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  بررسي عوامل ايجاد خالقيت در طراحي مهدكودك

  *سيم ابراهيمين
  مهندسي معماري كارشناس ارشد

  )خوراسگان(صفهان دانشگاه آزاد اسالمي واحد ا
nasimebrahimi711@gmail.com  

  سيده مرضيه طبائيان
  استاديار گروه معماري

 )خوراسگان(اصفهاندانشگاه آزاد اسالمي، واحد 
marzieh.tabaeian1@gmail.com  

  
  چكيده

كنيم به سرعت در حال تغيير است و سرعت اين تغيير هرگز به اين تندي نبوده  ميجهاني كه در آن زندگي 
دانيم براي اينكه بتوانند  ميرو خواهند شد ولي  هدانيم فرزندان ما در بزرگسالي با چه مسائلي روب مياست، ما ن

گساالني بدل شوند كودكان امروز الزم است به بزر. رو شوند بايد خالق و اهل تخيل باشند هبا اين مسائل روب
هاي اخير، از ميان عوامل  پژوهشگران در سال. توانند اطالعات نامربوط قبل را با هم تركيب كنند ميكه 

 كيفيت فضاي معماري در تأثيراند، اما  متعدد مهم در رشد خالقيت كودك، تحقيقات بسياري انجام داده
ي اطالعات مربوط نجام اين پژوهش گردآورهدف از ا .ت كمتر مورد توجه قرار گرفته استپرورش خالقي

به عبارت بهتر كودكان تمايل . عوامل محيطي كه با احساس تعلق به فضا بتوان خالقيت آنها را تحريك كرد به
صورت آزاد به  هفضاها، احساس هماهنگي هويتي خاص با فضا و محوطه بازي داشته باشند تا ب دارند تا در

روش  .گردد اقدام كنند ميري دروني كه منجر به خالقيت گ شحس آفرينو تصرف در محيط و پرورش دخل 
 بر مبناي روش توصيفي و تحليلي به مطالعات ها آوري داده جمع پژوهش حاضركيفي بوده و تحقيق در

ي موردي از لحاظ ايجاد محيطي خالق و ها گيري از دستورالعمل و تحليل نمونه اي و بهره اسنادي، كتابخانه
 طراحي مهدكودك در نتيجه رعايت عوامل محيطي خالقيت فرايندن فضاها منطبق به اصول مشخص نمود

  .نمايد ميكه منجر به ايجاد محيطي پايدار و سبز 
  

  .معماري پايدار، طبيعت معماري، مهدكودك، خالقيت، : كليديهاي واژه

                                                 
اين مقاله برگرفته از پايان نامه كارشناسي ارشد نويسنده اول با عنوان طراحي فضاي مهـدكودك                 *

 .با رويكرد خالقيت با راهنمايي سركارخانم دكتر طبائيان مي باشد
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