته می باشد که فعالیت کودکان را محدود کرده و خالقیت آنها را محدود می کند

، تعداد و گوناگونی (فضاهای بسته، نیمه باز و باز)های کالبدی مانند مساحت، ابعاد و تناسبات، جهت گیری و استقرار در عرصه، گشودگی فضاها 

یگر مولفه فضاها، ذون بندی کاربری ها، همجواری و ارتباطات آنها، رنگ، و مولفه های زیست محیطی از جمله نورگیری، تهویه، فضای سبز، و د

بنابراین جهت رفع کاستی های فضایی موجود و همچنین ارتقای پرورش کودکان در این . های کیفی از جمله فضاهای رشد خالقیت جستجو کرد

ن ای. فضاها، یک سیستم آموزشی بسیار سخت گیرانه به کار گرفته می شود تا رشد جسمی و فکر کودکان با روند خوبی در این فضاها صورت پذیرد

 درحالیست که با داشتن فضایی کارآمد، می توان به پرورش کودکان در زمینه ای مناسب کمک کرده و به صورت غیر عامل آن را ارتقاء و کیفیت

 .بخشید

 

  بحث و چارچوب نظری پیشینه

 پیشینۀ ایجاد مراکز آموزشی ویژۀ کودکان در جهان و شهرهای بزرگ ایران 

که در گذشته ها، کودکان منزلت و جایگاه مستقلی نداشتند و تنها به عنوان افرادی بالغ در مقیاسی کوچکتر در نظر آید   از مطالعۀ متون بر می»

دوران کودکی آنها زمانی کوتاه را شامل می . گرفته می شدند و مسائل مربوط به نیازهای کودک و تفاوت هایش با بزرگترها هنوز دور از ذهن بود

در قرن شانزدهم آگاهی جدیدی نسبت به کودکان پدید آمد و . ه کمترین توانایی های جسمانی به کارگماشته می شدندشد وبه مجرد دستیابی ب

نگرش های قرن هفدهم به ویژه در طبقات مرفه جامعه به . توجه و عالقۀ بیشتری به نیازهای جسمانی، عاطفی و روانی کودکان نشان داده شد

روحانیون مذهبی، قانون مداران و دانشمندان به اهمیت آموزش در . (13۳۱کهربایی، الهه ؛ ) «ای نوین انجامیدشکوفایی هر چه بیشتر این تفکره

کز جایگزین کردن تفکرهای نوین و آموختن رفتار و ادب اجتماعی به جای رفتارهای غیراخالقی پی بردند و تشکیالت شهری نیز در صدد ایجاد مرا

با این حال مقوله های فرهنگ و تفریح آن طور که باید و شاید مورد توجه قرار نمی گرفت و به . کودکان برآمدند سازماندهی شده جهت نگهداری از

 . وجود آمدن نگرشی نو دربارۀ آنها ، ضروری بود

آلمانی  2فریدریش فروبلآلمان توسط  1، اولین کودکستان در بالنکنبرگ(میالدی 1۳3۳در سال )این روند ادامه یافت تا در نیمۀ اول قرن نوزدهم 

 تأسیس شد و به باغ کودکان معروف شد، که براساس فلسفۀ مذهبی و عرفانی وحدت انسان و طبیعت، انسان و خداوند و انسان و سایر افراد بشر

مختلف آلمان باغ کودکان به شکل یک حرکت فرهنگی به تدریج توسعه یافت و به این ترتیب کودکستان های متعددی در نقاط . استوار بود

موضوع باغ کودک در ابتدا از این عقیده ناشی شد که آموزشگاه کودکان همچون استعاره ای از باغ مد نظر بوده و کودکان، نهال ها و . تأسیس شد

دکان که گویی البته این عنوان یادآور مفاهیم دیگری نیز هست همچون آدم و حوا در باغ بهشت، و روح و سرشت پاک کو. گیاهان نورس آن هستند

  (13۳۱آلن، آیلین و بتی هارت، ). در بهشت اولیه به سر می برند

 

بود که اعتقاد داشت زمین بازی، بهشت  3اولین کسی که به بازی های پویای کودکان توجه کرد، متخصص تعلیم و تربیت اسکاتلندی، دیوید شاو

مفهوم باغ کودکان به شمار می آید، عقیده داشت باغ کودکان باید نمونۀ کوچکی از فردریک فروبل نیز که هم عصر او بود و به گونه ای مبدع . است

 (13۳۱بهروزفر، فریبرز، ). این دنیا باشد که جنبه های مثبت و گوناگون آن را منعکس کند

گذرانده بودند، به این کشور آمدند و  در اواسط قرن نوزدهم، با سیل مهاجرت آلمانی ها به آمریکا، بسیاری از زنان آلمانی که دورۀ تربیت کودک را

 ۱ایالت ویسکانسین توسط خانم کارل شورتس  میالدی در شهر واترتاون 1۳۱۱به این ترتیب زمینه برای ایجاد اولین کودکستان آمریکایی در سال 

، به اصالح آموزش کودکستانها 1۱3۱و  1۱2۱طی سالهای . با آغاز قرن بیستم، نوعی دگرگونی در آموزش کودکستانی آمریکا پدید آمد. فراهم شد

                                                 
 
- Blankenberg 

 
 - Friedrich Froebel 
 
 - David Shaw 
 
 - Watertown 
 
 - Carl Schurz 
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عالوه بر ایجاد . پرداخته شد و در نهایت به ایجاد کودکستان های مدرن آمریکایی منجر شد که امروزه در بسیاری از مدارس به چشم می خورند

ا شد، از آن جمله می توان به مهد کودک ها و کودکستان ها، سایر فضاهای فرهنگی و تفریحی مختص کودکان یکی پس از دیگری طراحی و اجر

بازی کودکان : از جنبۀ تفریحی نیز می توان گفت. تفریحی، موزه ها، مراکز علمی و سایر مکان های خاص کودکان اشاره کرد –پارک های فرهنگی 

وستانشین بودن جمعیت در اوایل قرن بیستم امر مشخصی محسوب نمی شد و تعداد محدودی فضاهای باز طراحی شده وجود داشت که به دلیل ر

غالب، تجربۀ یادگیری کودکان، از طریق بازی و کسب مهارت های اجتماعی، طی تماس مستقیم و هر روزۀ کودک با خانواده و محیط طبیعی 

البته در پاره ای از  ...بازی با حیوانات   دویدن در کشتزارها و مزارع،  بازی در برکه ها، زندگی شان انجام می گرفت؛ مانند باال رفتن از درخت، 

به عنوان مثال، اولین زمین بازی برنامه ریزی و   (1۱۱3Asensio, ،F) .کشورها، در نیمۀ دوم قرن نوزدهم فضاهای خاص کودکان طراحی شد

لوانیزۀ تک منظوره در این مکان اولین وسیلۀ بازی، لوله های گا. میالدی ساخته شد 2 1۳، در حدود سال   طراحی شده در آمریکا در حومۀ ُبستن

ی ای بود که جدا از یکدیگر و سایر بخش های پارک قرار داشت و تنها بخشی از نیازهای جسمی و حرکتی کودکان را پاسخگو بود، حتی با نیازها

سایر زمینهای . عالوه بر این، استفاده از آن وابستگی مستقیمی به حضور والدین آنها داشت. رشدی و روحی کودکان نیز تناسب چندانی نداشت

، زمین های 1۱11در منچستر نیز در سال . تفریحی نیز تک منظوره بودند و غالباً به فعالیت های ورزشی و رقابتی نظیر فوتبال اختصاص داشتند

اری منطبق پس از مدتی به سرعت خود را با ضوابط مربوط به پارک های شهرد این گونه فضاها، . بازی توسط گروه های داوطلب ساخته می شد

در پارک های اولیۀ منچستر زمینهای بازی دختران و پسران از یکدیگر جدا بود که این امر نه به دالیل اخالقی، بلکه به آن دلیل بود که . کردند

 . تصور می شد در زمینهای بازی مختلط، پسران فرصت بازی را از دختران می گیرند

، طراح منظر دانمارکی متوجه شد  ۳، سورنسن1۱2۱در سالهای اولیۀ . به کودکان معطوف داشتند، پارک های عمومی توجه بیشتری 1۱2۱در دهۀ 

ی که زمینهای بازی طراحی شده به وسیلۀ او مورد استقبال کودکان قرار نگرفته، در حالی که در ساختمانهای مجاور، کودکان بیشماری زندگی م

 ۳زمین بازی ماجراجویی»به نام  ۱ 1۱این ایده در سالهای دهۀ . ایل و مواد بی ارزش را می دهدپیشنهاد نوعی بازی با وس 1۱31او در سال . کردند

لندن، در سال  1۱اولین زمین بازی ماجراجویی در کامبرول. مطرح شد ۱نیز توسط خانم آلن« زمین بازی با خرت و پرت»واژۀ . تحقق یافت« 

های مربوط به جرم جوانان و کمبود فضاهای مناسب برای بازی سالم، به تغییر نگرش در  نگرانی بعد از جنگ جهانی دوم، . به وجود آمد ۳ 1۱

شکل عمومی اینگونه زمینها منعطف با قدرت تخیل . ، منجر شد« 11زمین بازی خالقانه »طرح زمینهای بازی و پدید آمدن نوعی زمین بازی به نام 

به عالوه به طور هم زمان، امکان بازی و آموزش . قصر، قلعه و کشتی تغییر شکل می داد کودکان و ویژۀ آنها بود و بدین ترتیب به اشکالی چون

به تدریج شکلی از زمین بازی ارزش و اعتبار بیشتری کسب کرد که نه تنها برای . مهارت های اجتماعی را در کنار سایر کودکان فراهم می کرد

مؤثر بود و از این طریق به رشد و پرورش مهارت های اجتماعی، روحی و شناختی آنان تقویت جسمانی کودکان، بلکه جهت تقویت ذهن آنان نیز 

 ؛(13۳1پرچمی عراقی، مسعود). می انجامید

ه اختصاص اما در ایران، تعلیم و آموزش به کودکان در گذشته غالباً در مکتب خانه هایی انجام می شد که تا زمان ساسانیان به اقشار خاصی از جامع

این فضاهای آموزشی، معماری خاصی نداشت و . عموالً همراه با خشونت و عاری از مسائل عاطفی و در نظر گرفتن روحیات کودکان بودداشت و م

به مرور و در پی تغییر نگرش نسبت به کودکان و همچنین تحول شیوه های زندگی اجتماعی، در . شد  معموالً به اتاقی از خانۀ معلم محدود می

شمسی در تهران و بعضی شهرهای دیگر،  12۱۳در این راستا در سال . نیز ضرورت توجه به نیازهای خاص کودکان احساس شد جامعۀ ایرانی

میسیونرهای مذهبی و اقلیت ها، به تأسیس کودکستان هایی اقدام کردند که از آن جمله می توان به مهدکودک جلفای اصفهان اشاره کرد که 

 .ه می شدتحت نظر کلیسای ارامنه ادار

                                                 
 
 - Boston 
 
 - Sorensen 
 
 - Adventure Playground 
 
 - Allen 

  
 - Comberwell 

  
 - Creative Playground 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 ۱ 

اما اولین . حدود یک قرن پیش نیز خانم الیس فرهانیان که دورۀ مربی گری را در روسیه گذرانده بود، تصمیم به تأسیس کودکستانی در تهران گرفت

مزمان با او خانم تأسیس کرد و تقریباً ه« باغچۀ اطفال»شمسی در محلۀ صفی بازار تبریز به نام  13۱3کودکستان ایران را جبار باغچه بان در سال 

از دیگر اقدامات انجام شده می توان به صدور نخستین امتیاز تأسیس کودکستان از طرف وزارت . قمر دولت آبادی در اصفهان به این امر پرداخت

شمسی   133در سال  شمسی، اولین آیین نامۀ کودکستان ها در وزارت فرهنگ 131۱معارف، اوقاف و صنایع به نام خانم برسابه هوسپیان در تیرماه 

شمسی و  1 13در سال « شورای کتاب کودک»شمسی، تأسیس  ۱ 13و در پی انحالل آن، تفویض مسؤولیت به ادارۀ کل تعلیمات ابتدایی در سال 

 . شمسی اشاره کرد 3 13در زمستان سال « کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان»راه اندازی 

جوانان، تقویت قدرت خالقه و پرورش فضایل اخالقی کودکان را به منظور کمک به رشد فکری، ذوق واندیشۀ کانون های پرورش فکری کودکان و نو

سال و از طریق فعالیت هایی متناسب با آن هدف، آغاز کرد و به عنوان اولین گام، به صورت همزمان، یک کتابخانه به  1۳تا   آنها، در گروه های سنی 

چهار سال بعد از . در انباری یک مدرسه تأسیس کرد( باغشاه سابق)هران و یک کتابخانۀ مستقل در منطقۀ پادگان حر عنوان کانون در پارک اللۀ ت

، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای بزرگی چون اصفهان نیز برای تأسیس ۳ 13شروع فعالیت مراکز کانون در تهران، یعنی در سال 

. را در خیابان های کاوه وکاشانی احداث کرد 2و  1اولین گام های خود را در این شهر برداشت و کتابخانه های شمارۀ کتابخانۀ کودک و نوجوان 

 (13۳2،سیبه)

ایش دربارۀ نحوۀ برخورد سایر کشورها با این مسأله نسبت به کشور ما می توان گفت در پی تغییر و تحول فضاهای شهری، پیشرفت تکنولوژی و پید

های تفریح و گردشگاه های عمومی احداث -آغاز قرن بیستم و همچنین افزایش نیازهای مردم به فضاهای تفریحی، پارک ها به عنوان مکان ماشین در

پیشرفت . در این دوره با توجه به نیازمندی هر گروه سنی به طراحی ویژۀ خود، آمایش فضاها برای قشر استفاده کننده از فضا مطرح شد. شدند

نیز امکان ساخت فضاهای ویژه برای گروه های سنی مختلف را پدید آورد که می توان از شهرک های بازی ویژۀ کودکان و نوجوانان به  تکنولوژی

 . عنوان نمونه ای از این فضاهای مطلوب و جذاب تفریحی در شهرهای بزرگ نام برد

در  13تفریحی الویلت –، مرکز فرهنگی (میالدی 1۱۳۱)در تگزاس  12ون، موزۀ کودکان هوست(میالدی 1۱۱۱)پارک فرهنگی کودکان قاهره در مصر 

، (میالدی 1۱۱۳)در نیویورک   1، محوطۀ بازی و موزۀ علوم کیدپاور(میالدی 1۱۱۱)، مرکز علمی چگونگی عملکرد زمین (میالدی 1۱۳2)پاریس 

 .ی انجام گرفته در این کشورها مختص کودکان هستندژاپن و بسیاری موارد دیگر، نمونه هایی از فعالیت ها 1۱موزۀ کودکان هوماماتسوی

در سی  1۳در آناهایم 1۱۱۱نام برد که در سال   1یکی از پربازدیدکننده ترین و مشهورترین پارک های موضوعی را می توان پارک دیزنی لند

بع توسط کمپانی والت دیزنی احداث شد و مترمر ۳3۱۱۱۱کیلومتری جنوب شرقی لوس آنجلس در ایالت کالیفرنیای آمریکا، در زمینی به مساحت 

میلیون بازدیدکننده  ۱۱ طراحی شده، با حدود  Imaginationاین پارک که با ایدۀ . تدریجاً در سال های بعد بخش های مختلفی به آن افزوده شد

نیز احداث   2۱1ساخته شده و برای سال  تاکنون، سرآمد همۀ پارک های موضوعی است و نمونه هایی از آن در کشورهای فرانسه، ژاپن و هنگ کنگ

 ،( Bruce، 2۱۱1 ).آن در چین پیش بینی شده است

کشور  با وجود تغییر و تحوالت بسیار در معماری و شهرسازی و گام های مؤثری که بیشتر کشورهای جهان در راستای حل این مسأله برداشته اند، در

شده، تنها اقدامی که برای رفع نیازهای تفریحی کودکان انجام شده، ایجاد فضاهایی مجهز به االکلنگ، ما آن طور که باید و شاید به این فضاها توجه ن

ه های تاب و سرسره یا زمین های خاکی درون محله هاست و از جنبۀ فرهنگی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و از همه تأسف برانگیزتر، خان

در این مکان ها که به منظور پاسخگویی به احتیاجات و خواسته های . اشی دیواری، به عنوان مهدکودک استنیمه ویران و تزیین شده با چند نق

د این ویژگیها کودکان، استفاده کنندگان اصلی معماری آنها ایجاد می شوند، باید اصول روان شناسی و زیبایی شناسی مد نظر قرار گیرند، اما غالباً فاق

، مجتمع ( 13۳واقع در باغ نور اصفهان، )، خانۀ کودک و نوجوان (13۳1واقع در پارک آبشار اصفهان، )یک کودکان پارک آموزش تراف. هستند

از این دست ( 13۳2پارک غدیراصفهان، )و کانون پرورش فکری کودکان باغ غدیر ( ۱ 13پل فلزی اصفهان،  -واقع در بوستان کودک)هنری -فرهنگی

 . فضاها هستند

از راه بازی، شخصیت انسان شکل می گیرد و دنیای پیرامون خود را در ذهنش تصویر می ». بیشترین اثر را در بالندگی کودک داردبدون شک، بازی 

کودک بازی خود را آن . درک زمانی خود را گسترش دهد وعلت ومعلول را دریابد. کودک در هنگام بازی می آموزد که فاصله ها را برآورد کند. کند
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امروزه با نگاهی . «بنابراین مهم است که کودک خود بتواند آزمایش کند. یش می گذارد تا بفهمد اگر چنین یا چنان کند چه می شودقدر به آزما

پررفت  عمیق به محله های مسکونی جدید در می یابیم که دیگر این محله ها نیز جایگاه توقف، تأمل یا بازی کودکان نیستند، بلکه تبدیل به مسیری

ان شده اند که امنیت کودکان در آن به خطر می افتد در صورتی که این فضاها دارای اهمیتی ویژه هستند؛ زیرا اولین مکانی هستند که به کودکو آمد 

همچنین بزرگ ترین و مناسبت ترین . تماس آن ها با شهر خواهند شد امکان ارتباط مناسب با دنیای خارج را می دهند و در سنین باالتر واسطه 

در چنین فضایی کودکان برای نخستین بار . زمینۀ برخورد با هم نوعان و همساالن و امکان بازشناسی شخصیتی در این محیط برای او فراهم می شود

 . پس از تجربۀ خانواده، عضویت مستقل یک اجتماع بزرگتر را پذیرا می شوند

در مدرسه و کالس درس، پاسخگوی همۀ نیازهای واقعی آنان نخواهد بود بلکه آن ها باید به این نکته توجه داشته باشیم که آموزش کودکان ، تنها 

چه مطلوب و چه نامطلوب، بهترین ... محله ها، کوچه ها . باید به محیط پیرامون خود پا بگذارند، واقعیت ها را لمس کنند و تجربه ها را بشناسند

پس اگر تالش کنیم این دانشگاه محیط مناسبی برای . ایگاه برای آموزش و پرورش آن هاستدانشگاه برای نشان دادن تجربه های زندگی و بهترین ج

 . آن ها باشد، به خطا نرفته ایم

هنگامی که چیزی ساخته می »: به شکل زیر مطرح می کند  کریستوفر الکساندر نیز ، با اعتقاد به این موضوع، ایده ی گشتالت را در طراحی شهری،

ن را در انزوا ساخت، بلکه باید جهان اطراف و درون آن را مجدداً شکل داد به طوری که جهان در آن، مکانی همدست تر و کامل تر شود، نمی توان آ

  (2۱12،کریستوفر الکساندر )«.شود و چیزی که ساخته می شود، جایگاه خود را در شبکه طبیعت بیابد

اما متأسفانه امروزه . ا کنکاش کنند ، نمی توان از آن ها توقع داشت که بزرگساالن خوبی شونداگر به بچه ها اجازه داده نشود که در دنیای بزرگتره

ما اعتقاد داریم که به وسیلۀ . شهرهای مدرن بسیار خطرناک اند، طوری که نمی توان به کودکان اجازه داد به شکل آزاد، در آن ها به فعالیت بپردازند

از شهر که بچه های کوچک می توانند به راحتی و به تنهایی در آن مشغول کنکاش، یادگیری و بازی شوند، می توسعه دادن و گسترش دادن آن نقاط 

پس با غنی سازی محیط های آموزشی و فرهنگی ، می توانیم راه های زیستن را به بچه ها آن طور که باید، بیاموزیم . توانیم این مشکل را حل کنیم

 . کم، همۀ کودکان را از این نوع آموزش بهره مند ساخت چرا که می توان با صرف هزینۀ

باید این نکته را نیز مد نظر داشت که ارضای نیازهای اساسی کودکان ، نقش بسیار مهمی در چگونگی شکل گیری و رشد شخصیت   از سوی دیگر 

هم بودن زمینه و فضای مناسب برای بازی چه دردرون خانه و آنان دارد و بخش مهمی از ارضای این نیازها نیز از راه بازی صورت می گیرد ، لذا فرا

 .بیشترین اثر را در بالندگی کودک دارد  چه در بیرون از آن ، اهمیتی فوق العاده اساسی داشته و

ست که احساس بازی ارتباط، بیان و ترکیب فکر و عمل ا  است،« انجمن بین المللی حق بازی برای کودکان»که نام فعلی آن  IPA1۳از دیدگاه 

داوطلبانه و خودانگیخته است و منجر به رشد جسمی، ذهنی، حسی و   بازی به گونه ای ذاتی،. رضایت و خشنودی کودکان را به دنبال دارد

بدون اینکه به طور مستقیم درس داده  کودکان در حین بازی کردن تجربیاتی کسب می کنند و ضمن لذت از آنها، . اجتماعی کودکان می شود

و بی نظمی در بازی کودکان است، برای کودک « ریخت و پاش»در حقیقت آنچه برای بزرگساالن نوعی . شوند، فرآیند یادگیری صورت می پذیرد

، طراح زمین بازی کودکان در کتاب خود  1۱همان گونه که فرایدبرگ. بخشی ضروری و حیاتی از مراحل بازی و مکمل رشد محسوب می شود

 (2۱۱۱،فرایدبرگ که) «.است و کودک دانشمند و محقق آن جهان البراتوار و آزمایشگاهی برای کودک... »: نوشته است

از جمله فضاهای عمومی اند که کودکان نیز می توانند از آنها استفاده ... امروزه پارک ها، گردشگاه ها، اردوگاه های تفریحی، شهرک های بازی 

کنند و از این رو کودکان  ضاها یا زمین های بازی، در بسیاری ازموارد انتظارات مورد نظر آنان را تأمین نمیهرچند این ف. کنند و به تفریح بپردازند

داشت که هنگامی این مکان ها می باید به این نکته توجه . از اینگونه مکان ها استقبال نمی کنند و واکنش کامالً مثبتی از خود نشان نمی دهند

 .توانند نیازهای جسمانی این گروه سنی را فراهم کنند که ویژۀ آنان طراحی شوند

 مبانی نظری پژوهش

 نظریه پیاژه

 شاید یکی از دالیل پذیرش سریع نظریه ژان پیاژه. یکی از معروفترین و متحول ترین نظریه های شناختی است(  1۳۱-1۱۳۱)نظریه رشد پیاژه

 .این باشد که این نظریه در نظر همه کسانی که مدتی را با کودکان گذرانده باشند، صحیح می نماید
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ن مشاهدات پیاژه در مورد کودکان خردسال منجر به این پیشنهاد او شد که تفکر کودکان به ترتیب در چهار مرحله پدید می آید که سه مرحله آ

 .دهددر طی سال های دوره اولیه کودکی روی می 

 .حسی حرکتی، پیش عملیاتی، عملیات عینی، عملیات صوری: چهار مرحله عبارتند از

در  پیاژه به عنوان زیست شناس، تصدیق کرد که کودکان در صورتی که بخواهند زنده بمانند باید محیط خود را سازمان دهند و با تغییرات موجود

شیوه ای که ) 22و برونسازی21و فرآیندهای درونسازی( عناصر سازمان یافته فکر)2۱رهپیاژه این دو اصل زیست شناسی طرحوا. آن سازگار شوند

 .نام نهاد( انسان ها اطالعات جدید را پردازش می کنند یا با آن انطباق می یابند

 حرکتی -مرحله حسی

 سالگی 2ولد تا سن                                                                                       ت

این یادگیری با بازتاب ها شروع می شود م تداوم بخش آن فعالیت هایی مثل لمس کردن، چشیدن، . یادگیری کودکان از طریق حواس آنهاست

 .بوییدن و دستکاری مواد

 یسالگ ۳تا  2عملیاتی                                                                           پیش 

تفکر آنان محدود است، . کودکان با کلمات و اشیا به شیوه ای مبتنی بر شیرین زبانی خود و با قضاوت هایی مبتنی بر ادراک منطبق، می اندیشند

 .زیرا قادر نیستند در یک زمان با بیش از یک تفسیر سر و کار داشته باشند

 سالگی تا نوجوانی ۳                               عملیات عینی                                            

آنان برای توجیه قضاوت های خود بیشتر از استدالل مدد می گیرند تا ادراکات . کودکان به طور منطقی فکر می کنند و دانش بیشتری می اندوزند

 .ع آشناخود، تفکر آنان نیز در این مرحله محدود است ولی محدود به اشیا عینی، ملموس، وقای

تفکر انتزاعی و ادراکات . جوانان از راه نماد و فر می اندیشند عملیات صوری                                                                           نوجوانی

        23.در این مرحله به کار می رود

 

 زمینه های رشد

انگیزه های ذهنی و شناختی نیاز دارند، هم به فرصت هایی که مهارت های حرکتی و سالمت  نیازهای تکاملی همواره ثابت است، کودکان هم به

 :زمینه های رشد عبارتند از.     عاطفی و اجتماعی آن ها را باال ببرد

 رشد حرکتی آشکار -الف

                                                 
  

 -schemata 
  

 -assimilation 
  

 -accommodation 

 مترجم علی آخشینی -نویسنده ساندرا آسلمو -سالگی  کتاب رشد در دوره اولیه کودکی پیش از تولد تا  - 
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 ۳ 

امکاناتی را در اختیار او  قرار دهید که بتواند همه . اگر می خواهید کودکی سرزنده داشته باشید، به او آزادی عمل دهید و کارهای او را تشویق کنید

اگر از اینکه . به این ترتیب، فزرندانتان از نظر احساس دچار محدودیت نمی شوند و از فعالیت های فیزیکی لذت می برد. انرژی خود را تخلیه کند

مکن او در پنج سالگی تحرک کمتری داشته باشد و ساعت ها از م. صبح ها لباس بپوشید و پابه پای او به پارک بروید خسته شده اید، صبور باشید

 .نگاه کردن به کتاب هایش یا انجام کارهای هنری لذت ببرد

 رشد مهارت های حرکتی ظریف -ب

گذارید، مهارت اگر به کودکتان اجازه دهید تجربه های خالقانه ای داشته باشد، برای تالش هایش او را ستایش کنید و مواد الزم را در دسترس او ب

داستان می نویسد و حتی کارهای پیچیده تری . های حرکتی ظریف در او رشد می کند و قبل از آنکه متوجه شوید، بند کفش هایش را می بندد

      2.انجام می دهد

افکار و احساساتش پذیرفته شده اگر با کودکان حرف می زنید، به آنچه می گوید گوش کنید و برای او فضایی آرام ایجاد کنید، جایی که همه  -پ

 .به این ترتیب فرزندتان در طول زندگی به راحتی احساسات خود را بیان خواهد کرد. است

 رشد شناختی -ت

اگر کارهایش را تحسین کنید، عقاید او . فرزندتان در این سن، به طور چشمگیری اطالعات و درک خود را نسبت به دنیای اطرافش وسعت می دهد

 .تأیید قرار دهید و به روشی به دور از فشار به او کمک کنید می توانید لذت یادگیری را در او پرورش دهید را مورد

 رشد عاطفی -ث

اگر به خاطر داشته باشید که رشد عاطفی در او به طور دائم در حال پیشرفت . تاکنون کودکتان راهی طوالنی را در زمینه رشد عاطفی پیموده است

لی کوچک است و انتظارات خود را متناسب با شرایط او هماهنگ کنید، ببردبارتر خواهید بود و زمینه پرورش رشد عاطفی مثبتی است و هنوز خی

 .را در فرزندتان به وجود خواهید آورد

 رشد اجتماعی -ج

اگر او توسط دوست همسال خود طرد . بیادبا وجود اینکه کودک شما از این صمیمیت لذت می برد، باید بتواند با روابط متقابل پیچیده ای کنار 

 .گردد، تحریک شود یا مورد توهین قرار بگیرد، احساساتش جریحه دار می شود و حمایت عاطفی شما نیاز پیدا می کند

 رشد جنسی -چ

نا کردن در آب های گرم فیروزه اگر در کودکی به فرزند خود تصورات مثبت را القا کنید، همچنان که رشد می کند، می تواند با فراغ بال از لذت ش

این همان . این تجربه ها برای فرد، بسیار با ارزش است. ای رنگ، یک ورزش جذاب و برقراری رابطه عاشقانه و صمیمی در بزرگسالی لذت ببرد

 .ده نبودن در طول زندگیاحساسی است که والدین می خواهند فرزندشان در طول زندگی بارها و بارها آن را تجربه کند، یعنی همان حس بیهو

 رشد اخالقی -ح
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و قوانین را به دیگران (( درست نیست دستت را از پنجره ماشین بیرون کنی، باش)) یاد آوری قوانین با صدای بلند برای او نوعی تمرین است 

برادر .)) بزرگساالن منتقل خواهد کرد همچنین خطای بچه های دیگر را به((. باید کاله ایمنی دوچرخه سواری بگذاری سرت)) گوشزد خواهد کرد 

         2۱((یک حرف بد زد

 شناخت کودک از دیدگاه روانشناسی -3-3

در واقع بین . از نظر پیاژه توانایی های ذهنی که یک کودک در سن معینی داراست، به او امکان بروز انواع معینی از رفتارهای عاطفی را می دهد

   2.یم وجود داردرشد و یادگیری کودک رابطه مستق

 تعریف هوش

استعدادهای گردآمده یا کلی در فرد است برای این که در عمل هدفی را )) هوش  2۳((توانایی شناختی ذاتی و عمومی)) هوش عبارت است از 

گرد آمده از واقعیتها هوش آشکار چیزی نیست به جز .))  2۳((بطور منطقی فکر کند و با محیط خود ارتباط متقابل موثری داشته باشد. دنبال کند

نیروی هوشی ذاتی عبارت است از گرایشهای فرد به پرداختن به فعالیتهایی که به یادگیری منتهی میشود و نه آن که .و مهارتهای آموخته شده

    2۱.((قابلیتهایی ارثی برای یادگیری در فرد باشند

 (نظریه هاینز ورنر)مراحل هوش شهودی در کودک

است که هاینز ورنر روان شناس بزرگ معاصر آن را در  هوش شهودیمهم در قلمرو و روان شناختی کودک، نظریه تحول  یکی از نظریه های  

این .او به کشف تازه ای از هوش که از جنس تفکر شهودی و اشراقی است، پی برده است. جریان تحول فرآیند شناختی کودک مطالعه کرده است

  3۱.هندسی بوجود می آید، اما در دوره های بعدی تحول، از بین میرود و یا کمرنگ میشود-قینوع تفکر، در کنار تفکر منط

پدیده ای  ، تحول  ، همچنین .استدالل او تحول فراتر از گذر زمان استبر اساس . به تبیین دقیق نیاز داردورنر بر این باور بود که مفهوم تحول   

انسجام و  تمایز .ن تغییر در ساختار است و این تغییر حتی ممکن است با کاهش نیز همراه باشدتحول،متضم . فراتر از افزایش اندازه است

رفتار به مجرد تفکیک شدن از نظر .به اجزایی با صورتها یا نقشهای مختلف تجزیه شود ، زمانی انجام میشود که یک کل منسجم تدریجی تفکیک

، رفتارها کنترل و هماهنگتر میشوند و این زمانی است که تحت کنترل سازمان دهنده های عالی تر در  عدر واق .،تمایز یافته میشود سلسله مراتبی

    31.دستگاه عصبی مرکزی قرار میگیرند

بسیاری از دیدگاه ها،اصل تحول را حتی زمانی که قادر به مشخص  .فرآیند سیر تکامل فرد،شیوه تحول روانی او را پس از تولید توصیف میکند 

اما اگر .اهداف انتخابی،کنترل مرتبه ای رفتار روزمره آنها را بر عهده میگیرد .شناختی نباشد،توصیف میکنند-کردن هرگونه مکانیزم زیربنایی عصب

شتری از همان ابتدا مکانیزم های کنترل خود از طریق خودگردانی و خود به خود رهبری به آنها آموزش داده شود،میتوانند به رشد و پیشرفت بی

                                                 
 مینا اخباری آزاد: کتاب کلیدهای تربیت کودکان و نوجوانان، مری واالس، ترجمه -1

 پایان نامه در جستجوی فضای آموزشی بهینه، نگین، رشادت -2
2 

- Bert 1995 
2 

  159وکسلر، -

 5- 1592راس دی پارک هیز،-ای میوس هنرنیکتون-ر جلد دومکتاب روان شناسی کودک از دیدگاه معاص
  

willam crin, theorises of development.(Third Edion,1992)1- کتاب 

 1 15هافر، -2
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به همین علت است که دخالتهای بزرگسال، در اغلب موارد منجر به متوقف شدن انگیزه های خودکار و فعالیتهای خود انگیخته . دست یابند

کودکان میشود،زیرا هر قدر دخالت مستقیم در شکل دهی رفتار کودک بیشتر باشد،استقالل و آزادی و خالقیت کودکان،کمرنگ تر و بی رمق تر 

 .میشود

تجربه و انگاره کودک از خود،بنیادهی شخصیت .قدرت و تربیت،در ضعف آن است و بزرگترین دخالت در تربیت،کنار کشیدن از صحنه تربیت است 

                   32.و فرآیندهای روانی او را در بزرگسالی تشکیل میدهد

 مکانی تعلق

 حائزاهمیت جوامع دراین جدید اوضاع به مردم دادن وفق آمد، جود بو جوامع غربی مدرن زندگی در تغییرات و مهاجرت بی ثباتی، که هنگامی

 و بررسی به شناسان جامعه و انسانشناسان ابتدا در [7 ]شد

 این پرداختند، هایشان خانه و مقدس اماکن به مردم تعلقات  مطالعه

 این به مردم پیوندهای و احساسی درگیری های یافتن مطالعات برای

 شامل که ، 1562 تا 1512 ساالهای شهری نوسازی .ودب اماکن

 در که مردمانی رابطه تا شد، باعث بود، مردم تحمیلی جابجاییهای

  شود اهمیت حائز بسیار محیطشان با کنند می زندگی یک مکان

 موجود عاطفی و احساسی های مؤلفه مطالعه به مکانی تعلق نظریه

 روانشناسان توجه مورد جهت مینه از و می پردازد مکان ها با پیوند در

 پیوندهای ایجاد به مردم نظریه، این طبق بر .گرفت قرار محیط

 میزان با پیوندها این .ورزند می مبادرت مکانها با عاطفی و احساسی

 هویتی های جنبه برخی و محیط، به نسبت ارزیابیشان افراد، رضایت

 در مشارکت نت،سکو زمان مدت مانند عینی معیارهایی همراه به آنها

  است ارتباط در ... و اجتماعی های شبکه محله،

 شناخت پایه که میکند ایجاد مکانی تمایز یا تشخص مکانی، هویت :میکند بیان اینگونه را مکانی هویت لینچ، لعات مطا پایه بر رلف مکانی هویت

 ازآنچه هدفمند تفسیر و واسطه بی احساسات و خاطرات تفکرات، ،تجارب تولید ذهنی، تصاویر" مکانی، هویات .است متمایز کل یک عنوان به آن

 مکانی هویت حال درعین .میسازد متمایز مکانها سایر از آنرا و خورده گره مکان کالبدی ساختار با امر این .می باشد ،" باشد باید آنچه و هست

 اهمیت پایه بر مکان با عاطفی تعلق  نوعی

 با که هست نیاز ارتباطات و اطفعو ظرف عنوان به مکان، نمادین

 .میبخشد معنا و هدف فرد زندگی

 با ارتباط در تعلقات مکانی،  نظریه همانند نیز مکانی هویت نظریه

 نحوه بیشتر اگرچه .است شده مطرح مکان و انسانها میان پیوندهای

 و میدهد قرار مطالعه مورد را مکانها از شخصی هویت شدن متأثر

  میشود مربوط مکان از رضایت به مربوط ایارزیابی ه به کمتر

 را می باشد اندیشمندان همه موافقات مورد که تعریفی  مجموع در

 آن فرد به منحصر تجارب از تاریخی پروسه نتیجه که مکان یک باتجارب بعدجغرافیایی هرشخص قوی احساسی ارتباط : کرد بیان اینگونه میتوان

 .می باشد فرد

 کودک و محیط

 بر موثر عوامل است محیط تعاریف معیار ترین اصلی رافاط فضای

 . باشد می محیط و فرد های ویژگی به معطوف محیط، و فرد تعامل

 قابل غیر موجودیتی محیط فرهنگی و اجتماعی فیزیکی، های ویژگی
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 و کودک فردی خصوصیات به که شود می سبب ق را انطبا و تفکیک

 و جنس ، سنین در ها نسانا است وابسته جتماعی ا زمینه همچنین

 به عمل برای . یابند می حضور عمومی فضای در متفاوتی وضعیت

 در تنها باید مانه مناسب شرایط تامین و جتماعی ا عدالت شعار

 باید بلکه ، بگیریم نظر در را مختلف سنین با افراد کلیه خود طراحی

 با تماس در . بیاوریم بدست را الزم اطالعات گروه هر های ویژگی از

 از بسیاری و کنیم می پیدا کردن تجربه موقعیت که است محیط

 خودسازی و تغییر حال در همواره ما . گیریم می یاد را چیزها

  ی فکری ها توانایی پرورش در محیط های قابلیت رو این از هستیم،

 نیاز کودک . است انکار قابل غیر ، کودک خالقیت رشد و جسمی

 می که است تجربیات حین در و کند تجربه را یواقع دنیای که دارد

 این مکان، تعلق های ارزش ترین شده پذیرفته از هویتیکی گیری شکل و کودکان در تعلق حس کند کامل را خود های دانسته و بگیرد یاد تواند

 کالبدی با جهان ارتباط در را خودی هویت رشد مکان، تعلق مانند مکان دوستی .بخشد می یاری خویش هویت کسب در را کهکودکان است

 و درمحیط آشکار رفتار بین تعادل یک حفظ درجهت درست مکان ودوستی مکان تعلق دوی هر از کودکان مشابه، طور به . کند می پشتیبانی

 بر عالوه بهتر، تماعیواج شناختی نتائج ایجاد بوسیله کودکان برای شادی مزیت یک مکان دوستی این، بر عالوه .کنند می استفاده خود، تنظیم

 سازد می توانا استرس با وسازگاری شادی از مندی بهره جهت تر وسیع مخزنی داشتن برای را کودکان امر این .آورد می فراهم احساسی نوع

 شکل کودکی هر مکان تعلق و مکان حس نیروها این همکاری طریق از .گیرد می شکل وجامعه فرهنگ خانواده، سرزمین، بوسیله کودکان زندگی

 .گیرد می

 دیالکتیکی روشی محیط، با ای رابطه عنوان به تواند می مکان حس

 شود تعریف فرهنگی، و بیوفیزیکی مکان یک ی تجربه و تفکر از

 در حس این برای را هایی مزیت کودکان مکان تعلق های تئوری در

 تربیتی آثار از یکی .اند شمرده بر فرد اجتماعی و روانشناختی رشد

 اجتماعی و فردی هویت گیری شکل مکان، به نسبت احساس نای

 خاطرات بزرگسالی در انسان که آنگاه .است یافته نمود بزرگساالن در حس تعلق سنجش در امر این نتیجه .است خردسالی دوران از فرد

 به وابستگی از ای زمینه در زنی خاص گروهی و اجتماع به ووابستگی است زده گره آن سازنده عناصر هاو مکان با را خود کودکی

 مارکوس راستا این در .است گرفته شکل او زندگی محیط و مکان

 می تصدیق را کودکی از بزرگسال خاطرات در مکان، از پایداری هماهنگی که است کرده جمع آوری “محیطی زندگانی شرح” صدها مثال، برای

 سری های مکان ” و یافتند رشد ها آن که دارند،جایی وکودکی خانه از قوی خاطراتی مردم از بسیاری که فهمید او .کند

 بویژه تجربیات، این .درختی های خانه و ها قلعه مانند شده تعیین بازی فضاهای مخفی، های گاه پناه و ها خلوتگاه مانند ،“نوجوانی و کودکی

 مکان، تعلق رشد در ، مهم خاصاً عاملی عنوان به کودک، داعیاب های فعالیت برای نظارت فاقد فضای تهیه های فرم دیگر یا گاه، مخفی ساختن

 مکان به تعلق حس یک شکلگیری اساس که است آن از حاکی شود می برداشت کودکی دوران افراددر از که ذهنی های نقشه است گشته مشخص

 گرفته شکل مصنوع و طبیعی کالبدی محیط از زمان گذر در مندکه ساختار هویتی ایجاد آن تبع به و

 با که داشته کودکی دوران در ذهنی تصاویر پرورش در ریشه است،

  .است همراه خاص های مکان و ها نام

 چنین تحقیقات از تانر گفته به

 است، شده طرح کودکی در مکان تعلق های پایه که رسد می نظر به

 کشف کودکان زندگی در را مکان تعلق نقش محققان از تعدادی و

 کرده اثبات روانی، و اجتماعی پیشرفت برای را آن یتاهم و اند، کرده

 اسپنسر کریستوفر مرتبط، ادبیات از مختصر بازنگری یک در. اند

 ادبیات طبق .است کرده بررسی را کودک، یک }خودشناسی{شخصی هویت رشد و مکان هویت مکان، تعلق با این ارتباط

 __گرفته شکل گروهی عضویت یق طر از ای اندازه تا واجتماعی یشخص های هویت که داشت بیان ابتدا او رشد، روانشناسی
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 نتیجه گیری

 :محیطی که برای کودکان طراحی می کنیم، می بایست شامل فضاهای زیر باشد
 .مانند درخت و آب و موجودات زنده که اساسی ترین و مهم ترین فضا را برای کودکان تشکیل می دهد: 33فضاهای طبیعی .1

 .های گسترده ای که بچه ها بتوانند به اندازه دلخواه در آن بدوند و انرژی های درونیشان را تخلیه کنندفضا:  3فضاهای باز .2

راه هایی هستند که بچه ها در آن . راه ها و جاده ها قبل از حضور ماشین، زمین اصلی بازی بچه ها بوده است: 3۱فضاهای راه ها .3

 .اهای متنوع را به هم وصل می کندهمدیگر را مالقات می کنند و شبکه ای است که فض

این فضاهایی هستند پر از پیچیدگی، که قوه تجسم و تخیلی کودکان به واسطه بودن در این فضاها تقویت : 3فضاهایی برای ماجرا جویی . 

 .می شود

 .استقالل کودکان از طریق این فضاهای مخفی رشد می یابد: 3۳فضاهای مخفی .۱

این قبیل فضاها به . با ساختار بازی در مکان هایی که بازی اهمیت می یابد تشکیل می شود فضاهایی هستند که: ساختارهای بازی . 

 .عنوان زمین های بازی شناخته شده است

 معمار یک مربی است و بعد از پدر و مادر، اولین مربی کودک است، تعلیم و تربیت او از طریق اشکال ساخته شده به دست او، که محیط اطراف

 .به همین دلیل ارتباط میان کودک، معماری و فضا در بطن مسأله انسانی کردن تمدن قار دارد. یل می دهند، منتقل می شوندکودک را تشک

 کودک امروز به دلیل رهایی از سنت های پیشین، راحت تر از انسان بالغ می تواند خود را با تازه ها یا حتی جسارت های معماری و شهرسازی

بنابراین باید در درجه اول برای کودک و شاید تا حدودی به . به راحتی می تواند طرفدار و نیز الهام دهنده اشکال تازه باشد او. معاصر تطبیق دهد

 .وسیله کودک به تدریج تعادل بین فضاهای زندگی هر فرد و فرم های معمارانه سازنده فضا را رقرار کرد

 

کودک و فضا و خواست های او درک کند و نیازها و مشکالت او را شناخته و روش های برطرف برای دستیابی به این هدف، معمار باید از سویی 

برای تحقق این . کردن آن ها را بیابد و از سوی دیگر باید به محیطی که کودک امروز در آن به سر می برد آشنا باشد و آن را به خوبی درک کند

انند به پای متخصصین تعلیم و تربیت، جامعه شناسان، پزشکان و روان شناسان که کم و بیش امر، معماران باید بر سرعت خود بیفزایند تا بتو

 .دنیای کودکی را به طور کامل شناخته اند، برسند

به واسطه یک یادگیری طوالنی که تمام دوران کودکی را در برمی گیرد یاد می گیریم . پیشرفت و شناخت از خود، هم ارز و مکمل ادراک فضاست

نحوه به وقوع پیوستن این یاد گیری بر پایه تعادل . بر فضا تسلط پیدا کنیم همان طور که یاد گرفته بودیم به وجود خود تسلط داشته باشیم که

تعلیم و تربیت موفق و صحیح  باید بدون ایجاد برخوردهای . به همین دلیل تجربیات کودک در این رابطه بسیار مهم هستند. درونی استوار است

منظور از این فضا، یک محدوده سرد هندسی نیست . دی، او را در پیدا کردن موقعیتش در فضا یاری دهد تا بتواند مرکزیت خود را در آن بیابدج

فضایی که ما را در برگرفته است در شکل گیری . این فضا در عین حال هم دارای امنیت است و هم آزادی. بلکه هدف فضایی فعال و تأثیرگذار است

 .این فضا، برحسب هر شخصی یا دوران مختلف زندگی، بزرگ و کوچک می شود. شخصیت ما شرکت می کند و خلوت ما را محافظت می نماید
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 .اصفهان خوراسگان .اسالمی
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 .اصفهان خوراسگان .اسالمی آزاد
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 نامۀ پیمان تصویب سالگرد دهمین ویژۀ ، 1131 سال ) 23-31 بند ( کودک حقوق جهانی نامۀ پیمان.11

 کودک حقوق جهانی

 137 کودکان؛ حقوق از حمایت انجمن 12-

 پارک( اسالمی کشورهای معاصر معماری های پروژه ؛ 1331 ،)تدوین و ترجمه( مسعود عراقی، پرچمی 22-

 31-33 ص ، 37 شمارۀ آبادی، مجلۀ ،)کودکان فرهنگی

 کانون داخلی نشریۀ زمان، درگذر اصفهان استان نوجوانان و کودکان فکری پرورش کانون سیبه، 23-

 و کارشناسان مدیران، ای منطقه گردهمایی نامۀ ویژه اصفهان، استان نوجوانان و کودکان فکری پرورش

 1332 هنری، و فرهنگی مراکز مسؤوالن

 مشاور مهندسان ؛ 137۳ زنجیر، درب محدودۀ شهراصفهان، خیتاری مرکز نوسازی و بهسازی طرح 2-

 اصفهان ابرشار،

 3 غالمعلی، همایون، 21- 13 قرن اواخر تا وسطی قرون اوایل از( ایران از اروپاییان مصور اسناد ؛ 13 (،

 تهران دانشگاه

 آموزش تکنولوژی رشد مجله امروز، نیاز خالقیت خالقیت، معلمان بزرگترین کودکان توحید، سیامی، 2۳-

 کودک تجسمی هنرهای مبانی مرضیه، داغی، قره 27-

 تهران دیباگران هنری فرهنگی مؤسسه کودکان، در خالقیت پرورش اعظم، خلیلی، 23-

 کودکان، خالقیت شکوفاسازی جهت خالقیت آموزش بررسی کوک من سیاه جعبه مرتضی، منطقی، 21-

 نوآوری و خالقیت مجله

 بهینه آموزشی فضای جستجوی در نامه پایان یال،ل آقایی، زمانی 31-

 آخشینی علی :مترجم سالگی، 3 تا تولد از بیش کودکی اولیه دوره در رشد کتاب آسلمو،ساندرا، 31-

168 

 آزاد اخباری مینا نوجوانان،مترجم و کودکان تربیت کلیدهای کتاب واالس،مری، 32-

 دوم، جلد معاصر دیدگاه از کودک روانشناسی تابک دی، راس هیز، پارک میوس،دی هنرنیکتون،ای 33-

11۳2 

 1371 کودکان، با مشاوره و درمانی بازی کتاب گارنی، آرین،خدیجه، 3-

 13۳3 رشد، روانشناسی اکبر، علی نژاد، شعاری 31-

 کودک روانشناسی پیاژه، 3۳-

 1371 زاده، قاسم حسن مترجم ابداع، همگانی استعداد پرورش الکس،اس، اسبورن، 37-
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