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 بررسی نقش روانشناسی محیط در طراحی فضای آموزشی کودکان بر حسب سبک رمانتیسم

 

 2سهیل پویان ،1سحر شجاعی امیدی

 کارشناس معماری  طراحی داخلی 1-1

 کارشناس ارشد مهندسی عمران 2-1

 چكیده 

 کودکان یبرا یاموزش مناسب طیمح و اموزش مبحث به یادیز توجه شده سبب رانیا در کودکان توجه قابل تیجمع ریاخ یسالها در

 جادیا باعث که است یمکان کودک دلخواه یفضا که چرا باشندینم برخوردار یمناسب یمعمار از فضاها نیا اکثر متاسفانه اما شود

 مرتبط یها سبک قالب در.. و ها تناسبات ها فرم ها رنگ همچون یعناصر از مناسب ی استفاده لذا شودیم طیمح با او یعاطف وندیپ

 و دررشد مهم امر اموزش ی مقوله که ییانجا از و شودیم یتلق مهم اریبس یامر یطیمح یروانشناس ی نهیزم در کودکان ی هیروح با

 میاشب داشته انها یاگاه از یمناسب یبازده تا.باشد کودکان ی هیروح با مرتبط یاموزش ی فضا یمعمار دیبا باشدیم کودکان پرورش

 یاموزش یفضا یمعمار در طیمح یروانشناس بر سمیرمانت سبک از یریگ بهره نوربا و رنگ اثرات یبرس به یسع مقاله نیا در

 یفضا یطراح در یاساس عناصر از یکی و. دارند ییبسزا و یاتیح ریتاث یاموزش یفضا یطراح در ها رنگ رایز شودیم کودکان

 لتعام در ها رنگ با اگاهانه ریغ ای اگاهانه صورت به مختلف یدرفضاها یریگ قرار با کودکان.ندیا یم حساب به کودکان یاموزش

 محضیی بایز جهت به یمعمار یفضا در انها ژیانر و ها رنگ از استفاده امروزه.ردیپذیم ریتاث انها از و ردیگیم قرار ارتباط و

 و ها رنگ یرو بر مطالعه الذ ستآن ا  یباشناسیز ی نبهج کنار در انها یروان و یروح راتیتاث به توجه جهت به بلکه ستین

 به یضرور یامر یفرهنگ و یادار یاموزش مختلف یفضاها یمعمار در طیمح بر انها یروانشناس راتیتاث و انها یزگیو شناخت

 بعد یبرس نخست ی وهله در وهشژپ نیا از هدف. کندیم فایا یموثر نقش فضاها تیفیک یارتقا و بهبود در که رسدیم نظر

 رب نآ ریتاث نیهمچن و او اموزش و برکودک عامل نیا ریتاث تینها در و باشدیم یمعمار سبک حسب بر طیمح و رنگ یروانشناخت

 ادهد یاور گرد روش نیهمچن وی شیمایپ یفیتوص روش یمبنا بر مقاله نیا نگارش در وهشژپ روش لذا. باشدیم یو یاموزش طیمح

 ها پزوهش از حاصل جینتا.باشدیم.. و مقاالت ها یگانیبا و یا کتابخانه اسناد از استفاده اساس بر ینظر یمبان یریگ شکل در ها

 .کنندیم نانیاطم و یهماهنگ احساس نآ با و دارند عالقه نآ به که هستند ییها طیمح در یریقرارگ به لیما کودکان که دهدیم نشان

 بکس ها رنگ ی طهیح در کودکان قیعال گرفتن نظر در با توانیم نیبنابرا.کنندیم دایپ خاطر ارامش و کرده یازاد احساس رو نیبد

 راتیتاث که نمود  اجرا و یطراح یا گونه به را کودکان یاموزش یفضاها یمعمار  طیمح یروانشناس علم ی نهیزم ودر ها فرم و ها

 ذکر واردم یتمام ندیفرا. گذاشت انان  درخشانی ندهیا  ساخت و دانش و علم یریفراگ وقدرت کودکان تیشخص یریگ شکل در یمثبت

 هب را فضا به کودک یریپذ تعلق حس و یفکر رشد بر طیمح یرگذاریتاث زانیم و داشته یمعمار یفضاها تیاهم بر دیتاک شده

 .گرفت بهره عناصر نیا از کودکان یاموزش یفضاها یطراح در که باشد. کندیم اشکار وضوح

 

 .تناسبات فضا فرم.یمعمار سبک. فضا یمعمار.ها رنگ و طیمح یروانشناس.یاموزش یفضا. کودکانواژگان كلیدي: 

                                                           

1-  saharsoheil12@gmail.com 
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 مقدمه -1

 دگاهید از یاموزش یفضاها یمعمار یبرس اما. است بوده وهشگرانژپ و دانشمندان توجه مورد ربازید از پرورش و موزشآ

 قرار یبرس و وهشژپ مورد نآ به مربوط عناصر با یمعمار از یسبک غالب در نجایا در و. است یدیجد موضوع طیمح یروانشناس

 زین و کودکان رفتار بر یطیمح عناصر و عوامل از یاریبس ریتاث طیمح یروانشناس علم از یریگ بهره با ریاخ یسالها در.میدهیم

 تنداش یبرا که است قتیحق نیا از یحاک نهیزم نیا در یاریبس یها وهشژپ. است  شده یبرس و لیتحل انان یریادگی و درک قدرت

 انکودک یروان و یروح یازهاین مطلوب و درخور یها تیقابل با ییفضا و طیمح داشتن به فراوان ازین کارامد یاموزش ستمیس کی

 ازین بتواند که یاصول و حیصح یطراح ندیفرا به یابیدست یبرا زین طیمح راحانط و معماران راستا نیا در. است شده احساس

 ترایتاث یبرس به  مقاله نیا در. اند رفته طیمح یروانشناس علم یها افتهی از یمند بهره سراغ به اورد فراهم را کوچک کاربران

 نیا از هدف. است شده پرداخته طیمح یروانشناس دگاهید از کودکان یاموزش یفضا یطیمح. یکالبد عوامل از یبعض یروانشناخت

 موزشا و یکودک دوران رایز باشدیم کودکان ی هیژو یفضاها تیفیک یارتقا جهت در موثر یراهکارها به یابیدست لیتحل و یبرس

 دوران را یکودک دوران رو نیا از ردیگیم شکل کودک یرفتار و یتیشخص ساختار دوران نیا در که چرا است تیاهم پر اریبس

 .اند دانسته یساز سرنوشت

 

 یاموزش یفضا یمعمار در سبک نیوعناصرا سمیرمانت سبک یروانشناس و یبرس-2

  شکل یالدیم نوزدهم ی سده لیاوا و هجده ی سده اواخر در که است یهنر جنبش نام سمیسیتنرما

  مورد یزندگ و هنر در یلیتخ و یعاطف یتهایفیک که شود یم اطالق ییها دوره به عام، یمعنا در و. گرفت

 ینیتال یزبانها به که ییوسطا قرون یلیتخ داستان یمعنا به" ُرمانس"  یفرانسو ی واژه از کیرمانت ی واژه. رندیگ یم قرار دیتاک

 و.بود وهیش نیا زادگاه انگلستان، اصل در و بود 1481 تا1971 یسالها نیب جنبش نیا اوج ی دوره .است شده مشتق  شد یم نوشته

 صشاخ یها مضمون. میهست مواجه هوگو کتوریو لرویش ای گوته ای و جیکالر و رونییبا لرد چون یافراد با فرانسه و المان در بعد

 گذشته، دوران ی درباره غربت غم ،یظاهر و ئتیه هر در بیغر زیآم رمز امور و یعیطب بکر یها منظره به عشق کیرمانت هنر

 .شودی م خالصه زیر اصول در و بوده یآزاد به دیشد لیتما خته،یگس لگام یروهاین به پرشور اقیاشت

 احساس و جانیه.  1

 یبشر عتیطب به توجه.  2

 احتیس به دعوت و ع. اجتما از زیگر. 3

 یآزاد. 8

 یپرداز الیخ.   5

 شعر جیرا قواعد هیعل شورش.  6

 کالم انیطغ.  9

  خیال شامل رمانتیک معماري اصلي جنبه وسه تیحیمس به عالقه. 4
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 احساس.7

 هنر در نیهمچن و یساز لمیف و یعکاس.  اتیادب.ینقاش و یتجسم یهنرها همچون ییها نهیمز رادر سمیرمانت هنر اقعو در اراده.11

 .میدار یمعمار

 با متضاد ی  هنر روش کی چون سمیرمانت معنا نیهم در .است یواه و وار افسانه ،یالیخ یمعنا به لغت در کیرمانت ی واژه  

 خود شهیاند و ایرؤ به کهایرمانت. بوده  متوسط طبقه شرفتیپ و یصنعت تمدن دهییزا مکتب نیا. شود یم دانسته سمیرئال و سمیسیکالس

 پرداخت،ینم دخر به ستهایسیکالس برعکس و بود ییواقعگرا برابر در سمیرمانت دادندیم تیاهم یعیرطبیغ و یعیطب زهیانگ هر از شیب

ی م یور یشهود و یشناس ییبایز ینگرشها به عالم تیتمام درک یبرا اغلب نیبنابرا. دادندیم گوش شهیاند و احساس فرمان به بلکه

 . داندیم شهیاند ی دهییزا را اجتماع و یزندگ کیرمانت هنرمند و دارد یکینزد( Idealism) سمیدهآلیا با سمیرمانت انیبن. آورد

 عصر ییخردگرا مقابل در بود یواکنش سمیرمانت واقع در است، یفرد و یشخص ارزش به اعتقاد سبک نیا یاصل موضوع

 لتع نیا به گرید یمعمار.  است انهیم یها سده یمعمار فگریتوص که  کیرمانت یمعمار خیتار در.کیکالس سبک نظم و یروشنگر

 را یآدم ندیخوشا عواطف تواندیم چون بلکه. رودینم بشمار خوب شودینم دهید ییخطا اتشیجزئ ودر دارد هماهنگ یتناسب که

 یمعمار آن وحاصل افتاد یمتعال مانیوا الیخ عالم یسو به یشور جادیا یپ در کیرمانت یمعمار..شودیم یتلق نگونهی،ا زدیبرانگ

 و سایکل ساخت از کیرمانت یومعمار هنر.  آمد عمل به یاسالم نیزم خاور یمعمار از که اقتباسات یاندک اضافه به بود کیگوت

 بکار یتسرانگش شمارش از شیب نه ،آنهمیوتفنن یشخص یبناها وساختن ردیگیم منشا گذاشتیم شینما به را یویدن قدرت که ییبناها

 نوبرافراشت یانسان پاک عواطف ختنیبرانگ یبرا یعامل چون وآنرا دیبخش بزرگ یمقام یساز منظره به کیرمانت نهضت.  رفت

 ادوار در موجود فرهنگي هاي ارزش بر تأکید رمانتیک، نهضت اصلي هاي شاخصه از یکي که. برد کار به یاخالق یها هیپا

 و بوده فرد به کامالًمنحصر ایران، در گرفته شکل رمانتیک معماري رو این از. است سرزمیني و تمدن هر مدرن ماقبل و تاریخي

 با رانیا کینزد ارتباط با دوم و اول یمعاصرپهلو  زمان در رانیا در نمیباشد جهان در معماري بناي هیچ با تطبیق و قیاس قابل

 شامل دوره نیا در یمعمار باشدیم باستان رانیا سمبل که میدار را اهن راه ستگاهیواا یدادگستر کاخ همچون ییبناها در را المان

 سبح بر یرانیا انهیبومگرا سمیرمانت دوم یپهلو ی دوره در و بوده یرانیا یمل سمیرمانت یمعمار و ییاروپا یمل سمیرومانت  یمعمار

 هرهب افراد یروانشناخت حاالت با نآ قیعم ارتباط و سبک نیا  حسب بر خوردیم چشم به ییگرا خیتار و ییگرا سنت ییگرا بوم

 .خردسال افراد یبرا یاموزش یفضاها در شودیم هیتوص نآ از یریگ

 

 ی اموزش یفضا یمعمار با نآ ارتباط و طیمح یروانشناس علم-3

 طیمح ریتاث یعنی طیمح یروانشناس ی حوزه 1791 و1761 یسالها در که است یرفتار علوم از یا مجموعه ریز طیمح یروانشناس

 و منظر یمعمار. یمعمار با که ستیا رشته انیم یا شاخه یروانشناس از رشته نیا واقع در.  پرداختهیم انسان مختلف یرفتارها بر

 در. گذاردیم ریتاث افراد ادراک بر صدا فرم نور رنگ فضا همچون یعناصر با رو نیا از دارد تنگاتنگ ارتبات یشهر یطراح

 اناطرافش طیمح و مردم نیب دهیچیپ مطالعه طیمح یروانشناس رایز کندیم جادیا فضا یمعمار در یمه عامل طیمح یروانشناس جهینت

 یم روزمره یکیزیف طیمح به رایز دارد تفاوت یروانشناس یاصل شاخه با یطیمح یروانشناس(Gifford) فوردیج دهیعق به. است

 روابط از یبهتر درک در ما به تواند یم که آورد یم فراهم را اتیفرض و قهایتحق نظرات، نقطه از یچارچوب علم نیا. پردازد

 یریگ شکل در را یاساس نقش طیمح که کرد مشاهده توان یم کنترل یهایتئور از استفاده با. کند کمک اطراف، طیمح و انسان متقابل

 ییافضاه کودکان یباز و یاموزش یفرهنگ  طیمح رایکندز یم فاءیا مختلف یگروهها و افراد یبرا ساختن توانمند و ارزشها احساس

( دیآیم دیپد آبرنگ بای نقاش در کهی حالت مثل)نامشخصی فرمها بایی رنگهای گاه و روشن و شادی رنگها وبا سمیرمانت سبک در

 ار بودن پروازدهنده و یائیرو ،یمهربان ،اقترف ،هعاطف چونی حساسن اکودکا در و کندیم القا را زیانگ الیخ وی ائیرو موضوعات

 شتریب چه هر پرورش و اموزش در شتریب ی زهیانگ امدن وجود به و انها روان با یتنگاتنگ ارتباط فضاها نگونهیا یمعمار .کندیم القا

 یامر جانب نیا ی دهیعق به  کودک یاموزش مکان یطراح در سمیرمانت سبک از یریگ بهره باشدیم انها استعداد و هوش ی قوه

 کردن درش و ینیماش یزندگ حسب بر کودکان شودیم توجه یبشر ذات و احساس ی قوه به کمتر تهیمدرن یایدن نیا در رایز ستیالزام

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 شاهد امروزه ما و شده دور یکودک یایدن و احساسات و عواطف و یعیطب عناصر از شتریب و شتریب یامروز مدرن یها طیمح در

 نرویا از.  میهست شاهد کودکان در را.. و  شدن یمنزو ای و. یافسردگ. یاخالق یرفتار یها یناهنجار لیقب از یادیز یها یناهنجار

 علم از استفاده با و رنگ  و نور ییگرا عتیطب چون سمیرمانت سبک مهم یالمانها و اصول از استفاده با که میهست نآ صدد در

 .دباش کودکان هیروح با سازگار و مناسب و  باشد داشته را یاموزش یباال ی بازده که میکن یطراح را ییفضا یطیمح یروانشناس

  ستا بودن ازاد و کردن یشاد کودک تیخاص رایز ردیگ قرار نظر مد دیبا هم باشدیم کودکان رشد و یباز در که را یارتباطهمچنین 

 باعث شوند یم آنها ریدرگ کودکان که ییها تیفعال. باشد یم یضرور نوجوانان و کودکان سالمت رشد یبراعنصر بازی  و

 ،یزبان درشت، و فیظر یحرکت رشد در روند نیا. شود یم آنها مغز یعصب یها سلول یارتباط یالگوها یرو ریتاث و کیتحر

 ییتوانا نیب تواند یم و گذارد یم ریتاث ها مهارت یریادگی و مسئله حل ت،یخالق ،یجانیه یستیبهز ،یآگاه خود شدن، یاجتماع

 یمعمار نیا بنابر .سازد فراهم مغز رشد یبرا آل دهیا یطیمح و کرده برقرار ارتباط یعاطف -یاجتماع ،یشناخت ،یحرکت -یحس

 اب  را دارد کودکان ی هیروح با ادیز یارتباط که سمیرمانت چون یسبک حسب بر را یمعمار نوع نیا کندیم طلب را یا هوشمندانه

 هرهب نورو و رنگ یبرس در یسع مقاله نیا. کرد جادیا توانیم عتیطب از برگرفته یها المان از استفاده و رنگ و نور نیب تناسب

 طراحان و معماران. باشدیم دارا را دارد کودکان یاموزش مکان یمعمار بر یا توجه قابل تیاهم که را عتیعناصرطب از یریگ

 هک ییاجزا از یکی متأسفانه اما دهند،یم قرار یبررس مورد بافت رنگ، فضا،نور، فرم، نظر از را ساختمان ،یطراح هنگام به یداخل

 یااجز از یکی عنوان به نراآ دیبا شود، مشخص ابتدا همان از رنگ راتیتاث نکهیا یبرا. است رنگ ردیگیم قرار توجه مورد کمتر

 رنگ، یطراح که ستین الزم. کرد آن انتخاب به مبادرت ،یطراح اتمام بعداز نکهیا نه نمود، انتخاب اغاز همان از دهنده لیتشک

 عنوان به را مصالح ریسا و ینقاش یرنگها که است  نیا راه نیبهتر. کند اضافه راتیتعم ای و ساز و ساخت یها نهیهز به یزیچ

 اننش واکنش نآ به و باشد یطراح اهداف خور در دیبا یداخل یفضا در رنگ یطراح نیتر موفق. میریبگ نظر در رنگ ساده بیترک

 :است ریز موارد شامل یطراح روند بر رنگ یگذار ریتاث و تناسب. دهد

 طیمح با یهماهنگ .1

 توجه جلب .2

 ان دادن جلوه بزرگ و کوچک نظر از فضا کردن لیتعد .3

 فضا کردن محدود و کردن کیتفک .8

 فضا فیتعر و یجداساز .5

 فضا بافت کردن همگون و همسان .6

 رنگ ،یاسالم هنر شمندانیاند دگاهید از. دارد وحدت با یذات یارتباط که است یکثرت انگرینما و شودیم حاصل نور ریتکث از رنگ

 ارد،د ارتباط آن با کعبه خانه که است یفراوجود و یتعال  یاصل نماد است کعبه خانه پوشش که اهیس رنگ و مطلق وجود نماد دیسف

 یروانشناس ندیها رنگ بطن در یجار یباطن یمعان از ییجلوهها ،یرانیا و یاسالم ینگارگر در ییطال و یروزهایف ،یآب یرنگها

 .است گرفته قرار یجد تامل مورد زین  قرآن رنگدر

 یبرا یعامل نیزر زرد رنگ آن در که یهایآ «نیتسرالناظر لونها فاقع صفرا بقره انها قولی انه قال لنامالونها نییب بک لنار قالوادع»

 یاسالم یمعمار ینگارگر یجلوهها در یمعنو  استفاده جهت در مهم یعامل را رنگ. شودیم یمعرف ناظر خاطر انبساط و سرور

 هنر در مطرح یرنگها نیتر لیاص از یکی  است گرفته قرار کامل توجه مورد یاسالم یمعمار در رنگ گاهیجا و تیاهم داد، قرار

 تفکر و آرام اسمان یکرانگیب انگریب است، مشاهده و مراقبه لیتمث هسته یالجورد یآب نیهمچن است، یروزهایف رنگ یاسالم

 .است یمیصم و صاف سحرگاهان زیبرانگ
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 رارند،ق یب که را یکسان ،یآب نور ،یگناه یب رنگ و است صلح نشانه. آوردیم ادی به را صاف آسمان وسعت و یگستردگ ،یآب رنگ

 با و شودیم داخل او روح و فکر در دهد،یم نشان را یآدم روح گوناگون یها جنبه و است درون متوجه همواره یآب کند،یم آرام

 . است یجاودانگ سمبل یآب. روح و یتناهیال یفضا به است یاشارها و دهدیم مانیا یمعن یآب خورد،یم وندیپ او روان

 نیا. دارد فرد یگرا تنوع ذهن و سازگار و نشاط با تیشخص كی از نشان ییشكوفا و ییایپو عت،یطب رنگ عنوان به سبز رنگ 

 . باشدیم قهیسل خوش معماران ی استفاده مورد رنگ منظر یمعمار در داردو ارتباط خون گردش ستمیس و قلب موس،یت غده با رنگ

 زرد رنگ. كندیم دایپ یتجل رنگ نیا قالب در یو ینگران ای اضطراب موارد، از یبرخ در ای فرد ینیب خوش و هوش زرد رنگ

 نیهمچن زرد رنگ. است فرد نشیب و یروح یتعال نشان ییطال زرد و فرد تیقاطع نداشتن ای ضعف نشانگر احتماالً  روشن یلیخ

 هوش تیتقو باعث یاموزش یفضا یمعمار در است حمل وضع و یبارور ،یگوارش ستمیس لوزالمعده، در یناراحت وجود دیمو

 .شودیم یو ارامش و کودک

 ینارنج رنگ حد از شیب بیترك وجود اما دارد فرد یقو تیشخص از نشان و است یسالمت و یانرژ دیمو رنگ نیا  ینارنج رنگ 

 استفاده کودکان یاموزش طیمح در شودیم یسع لذا. است فرد خودخواهانه یهایطلب جاه و اهداف یرو یافراط دیتاك دهنده نشان

 ینارنج رنگ به زین آدرنال نمود.  نشود کودک ی خودخواهانه رفتار یناهنجار جادیا باعث تا ردینگ صورت رنگ نیا از یافراط

 متوه فقدان ای توهم ترس، وجود از یحاك تواندیم نیهمچن رنگ نیا. رندیگیم خود به را رنگ نیهم زین طحال و یتناسل غدد و است

 رنو در اضطراب ای تیعصبان. است انسان تیحساس و یانرژ ،یكیزیف قدرت و یزندگ رنگ عنوان  به قرمز رنگ. باشد فرد در

 رنشانگ نور در قرمز رنگ بیترك حد از شیب وجود. كندیم دایپ یتجل رهیت قرمز نور در تیحساس ای تیعصبان و روشن، قرمز

 و یبدن دیشد یتهایفعال یعصب یها انهیپا با قرمز نور ،یدرمان نظر از. است اتیماد به حد از شیب توجه ای یخودپسند ،یخودخواه

 اما ردیپذیم صورت خطرناک یها میحر به ورود از کودک منع یبرا یاموزش یفضا یمعمار در.است توأم و نیقر یتناسل غدد

 یبازده تا ساخت خارج یکنواختی از را فضا برد بکار انها ییایپو حس جادیا یبرا ها رنگ گرید بیترک با را رنگ نیا توانیم

 . کند دایپ شیافزا انها یریادگی

 1331: حاالت روحی افراد نسبت به رنگ ها . ترسیم نگارندگان.براساس طباییان  1جدول 

 ردیف رنگ حاالت روحی

 1 آبی امنیت.راحتی.لطافت.نرمی.صافی.آرامش

 2 قرمز  هیجان.حمایت.جسارت

 3 نارنجی  آشفتگی پریشانی و

 8 مشکی  یاس و قدرت

 5 ارغوانی  وقار 

 6 زرد شادی

 

 نور نیا رایز بوده دیمف اریبس یاموزش یفضاها بخصوص فضاها یمعمار در یعیطب منبع عنوان به دیخورش نور از استفاده نیهمچن

 ودکانک احساس و بررفتار یمثبت یروان اثرات و شده کودکان یریادگی ادیز یبازده باعث که هست برخوردار یادیز دیفوا از یعیطب

 رهپنج اصطالح در که  یرنگ مشبک ای نهینقش یها شهیش از مهم امر نیا جادیا یبرا توانیم. گذاشت خواهد طیمح یرو بر نیهمچن و

 نیا با یحد تا را کودکان که باستیز چه و مینیبیم یرانیا لیاص یمعمار در را عنصر نوع نیا که کرد استفاده است یارس یها

 یمعمار یبرس لذا  باشدینم دارا را یرانیا تیهو که ببرند بهره یعناصر از کمتر تا میکن اشنا یرانیا یمعمار اصالت و عناصر
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 کودکان یبرا یرانیا یمل ی انهیگرا بوم سمیرمانت سبک حسب بر یعیطب عناصر و نور از یریگ بهره با مقاله نیا در یاموزش یفضا

 است، فتهر کار به خود چهره در که دهندیم نشان یشتریب عالقه ییرنگها به ها انسان  که گفت توانیم یکل طور به. است گرفته شکل

 نیا ارکن در. است یعیطب صورت بهو .دارد یبخصوص ریتاث کنندیم جادیا افراد که  یا یرنگ بیترک بر مو ها، چشم پوست، رنگ

 نیا عواق در دارد، رنگها گرید با یاریبس یهماهنگ فرد خود نظر به و دارند هم با یدیشد تضاد که رودیم کار به ییها رنگ باتیترک

 ردیگیم قرار کودکان توجه مورد اریبس باشدیم زرد و یاب قرمز شامل که یاصل یها رنگ واقع در.است فرد یذهن یرنگها رنگها

 شتریب رچهه که است نیا بر یسع لذا اشتهذگ ریتاث کودکان عملکرد و رفتار بر کنندیم جادیا که یمختلف یروان حاالت با ها رنگ نیا

 و نوع به راجع لهمقا نیا در ما بحث.کرد استفاده کودکان یاموزش یها مکان یمعمار در گرم یرنگها فیط و یاصل یها رنگ از

 و رنگ نوع حیصح انتخاب مورد در که است آن قصد بلکه. ستین ییایمیش و یکیزیف لحاظ از آنها یکاربر و رنگها مواد جنس

 «رنگ. »استی ضرور کودک طیمح در رنگ وجود. میکن صحبت یزندگ و کار طیمح در آن یها هیسا با رنگها انواع بیترک

ی ها رنگ برعکس و کند یم دلمرده را آنهای خاکی ها رنگ. شودیم محسوب مهمی عنصر و سازد یم شادمان را ها بچه هیروح

 انها یمعمار یفضا در. سازد یم خسته را کودک شاد و تندی ها رنگ از هم ادیز استفاده اما دینما یم تیتقو را آنها هیروح شاد،

 یبرش یگاه که بایز تم کی انتخاب همچون یها قالب رنددریگیم قرار استفاده مورد عتیطب از ییالمانها و یاصل و روشن یرنگها

 ادهاستف قرمز و سبز مثل مکمل یها رنگ از استفاده ینورپرداز و رنگ از یا هاله در هاست فصل ایو یعیطب منابع از زیانگ الیخ

 تیماه و شود استفاده یهندس عناصر از کمتر است بهتر امر نیا یبرا. کودکان لوازم کردن مرتب یبرا رنگ تک ییها قفسه از از

 روان سبک از استفاده لیبدل هم و یمنیا علت به هم شود یخوددار یفلز عناصر از و شود حفظ عتیطب در موجود شکل به چوب

 چون یعناصر از ای کردو استفاده همگن ریغ ای و همگن یها رنگ از توانیم یگاه که  فضا کف یبرا یکیموزائ طرح .سمیرمانت

 کودکان اعمال یبرا نآ یریبکارگ و هوش دادن رشد یبرا امر نیا.ییماجراجو یبرا اتاق در یچادر داشتن .شده بسته نقش یها گل

 در هم رمف از استفاده. زیت یها لبه با اجسام بردن کار به از زیوپره ریپذ انعطاف و نرم یپوش کف از استفاده باشدیم حساس مواقع در

 توانیم لیدل نیهم به گذاردیم ریتاث کودکان حواس و یریادگی در یکیزیف اشکال رایز دارد یبخصوص تیاهم کودکان یاموزش یفضا

 شیخو یمحتوا با کرد انتخاب را یفرم دیبا همواره یطراح در رو نیا از کرد بازگو را ینیمع میمفاه و اطالعات نیمع فرم راه از

 یالقا و گوناگون یها فرم ذکر به ریز جدول در لیدل نیهم به شودیم فرد در نانیاطم احساس جادیا باعث رایز باشد داشته یانوهمخ

 . کرد استفاده توانیم مخصوص یفضا جادیا یبرا نکات نیا به توجه با و پرداخته کی هر در زانندهیانگ بر حواس

 

 1331: تاثیرات روان شناختی فرم بر انسان.محمودی. 2جدول 

 

 مورد کدکو مختلف نیسن یبرا که شود یطراح یطور و باشد داشته قیتطب انها هیروح با دیبا کودکان یاموزش یفضا یعمارم

 رچشمهس است، یو احساسات زندهیانگ بر آنچه و برجسته بفرد، منحصر یعناصر از کودک یمعمار یفضا تیکل ردیگ قرار استفاده

 تیشخص هادر رنگ طیمح یروانشناس در .دهندیم قرار توجه مورد را کودک یادراک رفتار ها نور و یهندس خاص اشکال. ردیگیم

 و سکون ،یریپذ کیتحر آرامش، اندوه، غم، خنده، ،یشاد لیقب از یجانیه یها تجربه جادیا باعث داشته، ییبسزا ریتاث کودکان،

 با مناسب یبیترک در که مرکب و زنده یها رنگ شیخو طراوت پر و شاد و شیآال یب و پاک روح سبب به آنان.  شود یم جانیه

 نگر فقدان. باشد یم عیوس سطح در متنوع یها رنگ ارائه از یروشن نمونه کودکان ینقاش .دهند یم حیترج را باشند گرفته قرار هم

 کودکان .اوست یاجتماع ضد یها شیگرا بر لیدل یگاه ای و یعاطف خالء نشانگر کودکان ینقاش موضوع از یقسمت ای تمام در

 را خارج یایدن با ارتباط که ییآنها ای و ریگ گوشه کودکان که یحال در کنند یم استفاده رنگ 5 از خود یها ینقاش در سازگار

 دهنده الهام جوش، و جنب ت،یفعال سبب کننده، کیتحر گرم یها رنگ. برند ینم بکار رنگ دو ای کی از شتریب ندارند دوست

 نیتلق و یحرکت یب سکون، ،یانفعال یها حالت موجد عکس بر سرد یها رنگ که یحال در حرکتند، مولد و یزندگ یشاد ،یروشن

 ونچ و دارند کاربرد جانیه پر یفضا یبرا و کند یم دیتشد را قلب ضربان زانیم گرم یها رنگ یتماشا. هستند اندوه و غم کننده

 از یکی نور  که ییانجا از.  باشدیم موثر یمعمار در هم کنار در انها یکاربر لذا باشندیم ارتباط در ییروشنا و نور  با ها رنگ

 یرو بر شفاف و یعیطب نور. است متفاوت ها انسان در آن یروان راتیتاث باشد یم فضا یبصر شیآسا نیتام در یمعمار اصول
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 ودکانک رغبت و لیم که شود یم موجب هستند نشاط با و دوستانه فضاها نیا کودکان دید از.  کندیم وارد یمبتن ریتاث کودکان حواس

 باعث ها رنگ با یباز و مناسب یپرداز نور.  باشدیم نآ یاصل امر اموزش و یریادگی که یطیمح در مخصوصا ابدی شیافزا

 یریجلوگ اعصاب یخستگ از و ماندیم محفوظ انها یینایب قدرت و چشم یسالمت و شودیم کودکان حواس تمرکز و عمل دقت شیافزا

 نور زا لذا دارند، یکمتر تحمل یخستگ و تنش رشیپذ در کودکان رایز شود یم ییفضا دیتاک و تنوع جادیا باعث نیهمچن. کند یم

 زیپره دیبا شود، یم تنش و یخستگ جادیا باعث که یعیطب صورت به چه و یمصنوع بصورت چه د،یشد تضاد یدارا یها یپرداز

 فضاها نگونهیا یمعمار در دیبا نیهمچن.رسد یم نظر به مطلوب کودکان یفضاها مورد در کنواختی و میمال نور جهینت در. کرد

 و یمنیا شامل ساز و ساخت یاصل و هیاول یها جنبه بر دیبا ها سبک از یریگ بهره با یروان و ییبایز عناصر به برتوجه عالوه

 و تیفعال. کالبد عامل سه براساس  مکان فیتعر واقع در.نمود توجه هم طیمح یها یگیژو و تناسبات و ساخت ی ها ضرورت

 فراهم را مطلوب طیمح کی جادیا ساز نهیزم دهد انجام طیمح در تواندیم انچه به کودک تصورات کردن وارد لذا اشدیم تصورات

 . میکنیم مشاهده ریز جدول در را کودکان یبرا مطلوب یها طیمح یطراح  مهم یها یگیژو از یبرخ. سازدیم

 1331کودکان.ترسیم نگارندگان.بر اساس باقری و عظمتی: ویژگی های طراحی  محیط های مطلوب برای  3جدول 

رفتارکودک در فضاهای نفوذپذیر بسیار متغیر است.وی میتواند ضمن کشف زوایای ناپیدای  دسترس پذیری و نظم

 محیط از محدوده های تعریف شده نیز خارج نشود.

باشد.حد متعادلی از پیچیدگی تازگی تنوع و هیجان در فضاهای کودکان باید برانگیزاننده و جذاب  جذابیت و شگفت انگیزی

 فضاهای مختلف ضروری است.

کودکان در جستجوی تعاملی موفقیت آمیز با محیط هستند تا از حضور محیط احساس شایستگی  شایستگی و پاسخگویی

 نماید.

 ایمن باشد.کودک به شرطی در محیط فعالیت میکند که حواس وی در وضعیت فعال و  آسایش و ایمنی

 نوع فرم  احساس برانگیزاننده مکان استفاده 

 بی قاعده  خالقیت –خیالپردازی  فضای بازی کودک

 مقعر دعوت کننده  ورودی

 محدب زنندهپس  

 نرم و قوس دار نرمی و آرامش  فضای کار و فعالیت کودکان

 گوشه دار و شکسته  سخت 

 گسترش یافته افقی )خوابیده( راحتی و پویایی راهرو

 ایستا بدعت و پیچیدگی نقاط تاکید و فضای مکث

 ساده )متقارن( تعادل 
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آلودگی صوتی آالینده های هوا عدم وجود قلمرو فیزیکی و روانی مطلوب و حس ازدحام مانع 

 تعامل مطلوب کودک با محیط است.

طبیعت گرایی و منظره 

 پردازی

درک کودک از طبیعت با درک فضاهای داخلی به کلی متفاوت است طبیعت به کودکان امکان 

ه بازی غنی و پیچیده تشویق و گسترده وسیعی از فرصت های تغییر و کشف می دهد.کودک را ب

 یادگیری را به او ارائه می کند.

فضاهای بازی میتوانند نیازهای رشد کودکان را در تمامی زمینه های رشد جسمی شناختی  مشارکت و بازی پذیری 

ازی در اجتماعی و عاطفی برآورد نماید. برای کودکان را حل اساسی در طراحی توجه به ب

 برنامه درسی است.

 

 بندی و جمع گیري نتیجه-4

 نیا در کودکان که دارد تیاهم جهت نیا از دوران نیا در پرورش و اموزش. هست یساز سرنوشت و حساس دوران یکودک دوران

 یها یگیژو اساس بر ناکودک یاموزش یها طیمح یطراح. کنندیم یسپر یاموزش یها طیمح در را خود زمان نیشتریب دوران

 یریگ بهره ی هیپا وبر نیشیپ مطالعات یبرس از. است کرده انان یروان یروح یازهاین شدن براورده در یانیشا کمک یروانشناخت

 شیپ یاموزش یها طیمح خصوص به کودکان ی هیژو یها طیمح یطراح در توانیم که دیا یم بدست ینکات ذکر فوق سبک از

 بوم یمعمار از مجدد یریگ بهره و یرانیا لیاص یمعمار داشتن نگه زنده یبرامیتواند   نیهمچن نکات نیا. گردد واقع دیمف یدبستان

 یینااش ناشناخته یایدن نیا در شیخو اصالت با یکودک ینسن همان از دیبا کودکان رایز باشد دیمف یرانیا یمل نینماد ای انهیگرا

 .کنند تیتقو خود در و داکردهیپ

 یاحطر در تر دهیچیپ یلیخ یها فرم یبجا تر ساده یها فرم از توانیم موضوع چند یرو بر کودکان تمرکز قدرت عدم به توجه با .1

 نمود استفاده انان ی هیژو یفضاها

 یسبر سبک به توجه با رایز گذاردیم کودکان رفتار و  هیروح در رنگ هر که یاحتمال اثر به توجه با شاد یها رنگ از استفاده .2

 وعموض نیا اثر و ها رنگ یروانشناس ی جنبه به توجه با که است نور و رنگ از استفاده سبک نیا در یاصل عناصر از یکی شده

 بهره و او احساسات حسب بر کودک یاموزش مکان شودیم هیتوص لذا است تیاهم زئحا یمعمار ی حوزه در طیمح یروانشناس بر

 در یعس نیبنابرا شودیم احساس وضوح به ییگرا عتیطب فقدان یامروز مدرن یایدن رد که چرا باشد نمادها و عتیطب از شده هگرفت

 انها شدر روند تا میده قرار کودکانه یاحساس و یعاطف یایدن در یسن ی طبقه گرفتن درنظر با را کودکان شتریب هرچه که میدار نیا

 و باهوش یافراد میبتوان تا رندیبگ قرار یعملکرد و یرفتار یها یناهنجار دچار کمتر کودکان تا بگذراند را خود یعیطب ریس

 .میکن هیهد ی ایران عزیزمان جامعه به را استعداد

 نور و رنگ از یافراط ی استفاده رایز ها رنگ یباال غلظت از استفاده عدم و یرنگ دیشد تنوع از استفاده عدم حال نیع در .3

  شودیم کودک در یخستگ جادیا باعث

 ینورپرداز در باال کنتراست از استفاده عدم .8

 از امر نیا یبرا شودیم هیتوص و کودکان یاموزش یفضاها یطراح در یعیطب نور از تر مناسب و شتریب هرچه یریگ بهره .5

 . شود گرفته بهره فضا یمعمار در است انتخاب مورد سبک به مربوط که یسنت ای و انهیگرا بوم ای یعیطب عناصر

 گرن یروان ریتاث رایز نمود استفاده یزیام رنگ از مختلف یها قسمت  یدرمعمار توانیم یشناس نشانه ای ییخوانا جادیا یبرا .6

 .شودیم باز یتیذهن جادیا و ییایپو جادیا باعث ها
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 تناسبات وجود رایز کودک مناسب مبلمان از استفاده و اسیمق به خاص توجه واقع در بنا یداخل یمعمار در تناسبات از استفاده .9

 طیمح با و شده جادیا او در تیرضا احساس. شودیم طیمح با کودک شدن همگن و ارامش احساس جادیا باعث و شده یتلق مهم یامر

 . شودیم کودک در شتریب و بهتر یریفراگ باعث امر نیهم کندیم برقرار یکینزد ارتباط

 .کودکان تمرکز قدرت شیافزا یبرا ها قسمت یبعض در کوتاه یها سقف از استفاده .4

 . کودکان تمرکز قدرت شیافزا یبرا یداخل یفضاها در مزاحم یصداها حذف یبرا یداتیتمه جادیا .7

 جادیا مانند. یداخل یها قسمت یبعض و باز یفضا در کودکان ندیخوشا و مناسب یصداها از یمند بهره یبرا یداتیتمه جادیا .11

 .پرندگان ای اب یصدا

 فرادا دید ی حوضه در دینبا نور منبع رایز یعیطب نور از یمند بهره یبرا فضاها مناسب یریگ جهت و منطقه هر میاقل به توجه .11

 نیهمچن و باشد جنوب و شمال سمت به یاموزش یفضا جهت است بهتر و.شودیم فرد یبرا ازاردهنده یرگیخ باعث که چرا باشد

 .هیتهو و یرینورگ یبرا گربز یها پنجره از استفاده

 

 و منابع مراجع-5

 بایز یهنرها مجله. طیمح یروانشناس ق.1341.  یمطلب

  یرانیا یمعمار یشناس سبک محمد ایرنیپ دکتر- نیحس.زاده سلطان

 .یاسالم ی دوره رانیا یمعمار.  یانیک وسفیمحمد

 یبهشت دیشه تهران.ونیهما ع پاکزادو چ ترجمه یمعمار دریشناس ییبایز 1346.ک.ی.گروتر

 تهران یباز لیوسا سارندگان انجمن توسط زاتیتجه و اتاق یطراح یکیزیف یفضاها یسازمانده یراهنما 1347.ف یدیمف.ز یدهقان

 رشد ی جوانه.

  رانیا معاصر یمعمار در ینظر یمبان و یشناس سبک دیوح انیقباد دکتر

 دانش یمایس تهران یاموزش یفضا یمعمار و یطراح1347.ر. انیشاطر

 دانش یمایس تهران.ارهایمع و قواعد یاموزش یفضا1344ع. یشجاع

  معاصر یمعمار در یطراح اصول یمعمار وفرم دهیا تهران یمدن.م و ییاقا.س ی ترجمه

 یاسالم ازاد دانشگاه انتشارات اصفهان یشهرساز و یمعار در یروانشناخت کردیرو طیمح و انسان1373م.س انیطبائ

 یعیطب نور با یطراح به ریاخ کردیرو نور یمعمار.یدریح صبا ی ترجمه نیاست آن یمار

  یمعمار یطراح یمبان یشناس رنگ یبصر سواد و ینظر یمبان و مباحث یشناس سبک یمبان.وردانک تریپ. رضا ریام  زاده یروح

  قرآن در ها رنگ یروانشناس یموس شهیهنرپ

 .کامل متن ها رنگ یروانشناس لوشر ماکس دکتر

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 
 .ها رنگ یکاربرد یروانشناس  زمزمه هللا روح مترجم زمنیرسآیلئات.پنتونها

 تهران یمحمود غالمرضا یطیمح یروانشناس1394یبت سیفرانس اندرو مک

  کودکان ینقاش یروانشناس بر یا مقدمه. مخبر عباس.لکیس یج ام انجل توماس یو نیگل

  کودک یروانشناس قیتوف نتیز دکتر ی ترجمه.نهلدریا باربل.اژهیپ ژان

  رندرزندر مزیج2و1رشد یروانشناس یگنج دکترحمزه ی ترجمه
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