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  چکیده
 یسال ها نیو مهمتر نیدهند و در حساس تر یم لیجامعه را تشک یگروه سن نیرتریپذ ریو تاث نیکودکان حساس تر 

هستند  نیا ازمندین ردیگ یآنها شکل م یو اجتماع یجسم -یذهن -یتیرشد شخص یها هیکه پا یزمان یعنیشان  یزندگ

 ییاست. فضا مانهیکودکانه و صم ییفراهم بودن فضا تلزمامر مس نیخود تجربه کنند و ا اسیرا در مق یاجتماع یتا زندگ

ورش و افکار تازه و پر انیکه در آن کودک فرصت ب بایز یبا رنگ ها یپر از شاد یایبزرگتر، دن یایدن یاهویبه دور از ه

 ریتاث رداز موا یکیکودکان فراهم آورد. تیخالق یمناسب برا یا نهیکه زم ییرا داشته باشد، فضا شیرشد استعداد ها

رفتار و کردار او ظاهر  گذارد،دریم یبر ذهن آدم طیکه مح یریاطرافشان است . تاث طیمح یگذار در انسان ها، معمار

کودکان شده است.  یآموزش یبه فضاها ژهیسبب توجه و رانیکودکان در اقابل توجه  تی،جمع ریاخ ی.در سال ها شودیم

کودکان  یگذار بر روند رشد و تکامل ورشد اجتماع ریدر کودکان شود ،تاث تیکه باعث خالق یطیمح جادیو از آنجا که ا

اد دارند همه . محققان اعتقشودیاحساس م دایگردد شد تیکه موجب بروز خالق ییبه ساخت فضاها ازیخواهد بود، ن

،مانع ظهورآن  ییوانات نینکردن ا تیو تقو یتوجه یمناسب ،ب طیاستعداد خالق  دارند، اما نبودن مح یانسان ها در کودک

باعث  اشتغال  تهی، وتحوالت مدرنردیگیشکل م یکودک قبل از شش سالگ تیسه چهارم شخص نکهی. با توجه به اگرددیم

خانه در مهد کودک  طیاز روز را در خارج از مح یادیکودکان ساعات ز ریاست و ناگزخانه شده  طیمادران در خارج از مح

 ریغ یبا کاربر یدر فضاها ایمناسب  یفاقد طراح یمهد کودک ها در فضاها شتریب رانیو متاسفانه در ا کنندیم یسپر

 یبرا یک به مثابه عاملمهد کود یداخل یفضا یحاضر ،بررس قی.هدف از تحقگردند،یم سی) مثل خانه( تاس یآموزش

مهد  یداخل یکه در فضا ییسلسله مولفه ها صیعبارت است از تشخ یبررس نیا ی،چگونگ باشدیکودکان م تیارتقاءخالق

 تیگذار بر رشد و خالق ریعوامل تاث ریشناخت سا نیکودکان دارد.و همچن تیخالق یبر رو یمثبت ومنف ریکودک تاث

قرار خواهد گرفت.در ابتدا به   یمهد کودک مورد بررس یداخل یفضاها یآن بر طراح ترایتاث تایباشد که نها یکودکان م

پرداخته و  یمعمار دگاهیدر مهد کودک از د رگذاریتاث یداخل یو فضاها یروانشناس دگاهیکودکان از د تیخالق یبررس

 .ردیگیقرار م یو بررس لیبر  کودکان مورد تحل طیمح یرهاییمتغ ریارتباط و تاث

 

  یداخل ی،مهدکودک،معمارتیکودک،خالق  کلیدی: هایژهوا
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 مقدمه
 

 ]1[کشور را در دست دارند .  یاسیو س یاقتصاد یاجتماع یها تیاندکه امروز نبض فعال یبالفصل نسل نانیجانش کودکان

و  یو جامعه شناس یانشناساز پژوهشگران چه در علم رو یریبوده و شماره کث تیباز حائز اهم ریکودکانه از د یوجه به فضات

 ییها تیخالق جادی،در صدد ا نیجامعه و مخاطب یازهایبا توجه به ن شهیهم یاربدان پرداخته اند .علم معم یچه در علم معمار

 نیوجه به اتکودک مدار بوده است لذا  یمختلف از جمله فضا یها نهی،در زم نیمخاطب ی،برا ییفضا یساز نهیدر جهت به

است،آغاز  یانسان در دوران کودک یاه ییاز توانا یاریباشد . آغاز پرورش بس تیحائز اهم تواندیم تیخالق ینعی یدیواژه کل

 یدوره ودک اتیدر تجرب دیرا با تیخالق د،منبعیازنظرفرو] 2[.ردیگیشکل م یدر دوره کودک زین تیو خالق لیپرورش قدرت تخ

 نیو توسعه کشورها به ا شرفتیو پ امروز است یایدن تیمهم و با اهم از مباحث یو نو آور تیو از آنجا که خالق افتیفرد 

کوشش  دیبا نیعامل برد باشد بنابرا تواندیم یو نوآور تیاست که خالق یزیست دانیامروز مشابه م یایدارد و دن یبستگ لعام

راستا موثرهستند توجه  نیا که در یو به عوامل میکن یزیکودکان کشورمان برنامه ر یذهن تیکرد که در جهت پرورش خالق

در تمام  یدر دوران کودک تیخالق تی.از آنجا که تقو میده جیجامعه ترو سطحرا در  تیآموزش و پرورش خالق یو مبان میکن

 یدوران کودک لیکه در اوا یلیمهم دانست.گاردنر معتقد است که تصور و تخ اریآن را بس دیمدت عمر شخص موثر است با

 زانیو شکوفا سازند از م اءیحنسل جوان را ا تیکه بتوانند خالق یدر دوران بلوغ است و جوامع تیخالق یمبنا ردیگیشکل م

 دییاین یبا پرورش متعال تیکه خالق زانیبرخوردار خواهند شد. و بالعکس به هر م یعلم ییقابل توجه توسعه و رشد و شکوفا

انجام شده است که از  یادیز قاتیتحق ریاخ یدر سالها]3 [ظار داشت.آن جامعه انت یبرا دیرا با یو فن یو علم یرکورد فرهنگ

 یتیترب زمسائلیکودکان و ن یشناخت یعلم ی،جنبه ها یآموزش یها وهی،ش تیگذار در رشد خالق ریمتعدد و تاث ملعوا انیم

ه است.پژوهش ها نشان کمتر توجه شد تیدر پرورش خالق یمعمار یفضا تیفیک ریقرار گرفته اند ،اما به تاث یمورد بررس

در  لیو تخ تیخالق یبرا شرفتیزمان پ نیبهتر شودیم یگذار هیکودکان پا تیها و خالق تیقابل یدر دوران کودک دهندیم

خود به طور  طیو در مورد مح ردیگیم یشتریب ریتاث طیسالها از مح نیا ی.کودک طدهدیم یسال رو 11-2 یفاصله سن

مناسب کودکان است.  یمانند مهد کودک ها ، فاقد طراح رانیکودکان در ا یآموزش یهاکنجکاو است حال آنکه فضا یعیطب

شده  لیکودکانه تبد یطی،ظاهرا به محیزیو رنگ آم یشده و با نقاش سیآپارتمان ها تاس یو حت یمسکون یاکثر آنها در فضاها

                                                                                                                                                                     ]4 [اند.

 

 تحقیق:     حوزه های -1
بررسی شده است که در ادامه به معرفی  هر کدام پرداخته  خالقیتومقاله حاضر ،در سه حوضه معماری مهدکودک،کودک 

 می شود.

 (:Kindergartenمهد کودک)   -1-1

 یآنها برا تیکند و قابل ادیآنها را ز یدانش عموم اورد،یکه عشق به دانستن را در کودکان به وجود ب ستییجا مهدکودک

. مهم است که در آن کودکان هنوز کودک باشند. زدیبرانگ عتیدهد و عالقه آنها را به جهان و طب شیرا افزا هیکنار آمدن با بق

بچه ها مجبور به  نکهیا ایکنند  یریادگیبچه ها را مجبور به  یباز یکه به جا ستین یمعن نیه به امدرس یآماده شدن برا

 نیکنند.در ا هیدانش آموزان تک تیموفق یبررس یاستاندارد برا یبه تستها ایمربوط به دبستان باشند و  یمهارتها یریادگی

 ]14[ر شده است.به کرات تکرا یو اصل یدیپژوهش مهد کودک به عنوان کلمه کل

 

 ( :Infantکودک ) -2-1

تر از راحت  ،نیشیپ یهااز سنت ییرها لیدل باشد کودک امروز، به یسال مدنظر م 6تا  3در پژوهش حاضر کودکان  

طرفدار  تواندیم یراحت دهد. او به قیمعاصر تطب یو شهرساز یمعمار یجسارت ها یحت ایها خود را با تازه تواندیم بالغ انسان
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 نیبتعادل جیتدر به کودک لهیبوس یتا حدود دیو شا کودک یبرا اول در درجه دیبا نیباشد. بنابرا تازه کالاش دهنده الهام زیو ن

 ]5[ .فضا را برقرار کرد سازنده معمارانه یهر فرد و فرم ها یزندگ یفضاها

 
 (:Crativity)  تیخالق -3-1

از روانشناسان و  یاریبس ییو همه جانبه آن شد . از سو قیشناخت دق یمدع توانیاست که نم یحوزه گسترده ا تیخالق

است که  یابیو فقط آثار دانش آموزان قابل ارز ستین یابیقابل ارز تیاند که خالق دهیعق نیبر ا تیپردازان حوزه خالق هینظر

 ینوع تیآمده است :خالق تیخالق فیاست .در تعر لیکنترل شده تخشکل  تیخالق]6[ .است تیخالق ندیحاصل فرا زیآن ن

 یطیبا کمک عناصر مح دیگذاشته شده است و با عهیاست که در نهاد انسان به ود یخداداد یروین ایو استعداد  یتوانمند

 دنیرس یبرا–دارد  یعاد یمحدوده ها –عبور از مرز دانسته ها  ییتوانا تیخالق]7[ .دیمناسب از صورت بالفعل به بالقوه در آ

است که در همه انسانها وجود دارد و تفاوت تنها  یتیفیو ک یچند بعد یمفهوم تیکه خالق یبه مرز نادانسته هاست ،به طور

نشان  حققانم]8[ .داندیم یو آزمون روانشناس یاز هنر ،علم ،تکنولوژ یبیرا ترک تیخالق نونیک مک]3[ .آن است زانیدر م

از هوش مستقل  یتا حد تی، خالق دانندیم تیرا الزمه خالق یهوش زیمردم که ت انیدر م جیرا دهیه بر خالف عقداده اند که، ک

بهره  شیبا  افزا تیهوش و خالق نیهم نباشد.رابطه ب زهوشیت یلیو ممکن است خ ستیاست ،پس فرد باهوش الزاما خالق ن

اعتماد  قاتیتحق نیحاصل از ا یهمبستگ بیبه ضرا توانیرند و نماعتبار الزم را ندا تیخالق ی.آزمون هاشودیکمتر م یهوش

 یکردن راهها دایپ ییتوانا تیخالق]9[ است. حیپاسخ صح کیو ابداع  دیفرد در تول کی ییتوانا یبه معنا تیخالق ]3[ رد.ک

 [11ئله باشد.]مسا یها یو کاست ازهاین یپاسخگو تواندیگذشته م یاست که بهتر از راه حل ها یدیمشهور و جد ریغ
 

 :روش تحقیق

که در سه حوزه )فضاهای و مطالعه ادبیات و پیشینه تحقیق  , هاو مقاالت مرتبط جمع آوری کتاب بادر این مقاله  

و مطالعه تحقیقات پیشین به یک نتیجه گیری در زمینه ارتباط عناصر آموزشی(،کودکان )روان شناسی رشد(و خالقیت بود 

 ان در فضای مهدکودک میرسیم.بصری و خالقیت در کودک

 

 :کندیم انیرا در آموزش را ب تیکرافتز چهار مولفه محدود کننده در خالق-1-3-1

در  شهیکه ر ییها تیمحدود -4 یدر نهاد آموزش تیمحدود -3تضاد در روش وعمل  -2  یاصالح شناس تیمحدود-1

 ]8[ آموزش کنترل شده دارد.

 

 : تیخالق ییموانع رشد و شکوفا -1-3-2

ممکن  یو آموزش ی، اجتماع یکه از نطر فرهنگ ییشوند مانند: رفتارها و الگو ها تیسد راه خالق توانندیم یاریبس موانع

 یدر تمام دوره ها توانیرا م ی. اثرات موانع فرهنگگرددیآن م ییشکوفاو رشد تیشوند اما مانع بروز خالق یتلق دهیاست پسند

بر  ینشگریخود دست از آفر ی،کودک به خود یدبستان شیمثال در دوره پ ؛ردمشاهده ک یرسم ریو غ یآموزش رسم

ار از کودک که ظانت یو از طرف شودیآنها م لی،مانع تخییسوق دادن کودکان به واقع گرا یبزرگساالن برا یفشارها دارد؛بلکهینم

ها ، داستان  یباز ی اریکودک از بس شودیم عثبا  د،یکودکانه را ترک کرده و همانند بزرگسال رفتار نما یهر چه زودتر رفتارها

 یبر انضباط ،عامل باز دارنده است که جلو ادیز دیاز دبستان تاک شیمحروم گردد.در دوره پ یلیها ، و اشعار کودکانه و تخ

 ]3[ . ردیگیخود جوش دانش آموز خالق را م یها دهیابتکار و ا

 

 : تیموثر بر خالق عوامل-1-3-3

 :  شوندیم میبه دو دسته تق تیالقموثر بر خ عوامل
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  یدرون ای یعوامل فرد-1

 یطیمح ای یرونیعوامل ب-2

: هوش ساختار  مانند ردیگ یسرچشمه م یتیو شخص یفرد یها یژگیکه از و یبه آن دسته از عوامل یدرون عوامل

 .یو مهارت حرکت یشناخت یی،توانا یمنف ایوراثت خود پندار مثبت  فرد ، یتیشخص

 ی، فضا تیو ترب میاست شامل: خانواده ،تعل طیو مح گرانیفرد در ارتباط با د یها تیعیمربوط به موق یرونیب عوامل

 ]9[  .باشدیم یو اقتصاد یو عوامل اجتماع ی، ساختار  آموزش یکیزیف

 
 کودکان : تیدر خالق طینقش فضا و مح -1-3-4

رنگ و  یکوچک ، شلوغ و ب ی.فضاها شودیآنها م تیتن خالقرف نی،باعث از ب شتریمختص کودکان ما ب یفضاها تیواقع در

 ]11[ . شودیورود آنها م یمانع ذوق و شوق کودک برا رهیغ

را در  یلیخالق آنها فراهم شود . امکانات و وسا یانجام کارها یمناسب برا یطیمح دیکودکان با تیخالق شیافزا یبرا

 ]4[ کودکان است. تیمانع رشد خال ق کنواختیکننده و روح و کسل  یب یها طیآنها قرار داد . مح اریاخت

نداشته باشد  یادیز یو کنجکاو تیخود حساس طیتفاوت که درباره مح یب تیشخص یریمازلو معتقد است شکل گ آبراهام

تا و مش ختهیخود انگ یکنجکاو یو شکست در ارضا یندارد، حاصل ناکام ستنیز یبرا ینشده باشد و رغبت ریدرگ یو با زندگ

 یخاص تیسالم از اهم تیپرورش شخصدر  ،یدوران کودک یتجربه ها ومساعد  یطیمح طیه ،شراک .است یقانه دوران کودک

 ]11[ برخوردار اند .

 

 کودکان : یروانشناسـ 2
پس از تولد  نیمع یتا زمان یمعموال رشد بدن شوندیم یو تحوالت رییخود دچار تغ یموجودات زنده در طول زندگ همه

گوناگون ادامه دارد. رشد انسان در دوره  یدر انسان همواره و به صورت ها ژهیبه و یروان یرشد جنبه ها ی،ول ابدی یه مادام

 یریبوده و در شکل گ یطیمح – ستیز طیو شرا یدرون ی،متاثرازعوامل الکم یبه سو یزیو غر یفطر شیو با گرا یکودک

 ]9[ .ستموثر ا اریبعد بس یانسا ن در دوره ها اتیخصوص

 

 لیمسئول و کوشا تبد یکامأل شکوفا شود و به بزرگساالن شانیلذت ببرند ، استعدادها یآن که کودکان از زندگ یبرا    

کودکان بر پنج  یزندگ یاساس میآنان برآورده شود.  مفاه یو عقالن ی، اجتماع ی، عاطف یجسم یازهاین یتمام دیشوند ، با

 یاطیفوق العاده ح یرشد بعد یبرا یزندگ نیآغاز یسالها -2برخوردار است.  یساسا تیهماز ا طیمح -1فرض استوار است : 

و  ی، اجتماع ی، عاطف یتحول آموزش -4و سرعت رشد کودکان وجود دارد.  زانیدر م یآشکار یفرد یتفاوت ها -3اند. 

تواند در  ی، م یو عاطف یسمج یها نهیموفق در زم اریبس یکاربرد راهکارها -5. دیتوان سرعت بخش یکودکان را م یعقالن

 ]12[کامأل سودمند واقع شود.  زین یتحول یجنبه ها نیا

  

 : طیمح یطراح-2-1

به عنوان مخاطب روبروست؛که از  یبا موجود یی.از سو کندیروبرو م یدو گانگ کیکودکان ،طراح را با  یبرا یمفهوم طراح

 یبرخوردار است . موجود یدر برابر او قرار دارد که از فطرت پاک انسان یجودمو گرید ییو نا توان است. و از سو فیاو ضع دید

 کندیم یکه در آن زندگ یایدرباره خود و دن یتازه تر ییزهایر قابل تصور در حال رشد است و هر روز چیغ یکه با سرعت گاه

داشته باشد.  یو ذهن یجسم تیحس امن باشد ،که او یبه گونه ا دیبا شودیم یکودکان طراح یکه برا یطیمح]13[ آموزد. یم

 یو مشکالت او را شناخته و روش ها ازهایاز کودک داشته ، ن حیصح یفیتعر ییاز سو دیهدف ،معمار با نیبه ا یابیدست یبرا
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 یببرد آشنا باشد و آن را به خو یکه کودک امروز  در آن به سر م یطیبه مح دیبا گرید یو از سو ابدیبر طرف کردن آنها را ب

 ]14[ لمس کند.

 

 یروانشناس دگاهیمطلوب کودکان  از د یو  فضا طیمح -2-2

داشته و در عوض  یتر قیو عم شتریب ریبا بزرگساالن، تاث اسیخود در ق یو روان یجسم یتهایبه سبب محدود کودکان

  ]9[ اند. یطیمح طیاز بزرگساالن اجبارا تابع شرا شیب بیترت نیدارند به ا طیبر مح یکمتر ریتاث

از جامعه  یکودکان به عنوان عضو مهم دیترد یاست و ب یگذاربر رشد وآموزش آدم ریعوامل تاث نیاز عمده تر طیمح  

اندازد و  یوسالمت آنها را به خطر م یروان تینا مناسب ، امن طیقرار گرفتن کودک در مح رایز رندیمورد توجه قرار گ دیبا

گرفت.  دهیمختلف را ناد یها طیعالقه کودکان به مح زانیدر م دیرا نبا یاخلد یراحنقش فضا و ط ردیگیشان را م رشد یجلو

آنها  یکودکان و حس کنجکاو تیخالق کیمرتبط با کودکان ،در واقع به تحر یداخل یدر فضا حینکات صح تیو رعا یفضا ساز

شود .کودکان  جادیها در وجودآنان ا نیبهترارائه  یالزم برا زهیدارند تا انگ ازین زیشور انگ یطی.بچه ها به محزدیانگ یرا بر م

 ]15[ دوست دارند. ینیخلوت گز یکوچک را برا یپر تحرک و فضاها یتهایفعال یبزرگ را برا یفضا

به کودک  طیروشن و واضح از مح ریاست.تصو ییوضوح و خوانا نیکودکان تام یبرا ریمطلوب و دلپذ یفضا طیشرا از

را بشناسد و  طیمح یاجزا یاست که کودک بتواند به آسان نیا طیروشن از مح ریداشتن تصو غرض از دهدیم تیاحساس امن

 ]16[ .ارتباط دهد وستهیبهم پ یآن ها را در ذهن خود،در قالب

است. در «تعامل » به نام  وستهیمتقابل و پ ریدر معرض تاث طی،با مح اءیاز همنوعان و اش یطیدر مح یبه علت زندگ انسان

و در باره آن  کندیم دیتاک طیمح ییفضا یمعمار - یکیزیف طیرفتار از عوامل و شرا یریپذ ریبر تاث طیمح یروانشناس انیم نیا

 ]17[ .ندینش یبه بحث م

 

 کودکان یخالق برا طیمح-3
 :طیمح یدر طراح تیگذار در خالق ریتاث یبصر یها مولفه

 تیرنگ بر خالق یروانشاخت ریتاث-3-1

فضا بر اساس اصول خاص موجب باال بردن  کی یانسان است. طراح یریادگیرنگ اثر آن بر توان  راتیتاث نیاز مهمتر یکی

 ]18[ به دنبال خواهد داشت. یریادگیرا در  یاز رنگ در فضاها اثرات منف یاصول ریغ یو بالعکس استفاده  یریادگیتوان 

ست که ا یو حاالت عاطف التیتخدر مورد کودکان و   شناسدیاش رنگ ها را م یزندگ یماهها نیاصوال از اول کودکان

 ]11[ .قتیکننده انتخاب رنگ ها است و نه حق نییتع

 اتیخصوص نیقدرت رنگها در مورد عمق آنها در خود رنگ نهفته است. ا رویباشند. ن یعوامل گوناگون م یرنگها دارا اثر

 ]19[ طوح رنگها موجود است.وسعت س زانیم ایدرجه اشباع و  یو گرم ی،سرد یو روشن یکیدر تار

 تیکند تا کودک بتواند به فعال جادیکودکان ا یو فعال برا ایپو ییفضا تواندیرنگ و کاربرد هر رنگ م یازروانشناس استفاده

 حیو ترج دهندیم حیرا بر زرد و سبز تر ج  یقرمز و آب یساله رنگ ها 5و  4و ...بپردازد.کودک  دنیوپر دنیمانند دو یجسمان

 ]15[. کندیدا میادامه پ یکودک یدر ابتدا قرمز

،  دیبنفش،سبز،سف یو آب یصورت یو قرمز شروع شده و به سمت رنگها یاز نارنج بیساله به ترت 4رنگ در کودکان  حیترج

رنگ در  حیرجت .را به خود اختصاص بدهد گاهیجا نیند باالتر توایساله رنگ قرمز م 6در کودکان  اهی،س یقهو ه ا یخاکستر

 ]21[ ،بنفش،زردو..... ی،آب یاز قرمز،صورت بیساله به ترت6کودکان 

 براى طراحى رنگى مهد کودک دو راه وجود دارد:  - 3-1-1

که اسباب بازى هاى  ىیایو رؤ میمملو از رنگ هاى مال ىیفضا جادیا گرىید -2استفاده از رنگ هاى شاد و درخشان -1

 ]21[مى کنند.  فایرنگى را ا کسانیرنگارنگ کودک در آن نقش 
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 : کودکان و رنگ ها - 2 -3-1
 یو مولد حرکتند، در حال یزندگ یشاد ،یجنب و جوش، الهام دهنده روشن ت،یکننده ، سبب فعال کیگرم تحر یها رنگ

 یرنگ ها یکننده غم و اندوه هستند. تماشا نیو تلق یحرکت یسکون، ب ،یانفعال یسرد بر عکس موجد حالتها یکه رنگ ها

نافذ و  یگرم، رنگ سرخ بقدر یرنگها انیکاربرد دارند در م جانیه رپ یفضا یکند و برا یم دیضربان قلب را تشد زانیم گرم

 ]22[. خوردیزودتر به چشم م گریالحرکت است که از هر رنگ د عیسر

 
 کودکان : یرنگ فضا بر رو ریتأث-3-1-3

 روح هستند.  شیو آسا یراحت ،یگرم الهام بخش خوشحال یرنگ ها:گرم  یرنگ ها  

 دهیتا باعث بزرگ تر د میکن یروشن استفاده م یحال و رنگ ها یسرد و ب یاز ما از رنگ ها یاریبس :سرد یرنگ ها    

 را دارند . یژگیو نیا دیهمچون کرم و سف ییدارند. رنگ ها زیآرام بخش ن تیرنگ ها خاص نیشدن فضا بشود. ا

کودکان  یاز اندازه از رنگ قرمز در فضا شیاست. محققان اعتقاد دارند، اگر ب ینرژو ا جانیرمز، رنگ هق :قرمز      

تمرکز منجر شود. بهتر است از رنگ قرمز فقط به عنوان  رد ییو عدم توانا انهیپرخاشگرا یممکن است به رفتارها د،یاستفاده کن

 باشد. بخش داشته یانرژ ریتا فقط تاث دیریکودکان بهره بگ یدر فضا یرنگ جانب

 رایرود ز یکودکان به شمار م یفضا یرنگ ها برا نیاز بهتر یکیرنگ گرم، دوستانه و جوان و باطراوت  نیا:ینارنج     

 ریدوستانه ، آسان گ یشود تا کودک رفتارها یرنگ باعث م نیشود. ا یو استقالل م ییگرااعتماد به نفس، برون شیباعث افزا

 برقرار کند.   طارتبا گرانیا دراحت ب یلیکند و خ دایو خالق پ

ثابت کرده  یعلم قاتیتحق ی. حتمیدان یاز ما رنگ زرد را سرشار از احساسات شاد و خوشحال کننده م یاریبس:زرد    

حافظه در  شیافزا نیتمرکز و همچن شیو کمرنگ موجب افزا میشود. زرد مال یم زین تیخالق شیاست رنگ زرد باعث افزا

 زین تیعصبان یو حت ادیز تی، فعال یدل آشفتگ موجبتواند  یم رایز دیاستفاده نکن میهم از زرد مال یلیخشود. اما  یکودک م

 شود.        یم

سرعت  تیکودک دارد. محققان ثابت کرده اند، رنگ سبز موجب تقو هیآرام بخش در روح ریتاث یعیرنگ طب نیا:سبز 

از  دیتوان یم دیاست   که هرچقدر دوست دار ییشود. سبز از جمله رنگ ها یخواندن و نوشتن کودکان و باال رفتن درک آنها م

 ..دیآن استفاده کن

دهد و موجب کم شدن  یرا کاهش م یو عصب انهیاحساسات پرخاشگرا یبرعکس قرمز دارد. آب ریدرست تاث یآب:یآب    

 یادیرنگ تا حد ز نیتوان با ا یدارند را م ادیز یزارهیو گر یکه بدخلق یشود. کودکان یم زیشدت تپش قلب و فشار خون ن

 آرام کرد.

 شیباعث افزا یعنیطور است  نیهم زین هیآن در روح ریاست و تاث یانیاع یو زندگ یبنفش، رنگ سلطنت:و بنفش یاسی   

و  قیرنگ عم نیاست. ا تیمنطق و روحان ت،یخالق اق،یشود. بنفش رنگ اشت یو اعتماد به نفس باال م یخواه ادهیحس ز

 ]22[ ستموثر ا اریاحساسات نرم و دلسوزانه کودکان بس شیافزا یمحرک برا

 

 کودکان: تیو تناسبات درخالق رفرمیتاث -3-2

کودک از  یریباشد که در ادراک پذ یمهدکودک ارتفاع فضا م یداخل یگذار در تناسبات  فضا ریتأث یاز فاکتورها یکی     

 ریمانند سا یبه عبارت ایباشد  ادیمتعلق به کودکان درمهد کودک ز  یاگر ارتفاع  فضاکند.  فایرا ا یتواند نقش مهم یفضا م

 یم یبزرگ تلق اریکودک بس یآن فضا برا رایالزم را با آن فضا برقرار کند، ز یهمبستگتواند  یمهد باشد ، کودک نم یفضاها

ارتفاع را کمتر  ییراه حل ها قیتوان از طر یدر آن فضا  داشته باشد ؛ که م یممکن است احساس ترس و ناامن یشود و حت
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استفاده  ایکه سقف را کوتاه تر نشان بدهند ،  قفدر س ییکودک قابل درک باشد ازجمله : استفاده ار رنگ ها یجلوه داد که برا

 ]24[جذاب باشد.  اریاند بستو یکودک م یدهد و هم برا یکه هم ارتفاع را کمتر جلوه م یسقف یها زیاز آو

 یمبهم و ب شانیممکن است برا ستندیکودکان قابل درک و شناخت ن یبرا دهیچیپ یفرم ها و حجمها یچند گاه هر

مطلوب و لذت بخش باشد  اریبس تواندیالبته به صورت شفاف نه مبهم م یساختار شکن یمواقع کم یباشد اما در برخ یمعن

سوراخ هستند را  یکه دارا ییایگوشه دار و اش اءیه و گوشه اشیزاو  لیاز قب اءیاش اتیصوصاز خ یمثال کودکان بعض یبرا

 ]1[ کنند . یبدون سوراخ درک م اءیصاف و اش اءیزودتر از اش

 

 :  باشد ریز یشامل فضاها ستیبا یم م،یکن یم یکودکان طراح یکه برا یطیمح -3-2-1

 یفضا را برا نیو مهمتر نیتر یخت و آب و موجودات زنده که اساس( مانند درNature space) یعیطب یفضاها(  1

    .دهد یم لیکودکان تشک

 یها یکه بچه ها بتوانند به اندازه دلخواه در آن بدوند و انرژ یگسترده ا ی( فضاهاOpen spaceباز ) یفضاها(  2

 .کنند هیرا تخل شانیدرون

 ییبچه ها بوده است . راه ها یباز یاصل نیزم ن،یها قبل از حضور ماش( راه ها و جاده Rood spaceراه ها ) یفضاها(  3

  د.کن یمتنوع را به هم وصل م یاست که فضاها یو شبکه ا کنندیرا مالقات م گریهستند که بچه ها در آن همد

سطه بودن در کودکان بوا یلیکه قوه تجسم و تخ ،یدگیچیهستند پر از پ ییفضاها نهایا ییماجرا جو یبرا ییفضاها(  4

 .شود  یم تیفضاها تقو نیا

 .  ابدی یرشد م یمخف یفضاها نیا قی( استقالل کودکان از طرHide out space) یمخف یفضاها(  5

 یم تیاهم یکه باز ییدر مکان ها یهستند که با ساختار باز یی( فضاهاPlay structure space) یباز یساختار ها(  6

 شناخته شده است .  یباز یها نیفضاها به عنوان زم لیقب نی.. اشودیم لیتشک ابدی

 بدستشده ساخته اشکال قیاو از طر تیو ترب می؛ تعلاست کودک یمرب نیو بعد از پدر و مادر، اول است یمرب کی معمار

 و فضا در بطن ی، معمارکودک انیارتباط م لیدل نیهم . بهشوندیم منتقل دهند،یم لیرا تشک کودک اطراف طیمح او، که

 قرار دارد .  تمدن نکرد یانسان مساله

 یجسارت ها یحت ایها خود را با تازه تواندیم بالغ تر از انسانراحت ،نیشیپ یهااز سنت ییرها لیدل امروز، به کودک

 در درجه دیبا نیباشد. بنابرا تازه اشکال دهنده الهام زیو نطرفدار  تواندیم یراحت دهد. او به قیمعاصر تطب یو شهرساز یمعمار

 سازنده معمارانه یهر فرد و فرم ها یزندگ یفضاهانیب تعادل جیتدر به« کودک لهیبوس» یتا حدود دیو شا کودک یابر اول

 ]9[فضا را برقرار کرد . 

 احساس آنهادرون یطور در ارتباط و زندگ نیو بناها و هم جامبا اح دربرخورد دیباکودک:ازفضاکودکیحسافتیدر

شاد  یبا رنگها ییفضاها ترساندیاورامنامتناسب یفرمها اضافه به یگرید زیاز هر چ شیب یکیکند. تار آرامشوترس ،عدمیراحت

را القا  زیانگالیو خ یائیرو موضوعات دیآیدمیآبرنگ پدبا  یدرنقاش کهیحالت مثل نامشخص یبا فرمها ییرنگها یو گاه و روشن

 یفضاها برا که . همچنانکندیرا القا م بودن و پروازدهنده یائیرو ،،مهربانقی،رفیعاطف چونیاحساس و در کودک کندیم

 یدر طراح نرم یبنا و انحناهادر  شتریب اتیجزئ ،مشخصیبا مرزها میمال ییهاگردد از رنگ یباالتر طراح سن بایکودکان

 نیا دهد و هم زیتم اطرافش یایخود را از دن هم حال نیدر ع دیبا . کودکاست یدشوار اریکرد . کار بس استفاده توانیفضام

 ]5[ .دهدیم انجام اطرافش اءیاش شناختن لهیرا بوس عمل نیکند. ا لیو تحل هیرا  تجز ایدن

 

 مهد کودک :  یس آرامش به وسیله استفاده از فرم مناسب  در  فضاحساا-3-2-2

، عدم ترس و آرامش  یدرون آن ها احساس راحت یطور در ارتباط و زندگ نیدر برخورد با احجام و بناها و هم دیکودک با 

که  یو عملکرد ( به طورفضا ) از نظر شکل ، اندازه  یطراح  ]9[ .کنند یترس م جادینامتناسب در کودکان ا یکند. فرم ها
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  ]6[ ار است.ذگ ریتاث زین تیمثبت داشته باشد،بر رشد و خالق ریتعامالت تاث نیا تیفیدهد بر ک شیارتباطات را افزا زانیم

شکل شده و انحنای بد دوست ندارند.اگرچه کودکان های تیز و برنده، از شکل افتاده، بیکودکان، احجام و بناها را با گوشه

دوست دارند  یلیخ زیکوچک را ن یدر فضا یباز شانیتوانند آزادانه بدوند ، اما ا یگ را دوست دارند چون در آن جا مبزر یفضا

وضوح و  نیکودکان تام یبرا ریمطلوب و دلپذ یفضا طیشرا از]25[ ، به طور مثال کودکان دوست دارند در کمدها پنهان شوند.

است  نیا طیروشن از مح ریاز داشتن تصو دهدغرضیم تیبه کودک احساس امن طیروشن و واضح از مح ریاست، تصو ییخوانا

 دهیا]16[ .دارتباط ده وستهیبه هم پ یرا بشناسد و آن ها را در ذهن خود،در قالب طیمح یاجزا یکه کودک بتواند به آسان

  ]17[است .  یرسم ریو غ یبودن مدرسه در مناطق رسم دیتوسعه قابل د یدر راستا یآموزش یفضا ها یدر طراح تیشفاف

 

 در مهد کودک ینورپرداز -3-3

کودکان  یرا برا ی،دوستانه و شاد ریدلپذ ی،فضا یعیاست ،نور طب یبصر شیآسا نیدر تام یاز اصول مهم معمار یکی

در کودکان  یفمختل یها یباز جادی، خود سبب ا هیسا جادیاوقات ا یمثبت بر آنها دارند . هر چند گاه ری. و تاث دینمایم جادیا

 ]11[ شود. تیو باعث بروز خالق ردیبه کار گ زیآنها را ن لیقدرت تخ نیشود و هم چن

آن در انسان ها متفاوت است.  یروان راتیباشد که تأث یفضا م یبصر شیآسا نیدر تأم یاز اصول معمار یکینور  -1

فضاها  نیکودکان ا دیگذارد. از د یم یمثبت ریحواس کودکان تأث یو شفاف بر رو یعیثابت کرده است که نور طب قاتیتحق

 .ابدی شیو رغبت کودکان افزا لیشود که م یمناسب در فضاها موجب م یردازو نورپ یدوستانه و با نشاط هستند . نور کاف

 یریاعصاب جلوگ یمحفوظ مانده و از خستگ یینایچشم و قدرت ب یو سالمت ابدی شیدقت عمل و تمرکز حواس افزا -2

 د.کن یم

دارند ، از  یتحمل کمتر یتنش و خستگ رشیشود. از آن جا که کودکان در پذ یم ییفضا دیتنوع و تأک جادیباعث ا-3

شود ،  یو تنش م یخستگ جادیکه باعث ا یعیو چه به صورت طب ی، چه به صورت مصنوع دیتضاد شد یدارا یها ینورپرداز

که  ی. البته به جز در موارد سدر یکودکان مطلوب به نظر م یمورد فضاها در کنواختیو  مینور مال جهیکرد. در نت زیپره دیبا

 ]9[ .میدار ییفضا دیدر تأک یسع یبا تنوع در نورپرداز

 

 یعیطب یینور و روشنا -3-3-1

است و در  ریمتغ اریبس یعیاستفاده شود .معهذا  نور طب یعیاز نور طب یدر مراکز آموزش دیآنجا که امکان دارد با تا

 .شودیمشخص در نظر گرفته م ییروشنا زانیبا م یروز ابر کیو  شودیدر نظر گرفته نم میمستق دینور خورش یسبات طراحمحا

]26[     

 :یمصنوع یینور و روشنا -3-3-2

باشد الزم است تا از  یدر دسترس نم یعیکه نور طب یدر طول ساعات ایو  یابر یروزها شود،دریکم م دینور خورش یوقت

که در  یمنبع نور نیتر ییابتدا را به دنبال دارد. یعوامل متفاوت یعیهم مانند نور طب ی. نور مصنوع میاستفاده کن یعینور طب

 ]26[ .کنندیم نیما تام یرا برا کنواختیالمپ ها نور نسبتا  نیاست.ا یفلورسنت خط یانواع المپها رودیبکار م یمراکز آموزش

.که با توجه به ظاهر و نحوه کاربردشان شودیاستفاده م یانواع مختلف در نور پرداز است که از ینور ینور مصنوع نیموثرتر

کل  یطراح وبادرا برآورده کنن یبصر شیو آسا تیباشد که امن یبه گونه ها دیبا یمصنوع رنو ساتیتاس.شوندیم میتقس

 ]26[ .ساختمان هما هنگ باشد

 یبیبه صورت ترک یو مصنوع یعیطب ینور پرداز-3-3-3

شب به  ایو  یابر یروزها یبرا یو نور مصنوع شوندیروشن م یعیاگر فضاها عمدتا با نور طب یدر ساختمان مراکز آموزش  

مواقع الزم است تا  نیباشد . در ا یبه کار رفته مناسب نم یعیوجود دارد که در آن ها نور طب ییحال فضاها نی. با ارودیکار م

  ]26[وجود داشته باشد.  یو هم نور مصنوع یعیطب ورنشود که در آن هم  هیتعب یستمیس کی



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 9 

 پنجره ها و ارتفاع آنها :  -4 -3

مجبور  شانیکه ا یدارند، بطور یدوست م شتریرا که در تقابل و مرتبه چشمانشان است ب ییکودکان پنجره ها»     

 یعینور طب جادیعالوه بر ا ]25[ .شود یم فیفضا تعر نیافق کودکان  ا یبرا زینگاه کردن به خارج قد بکشند و ن یبرا ستندین

 کندیم یریخارج است که خود  ازاحساس محاصره شدن و هراس جلوگ یبا فضا یپنجره ارتباط بصر یاصل یها تیاز قابل یکی

ن . تا آنجا که امکان دارد شکل اندازه و مکا سازدیم انیرا نما یمنظره ا کیآورد و  یرا به وجود م یبصر شیآسا نیو همچن

 ایبه علت مکان، ارتفاع  یموانع بصر ای تیدر نظر گرفته شوند و از هر گونه محدود رونیب ید هما هنگ با نمایپنجره ها با

به داخل  یآن نور شمال قیدارد. از طر ژهیو یتیکودک محوراهم یپنجره و جهت آن درفضا ]26[شود. یریپنجره جلوگ یپهنا

که به  یکنند تا زمان یرا دنبال م دیپنجره ها حرکت خورش انیآورد. کودکان از م یر مرا به با یزیو سحرخ یتابد و شاداب یم

کنند و از  یم یعناصر کودکان باز نی.. در گرداگرد اندده یخود را خاتمه م یها تیبرسد و غروب کند، فعال یمحل مشخص

 یکنجکاو جادیکنش و واکنش و ا جادیرو با ا نی.از انندیافریخودشان را ب یایبرند تا دن یاز تصوراتشان بهره م قیطر نیا

را در شناخت  وکودک خواهد گشود.و ا یرا بر رو یدیجد یایکنش دن جادی.ا میتوانست کودک خود را به فکر فرو بر میخواه

 ]22[خواهد نمود.  قیپر رمز و راز خود تشو یایو دن رامونیپ شتریهر چه ب

مى تابند اثرات متفاوتى دارند. نور شمال یکنواخت و سرد است. نور غرب  نورهایى که از جهات مختلف بر پنجره کیفیت

ایجاد خیرگى مى کند و نور شرق گرم مى باشد. به عنوان قاعده کلى، جهت فضاهاى آموزشى شمال به جنوب است. به منظور 

تفاده از شیشه رنگى و نورگیر . اسشودیو پیشامدگى در سقف توصیه م گیاهانکنترل نور طبیعى استفاده از پرده،سایه بان، 

 ]27[.  شودیتنوع بخشیدن به فضاها توصیه م یسقف برا

 

 رو به جنوب یپنجره ها -3-4-1

مهد در نمای جنوبی ساختمان باشد تا از نور خورشید بر خوردار شود. نور  یبهتر است محل استقرار کالسها اصوأل

که نور را  ینازک یدر روز از پرده ها دینور خورش فیتلط یبرا لیدل نی. به همستیکودکان مناسب ن یو درخشان برا میمستق

 ]26[ . شود یاتاق استفاده م یپنجره ها یکاهند برا یآن م یاز خود عبور داده اما از تند

که در داخل اتاق  دی. نور خورشکندیرو به جنوب قرار گرفته اند نفوذ م یکه در راستا یهاه شیبه سطو ح ش دیخورش نور

 ]28[ .شودیرو درون اتاق گرم م نیباز پس گردد واز ا شهیش انیند از م توای( شده است نمادی)به تابش با طول موج ز لیتبد

 

                                   

   یدر طراح تیگذار بر خالقریتاث یها تمیآ گرید -4

) به طور  یطیمح یفاکتورها یبرخ دهدین منشا تیخالق یبر ارتقا یکالبد طیمح  ریدرباره تاث نیشیپ قاتیتحق طبق

 :  لیاز قب ییموثرند؛فاکتورها تیروند رشد خالق شیمستقل ( در افزا

 : طیمح یعیعوامل طب-4-1

 ندیو فرا تیقبر خال یداخل یدر فضا اهانیوجود گ ی، حت کندیکمک م تیبه رشد خالق یعیطب طیمنظر در مح جادیا

 ]29[ .گذاردیم ریتاث تیخالق

 

 شکل و وسعت فضا ها :-4-2

و  زانی،م د.آور دیپد یتعامالت و روابط اجتماع یبرا ییساز تجمع افراد شود و گروهها نهیزم تواندیشکل و وسعت فضاها  م

 زانیکه م یفضا) از نظر شکل و اندازهو عملکرد(به طور یمثبت دارد. پس طراح ریتاث تیدر روند خالق ینوع ارتباطات گروه

 ]29[ گذار باشد. ریتاث زین تیمثبت داشته باشد ، بر رشد و خالق ریتعامالت تاث نیا تیفیبر ک دهدویم شیارا افز ارتباطات
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 :استفاده ازآثار کودکان-4-3

به روز  یکردن کار ) اثر کودکان ( را از روز اکه امکان ره ییفضا جادیفضا و ا نیآثار هنرمندان برجسته در تزئ نیهمجن

 ]29[ .مثبت دارد  ریکودک تاث تیدر روند رشد خالق زیفراهم کند ، ن گرید

 

  :یعیعناصر طب یکنندگ کیتحر -4-4

عالقه مند است.  یعیبه عناصر طب یانسان به طورفطر]6[ ت.موثر اس یپرداز الیبر خ یعیعناصر طب یکنندگ کیتحر

پرواز پرندگان (  دنیپرواز با د یایانند روشکل گرفته است) م عتیدر مورد طب یذهن ریتصاو یانسان از تداع یاهایاز رو یاریبس

موثر باشند. مطابق  یپرداز  الیدر خ توانندیم یعیعناصر طب نیبنابرا ]32[ .است الیخ یذهن ریمثبت تصاو یرویو چون ن

 ]29[ .دیآ یبه شمار م تیاز ارکان خالق یپرداز الیموضوع ، خ اتیادب
 

 عملکردها: یریانعطااف پذ- 4-5

عملکردها آن است که امکان بهره  یریمنظور از انعطاف پز]6[ .استگذار  ریتاث یعملکردها بر کنجکاو یریانعطاف پذ 

گوناگون )  یفضا در زمانها  کیمثال  یگوناگون وجود داشته باشد .برا یعملکردها یمتفاوت، برا یفضا در زمانها کیاز  یریگ

ی ریانعطاف پذ گرید یو مانند آن به کار رود . معنا یو باز ی، نقاش یقصه خوان یعملکردها ی( برا  راتییتغ یبا اندک

 ]29[ زمان امکان حضور داشته باشد. کیپند عملکرد مختلف در کنار هم در  یفضا کیعملکردها آن است که در 

 

 :یو خارج یداخل یچشم اندازها-4-6

ه ها را با فراهم آوردن چب دیت تا افق دالزم اس ردیگیبسته صورت م یدر فضاها یریادگیاز مراحل  یاریاز آنجا که بس

 ]17[ ا تا آنجا که ممکن است باز نمود.فض یبصر دیخطوط د

 

 یم یاست.در ابتدا ورود یمراکز آموزش یمهم در طراح اریبس یعنصر یاصل یورود دعوت کننده: یورود -4-7

 ]17[خوشامد گو و دوستانه باشد.  کهیبطور دعوت کننده باشد ستیبا

 

  قاءاستفاده از حواس:ارت -4-8

گذار است .  ریتاث تیبا رشد ارتباط دارد و رشد حواس انسان بر ارتقاء خالق تیانجام شده ،خالق قاتیبا توجه به تحق

از حواس مختلف انسان را نسبت به محرک  ی. استفاده دائم شوندیم فیضع ای تیعدم استفاده ،تقو ایحواس انسان  بر استفاده 

فضا شکل ها ، بافت ها و  یداخل یموضوع در معمار نی. بر اساس اشودیحواس م تیرده و باعث تقوک حساس یطیمح یها

   ]31[ سازد. سریرا م یحس اتیاز تجرب یعیانتخاب کرد که دامنه وس یبه نحو توانیرنگ ها را م

 

 

 :   یریگ جهینت  -5  

جسمی و روانی و خالقیت کودک وشکل گیری مناسب ارتباط کودک با محیط اطراف میتواند نقش اساسی در رشد و پیشرفت 

ارتباطات را  زانیکه م یفضا ) از نظر شکل ، اندازه و عملکرد ( به طور یطراح شخصیت فردی و اجتماعی او داشته باشد.

انسان  تیها در شخص رنگار است.ذگ ریتاث زین تیمثبت داشته باشد،بر رشد و خالق ریتعامالت تاث نیا تیفیدهد بر ک شیافزا

 کیخنده،غم، اندوه، آرامش، تحر ،یشاد لیاز قب یجانیه یتجربه ها جادیداشته، باعث ا ییبسزا ریها،بخصوص کودکان تاث

 شتریرا که در تقابل و مرتبه چشمانشان است ب ییگفت که کودکان پنجره ها دیشود. با یم جانیسکون و ه خالقیت،،یریپذ

 فیفضا تعر نیافق کودکان  ا یبرا زینگاه کردن به خارج قد بکشند و ن یبرا ستندینمجبور  شانیکه ا یدارند، بطور یدوست م
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در نظر گرفته شوند و از هر گونه  رونیب یهما هنگ با نما دیشود تا آنجا که امکان دارد شکل اندازه و مکان پنجره ها با یم

 یپنجره ارتباط بصر یاصل یها تیاز قابل یکیود. ش یریپنجره جلوگ یپهنا ایبه علت مکان، ارتفاع  یموانع بصر ای تیمحدود

آورد  یمرا به وجود  یبصر شیآسا نیو همچن کندیم یریخارج است که خود  ازاحساس محاصره شدن و هراس جلوگ یبا فضا

 نیکودکان ا دیگذارد و از د یمثبت م ریحواس کودکان تأث یو شفاف بر رو یعیطب نور. سازدیم انیرا نما یمنظره ا کیو 

اصوأل بهتر .گردد یو ر غبت کودکان م لیم شیمناسب ، باعث افزا یو نورپرداز یفضاها دوستانه و با نشاط هستند. نور کاف

و درخشان  میمهد در نمای جنوبی ساختمان باشد تا از نور خورشید بر خوردار شود. نور مستق یاست محل استقرار کالسها

با  یداریو شن یداریارتباط د جادیو مناسب فضا، ا یعیطب یرینورگ ن،یشیپ قاتیتحق جی.  نتاستیکودکان مناسب ن یبرا

در  یاختالالت رفتار یباز، بر کاهش نشا نه ها یدر فضا یگروه یهاتیهدفمند و فعال یباز جادیا زیسبز و باز و ن یفضا

 تیبرخالق یداخل یادر فض اهانید گانجام شده است نشان داده که وجو نهیزم نیکه در ا یگرید قاتیدارد. تحق ریاثکودکان ت

و مناسب فضاها، وجود  یعیطب یریچون نورگ طیمح یفیکه عوامل ک کندیم حیپژوهش تصر نیا .گذاردیم ریکودکان تاث

و آرامش  یروان تعادل یدر رشد و تعال عتیو ملموس با طب کیباز و ارتباط نزد یبه فضاها دیبا امکان داشتن د ییهاپنجره

 خالقیت کودکان دارد. بر ییبسزا ریم و مثبت است و تاثکودکان الز
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 منابع و مآخذ : فهرست

 
خالقانه در  یطراح یمنطقه ا شیهما نی،اولکودک محور یفضاها یمعمارانه در طراح تینقش خالق .،میالماس دی،س .زاده،س بیمس ]1[

 1391، یمعمار
 1344مشعل،چاپ دوم ، ی تربیتی ،اصفهان ،انتشاراتروانشناس شریعتمداری،ع. ]2[

خالقانه در  یطراح یمنطقه ا شیهما نی،اول«تیخالق یبر اساس اصول مبان تیو خالق شهیاند یفضا یاصول طراح »،ینالفام،یز ]3[
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