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 چكیده
 پیدا جنبه عملی کودک تخیل سالگی 7تا  3سن  در »دارد که  از آن جهت اهمیت های آموزشی کودکانمحیط طراحی

های چه بهترین زمان پرورش و رشد خالقیت کودک در این دوران است، اما متاسفانه در ایران محیط. اگر«کندمی

های مسکونی( ی فاقد طراحی مناسب و یا با کاربری غیر آموزشی )فضاهاها اکثرا در فضاآموزشی مانند مهدکودک

های طراحی گردند، بدین منظور هدف از انجام این پژوهش جستجو برای دستیابی به اصول و شاخصهتأسیس می

 رفتاری، علوم طراحی و معماری، هایرشته نظری مبانی به مربوط های آموزشی کودکان با تاکید بر مباحثمحیط

محیط در راستای رشد خالقیت کودکان است. روش این نوشتار بر پایه نظریات مرتبط  روانشناسی روانشناسی کودک و

های موثر بر های تحقیق به بیان معیارباشد. یافتهتحلیلی بوده و به صورت کیفی می_با موضوع تحقیق، از نوع توصیفی

 های طراحیاصول و شاخصه به نحوی که منجر به ارائه رشد خالقیت کودکان براساس مباحث یاد شده پرداخته،

 شود.های آموزشی کودکان میمحیط

 

 های طراحی.های آموزشی کودکان، شاخصهکودک، خالقیت، محیط کلیدی: هایواژه

 

 مقدمه -1
 دوره در زین تیخالق و لیتخ پرورش قدرت آغاز .[8]دوران کودکی که یکی از مهمترین دوران زندگی هر انسانی استدر 

. در [11]ردیقرارگ مورد توجه او تیپرورش خالق کودک، رشد نیمراحل آغاز در است تا الزم رو نیا . ازردیگیم شکل یکودک

 اساس کودکان، فضاهای معماری با مرتبط هایمقوله در رفتاری علوم دانش با مرتبط عمومی هایاگرچه حوزههمین دوران 

 تیخالق رشد در رگذاریتأث عوامل متعدد انیم از و نهاده اند بنا کودکان یادگیری و رشد هاینظریه مبنای بر را خود مطالعات

، اما به تاثیر کیفیت اصول و [3] قرارگرفته یبررس موردی تیترب لئمسا زین ون کودکای شناختی ـ عاطف هایجنبهاکثرا  ،کودک

خالقیت آنها کمتر توجه شده است. از طرفی هم متاسفانه در ایران  های آموزشی کودکان بر رشدهای طراحی محیطشاخصه

های آموزشی مانند مهد کودک ها اکثراً در فضاهای فاقد طراحی مناسب و یا با کاربری غیر آموزشی )فضاهای مسکونی محیط

های آموزشی طراحی محیطهای که اصول و شاخصهآید گردند. از این رو، این مسئله پیش میحتی آپارتمان ها( تأسیس می

 وسیعی طیف به پاسخ در خالقانه فرآیند یک" را کودکان درجهت رشد خالقیت آنها چیست؟ حال اگر در این پژوهش طراحی

 گرفتن نظر با در کنیم، تعریف "افتدمی یادگیری اتفاق فعالیت و آن در که محیط از بخشی"را  فضا و "انسانی هاینیاز از

 و محیط در برابر طراحی، رشد و ها،فعالیت ها،نیاز مفهوم سه به کودک، روانشناسی در بخش تریناصلی عنوان به رشد مبحث

 رفتاری، علوم ، طراحی و معماری هایرشته نظری مبانی به مربوط نحوی که با تاکید بر مباحث خواهیم رسید، به کودک

 توان به این اصول دست یافت.دکان میمحیط در راستای رشد خالقیت کو روانشناسی کودک و روانشناسی
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 کودک -2

کند که از یک سو تحت تاثیر محـیط خـارجی اسـت و از سـوی دیگـر از درون و      پیاژه روان کودک را به گیاهی تشبیه می

دهد. او با طرح چنین دیدگاهی به فعـال بـودن روان کـودک و تاثیرپـذیری از     متناسب با نیروهای داخلی به رشد خود ادامه می

 .  [11]کندمحیط خارجی تاکید می

 

 معماری)طراحی( -3

 ییفضـاها  دیـ با یمعمار نیاست. بنابرا ستنیبه واقعه ز دنیبخش یتعال یمعمار یاصل اهدافاز  یکی: دیگویم کنیادموند ب

 اتیـ ص در حآن، کنش خـا  یعاطف یدهد که محتوا وندیبه هم پ یآنها را به نحو مختلف فراهم آورد و یهاتیفعال یبرا زیمتما

 افتـه ی لیهمواره از دو عنصر توده و فضا تشک یمعمار یاجزاء اصل دیکند. بدون ترد تیودهد را تقیکه در آن فضاها رخ م یآدم

 .          [4]وجود دارند  ()خرد و کالن یدو عنصر در تمام ابعاد معمار نیاست و ا

 

 محیط)فضا( -4

 تیـ کـاربران حما  یرفتـار  یهـا ازیـ از ن طیمحـ  یکالبد-یکیزیف طی، شراآن شود که دریاطالق م ییمطلوب به فضا یفضا

ساخته شـده، بـر اسـاس آن     طیدر همه کودکان وجود دارد که مناسب بودن مح یمشترک یهاازی. ندینما لینموده و آن را تسه

اسـتفاده کننـده )از بنـا(     یهـا  که گـروه نیکنند. پس ایم تیرا هدا یادراک یهاندیفرا ،یانسان یهاازین یاز طرف شود.یم نییتع

و نقش  طیمتقابل فرد با مح ریموثر است. در مورد تاث طیبه مح تیکنند، در اطالق مطلوبیچگونه آن را درک کرده و استفاده م

متقابل  ریتاث ایرشد، تعامل  یهایهمه تئور یکودکان، قابل ذکر است که هسته اصل یو روان یدر تحوالت جسم یطیعوامل مح

 .[11]است 

 

 خالقیت -5

. [6] داردتمدن بشـری نقـش مـيثری    و تکامل فرد و رشد در که است تیخالق انسان، سازنده وی اساسی هایژگیوز ای کی

ارتباط  کردن برقرار در یتوانای ،یانتقاد یها،اندیشهأیر استقالل تخیل باال، قدرت ،یکنجکاو حس مانندی هاییویژگ خالق فرد

   .[9] دارد را هااین مانند و ها انتقال ایده و

 

 خالقیت و کودک -6

بـوده اسـت.    یهای آموزشمحیط یذهن بشر، هدف اصل ی، به عنوان قدرت اساسخیهر دوره از تار در ینندگیآفر ای تیخالق

آمـوزش  بـا   آن را تـوان ی مـ  دارد و وجود افرادی همه در شیب و کم ت،یخالق که داده نشان تیخالق نهیزم در هاپژوهش جینتا

آمـوزش داده   افـراد  زمان مناسب بـه  در ضروریست که و الزم تیهای خالقپرورش مهارت ی. برا[6] کرد شکوفا و گسترش داد

 آن گذاشـته  در تفکـر  هیـ اول سـن  بنـای   اسـت و  گـرفتن  شکل حال ذهن در کهی کودک دوران از مناسب تر یزمان چه و شود

 نیمراحل آغـاز  در است تا الزم رو نیا از رد،یگیم کلش یکودک دوره در زین تیخالق و لیتخ پرورش قدرت . آغاز[6] "شودیم

 .[11]ردیگ قرار مورد توجه او تیکودک، پرورش خالق رشد
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 خالقیت و محیط -7

در  مرتبطند یکدیگر با زنده موجودات اکوسیستم یک در که همانطور و داندمی اکوسیستم یک را خالقیت هارینگتون

 معتقد آمابیل .بگیرد شکل خالقیت اینکه تا بوده یکدیگر با تعامل در محیطی های جنبه یا اعضاء همه نیز تخالقی اکوسیستم

 فرد اگر ترتیب بدین .گذاردمی تأثیر فرد خالقیت روی فردی عوامل تأثیر طریق از و مستقیم غیر طور به محیطی عوامل است

 از دارد وجود وی در فردی که عوامل و باشد فراهم آن در القیتخ پرورش مساعد شرایط تمامی که گیرد قرار محیطی در

 .[4]کرد خواهد نقش او ایفای خالقیت پرورش در ميثر عاملی عنوان به محیط نگردد، سرکوب خارجی افکار و محیط طریق

 

 خالقیت و معماری -8
 های اجتمـاعی و القیت و کاهش ناهنجاریرا طراحی کنند که کالبد آن به ارتقاء خ ییهاساختمان آیا معماران قادر هستند

شـناخت کـاربران، ابعـاد     درونی افراد کمک کند؟ پاسخ به این سوال نیازمند درک صحیح عوامل تاثیرگـذار بـر موضـوع، نظیـر    

سازماندهی و تجزیه و تحلیل اطالعات مربوطـه بتـوان بـا شـناخت فرهنـ  کـاربران و        ضمنو ... است تا ی و یازهاین ،یوجود

ماننـد علـوم    یخود از مباحث یارشته نیب تیماه لیبه دل یحل متفاوت و مناسبی را عرضه نمود. حرفه معمارکری راهف طیمح

 نـد یبلکـه فرآ  ،یطراحـ  یینه تنها محصول نهـا  جهینت ربرد، دیو هنر در بطن خود بهره م یعلوم انسان ،یعلوم اجتماع ،یشناخت

 .[12]ردیقرار گ یمورد توجه و بررس یستیبا یو معمار یطراح

 

 کودکاننیازهای -9

 یـی روین زش،یـ باشد. انگیمتفاوت م اگون ونگو یمعنو و یروح ،یماد یهازشیانگ یاست که دارا دهیچیپ یانسان موجود

انسـان را   یهـا زشیـ انگ و ازهـا ین ،ییکـا یمـازلو روانشـناس آمر  . است یهدفمند آدم رفتار دهنده ادراک وکننده، سازمان تیهدا

حرمت از سوی خود و دیگران، : نیازهای جسمانی، نیاز به امنیت، نیاز به تعلق داشتن، نیاز به است نموده یبندطبقه وی یشناسا

 .[7]نیاز به خود شکوفایی

 

 کودکان یها یباز هاو تیفعال -11

ذهـن آنـان    ین و حتـ جسـم و روا  یرشد کودکان که موجب بالندگ یهااز بستر یکیبه عنوان  یقابل انکار باز ریغ تیاهم

 ،یها اعـم از رشـد جسـم   نهیزم یتواند رشد کودکان را در تمامیم یدارد که باز دهیرابطه عق نیدر ا ونسکویگردد آشکار است. 

بـا توجـه بـه     یهای آموزشمحیط یمعمار و یاگر طراح نیشکوفا کند. بنابرا هانققوه خال و ی، احساسیعقالن ،یاجتماعی، ادراک

شـده پاسـخگو باشـد،     ادیـ  یهـا نـه یزم او را در یهـا ازیشکل گرفته باشد که بتواند ن یاکودک به گونه یشناختروان یهایژگیو

 .[13]آنان شود تیبه پرورش خالق تواند منجریم

 

 کودکان یهای مناسب برامحیط -11

بـالقوه   یهـا تیـ قابلمـوثر جهـت تحقـق     یکودکان فراهم نمودن بستر و عامل یمناسب برا طیمح یمنظور از طرح و اجرا

 ،یدعـوت کننـدگ   ،ییخوانا: رینظ یی. فاکتورها[1]رشد کامل آنهاست  نیو تضم یو جسم یشناخت وجوه شناخت یبرا یوجود

دعـوت   یورود یو فضـا  یخال و پر یفضا ،یریاکتشاف، تنوع، انعطاف پذ یبرا یآزاد ،یریخلوت، انعطاف پذ بودن، زیخاطره انگ

    .  [14] کودک هستند طیمح تیمطلوب بر ه عوامل موثربه خانه ازجمل هیکننده شب



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 4 

 ادراک کودک -12

را بـه صـورت    ایها و اشـ دهیکودک در ابتدا پد اژهیانسان نهفته است. بنا به گفته ژان پ یدر کودک یطیادارک مح یهاشهیر

 یاسـت. در شـناخت موضـع    یطه موضعراب طیکند. رابطه کودک با محیم فیقائل شدن آنها را تعر زیو آنگاه با تما ندیبیم یکل

و درون هم بودن مـورد توجـه کـودک     یوستگیتقارن، پ ،یدور ،یکیچون نزد یروابط ات،و مساح ایفواصل و ابعاد و زوا یبه جا

آنها مانند رن ، استحکام، عمق و شکل، درک حرکات متضاد  تیفیو ک ایدرک اش ریکودک نظ یادراک یهایژگی. وردیگیقرار م

مشترک مثـل رنـ  و توجـه بـه امـور       یهاامور براساس مشخصه ای ایاش یاجسام، گروه بند ییفضا تیوضع ایدر اندازه  رییو تغ

 .[11] او موثر هستند. تیارتقاء خالق جهیتبر رشد کودک و در ن د،یجد

 

 معماری مناسب برای کودک -13

 قیـ عال و ازهـا یآن اسـت کـه ن   یمعمار یهر فضا فیوظا نیتر یاز اصل یکی کرده دیرشد تأک یجنبه خود به خود بر اژهیپ

مربـى کـودک    اولـین معمار مربى است، او بعد از پـدر و مـادر    پاسخگو باشد. ستهیمطلوب و شا یاستفاده کنندگانش را به نحو

ود. شـ دهند منتقل مىاست. زیرا تعلیم و تربیت او از طریق اشکال ساخته شده بدست او، که محیط اطراف کودک را تشکیل مى

 .[1] دارد. )فضا( در بطن مسئله انسانى کردن تمدن قرار به همین دلیل ارتباط میان کودک، معمارى و معنا

 

 درکودکانیریادگیوتیخالقزشیبرانگبهمربوطیروانشناسیهاهیونظرمكاتب -14
 
 مكتب روانكاوی -14-1

ه در زهـای تـا  و اندیشه خلق افکار ناخودآگاه است و کی وتخیالت کود ها وروانکاوی منبع خالقیت دوران کودکی، بازی در 

خـالق نیازهـای ارضـاء     افـراد  شـود و فروید معتقد است فکر تازه به سبب برخورد با تضاد ایجـاد مـی   .اردتقلیل اضطراب نقش د

                                                        .[2]سازندهنر برآورده می ن را باآقوی دارند، که بیشتر  یهنشد

 

                                                                                                                                                                                                                                                     ییو رفتار گرا ییگرا یتداع  -14-2

گردد )براساس اصول سه گانه تداعی(. مدِنیک معتقد است که تفکر خالق عبارت اسـت از  به تفکر می ایده منجر ارتباط دو

ه مدنیک براسـاس نظریـه تـداعی سـ     .ه و مفید که پاسخگوی الزامات خاصی باشدزها به صورت ترکیبات تاشکل دادن به تداعی

 مکتـب رفتـار گرایـی نیـز از     .وساطت -3شباهت و تجانس.  -2اتفاق و تصادف.  -1 :دهدروش برای حل خالقانه مسأله ارائه می

هـای محیطـی فـرا گرفتـه شـده      از رفتاری که از طریق تقویت است معتقد است رفتار خالق عبارت ،تداعی گرایی نشأت گرفته

 .  [2]محیط عامل اصلی رشد خالقیت است ؛است

 

 لتگشتا شناخت گرایی و  -14-3

مکتـب   انپژوهشـگر دانـد.  یمـ  ریناپـذ  هیـ تجز یتیرا کل یروانشناخت دهیای است که پدهینظر ایگشتالت مکتب  یروانشناس

ابتدا به کـل موضـوع توجـه     نکهیفرد عالوه بر ا کیکه  افتندیآنها در ؛توجه دارند طیمح طیمکاتب به شرا گریاز د شیگشتالت ب

تفکـر خـالق   در ایـن مکتـب   کند.یاجزاء را هم کشف م نیدهنده آن را درک و روابط موجود ب لی، در ادامه اجزای تشککندیم

 .[2]مبتنی بر کل گرایی است
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            اصول گشتالت  -14-3-1

فـرا   –7 سرنوشـت مشـترک.   -6 روابـط شـکل و زمینـه.    -5 یکپارچگی یا تکمیل. -4 تداوم. -3 مجاورت. -2 مشابهت. -1

   .[2]پوشانندگی

 

 یریادگی رشد و یروانشناس اتینظر -14-4

 و یگزنـد  هیاول یهاسال یاست. ط تیخالق ندیفرآ مرحله از نیاول زیاست. ادراک ن یادراک مرحله رشد آغاز یدوران کودک

حـواس   یعنـ ی ،یادراک حسـ  شـود. ابـزار  یم تیتقو زیکودک ن یذهن یهاییتوانا جیتدرهب ،یجسم یهاییهمزمان با رشد توانا

 یهاییرشد توانا یجیتدر ریانجامد. مسیم طیتجربه مح یرامونیبه درک و شناخت پ کند ویکودک رشد م در جیتدرهگانه بپنج

 .[5]( 1آورد )جدول شمارهیمراحل رشد را فراهم م یبندکودک امکان طبقه یو ذهن یحس ،یجسم

 

 اژهیمراحل رشد پ :1جدول

 مرحله رشد سن

     

 

 حسی مرحله

 حرکتی

 .دهدخود را از اشیاء تمییز می — یادآوری گذشته، طبقه بندی امور سالگی1

خود را به عنوان فاعل اعمال خویش شناخته و  —

 (خودآگاهی( .کنددفمند میشروع به فعالیت ه

کند یابد؛ درک میبه مفهوم بقای شیء دست می —

کنند باز که اشیاء حتی وقتی که حواس را تحریک نمی

 .هم وجود دارند

 

 

2 

 سالگی

 

 

 ازرشدقابلیت ادراکی، خودآگاهیآغ

 پیش مرحله

 عملکردی

 سالگی3

 

 واژهاستفاده از اشیاء را به صورت تصویر ذهنی و  — آغازتخیل، آغازتشکیل شخصیت

 .گیردیاد می

گریستن از تفکرش همچنان خود محور بوده و ن —

 .دید دیگران برایش دشوار است

کند بندی میهایشان طبقهاشیا را بر اساس ویژگی —

 ...) )رن ، شکل، جنس و

 آغازرشداراده، استدالل و منطق یسالگ4

 رشد قابلیت ادراکی وشناختی یسالگ5

کنجکاوی شدید، تخیل وخیال  سالگی7و 6

 پردازی

  عملیات عینی

 سالگی 11تا7

 

 

 

 

 

 

 

 اندیشه ی منطقی، طبقه بندی امور

 منطقیاشیاء و رویدادها به طور  یتواند دربارهمی —

 .کند فکر

 9) وزنسالگی( و  8) جرم(سالگی 7) عدد به درک —

 (.یابدسالگی دست می

پایان داده و  بعدی تکبندی اشیاء به طور به طبقه —

بندی شان طبقهاشیاء را بر اساس چندین ویژگی

 .کندمی

 12تا11 عملیات صوری

 سالگی

 مجردهای گزاره یرهتواند به طور منطقی دربامی —

 هاآزمودن فرضیهفکر کند و به طور نظامدار به 

 .بپردازد

 .پردازدمی بینیجهانو  آینده به مسائل فرضی، —
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 ضرورت رشد -14-4-1

 .[13]( 2. )جدول شمارهاست شده خالصه مورد سه در ککود رشد اساسی های ضرورت

 

 الفون دیدگاه از رشد کودک اساسی هایضرورت :2جدول

 شناخت گسترش و محیط درک ضرورت 1

 بدنی هایمهارت گسترش و جسمی امنیت و سالمت ضرورت 2

 ها انگیزه گسترش و محیط با پیوند عواطف، ارضای ضرورت 3

 

 یافته ها -15

سـال( ارائـه   7تـا 3های آموزشی کودکـان ) های طراحی برای محیطبه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش شاخصهتوجه با

 (.3شده است.)جدول شماره

 

در  آنانسال( براساس مباحث روانشناختی7تا3)کودکان  آموزشیهای محیططراحی  هایی شاخصه:ارائه3جدول شماره

 ارتقا خالقیتراستای 

ی ایجاد و ارتقا خالقیت هاشاخصه

 کودکان براساس مباحث روانشناختی آنان

 معماریطراحی  هایشاخصه

 

برانگیختن و تحریک حس کنجکاوی،  -

 کاوشگری، جستجو و اکتشاف

                  واگرا               تفکر تیوتقو کیتحر - 

 گانهتقویت حواس پنج -

ایجاد و پرورش حس تجربه ملموس،  -

     قیق، مشاهده و آزمایشحت

 یحرکت -یحسمهارت های  رشد -

 حرکتی -ایجاد تعادل ذهنی -

 در طراحی فضا )آب، گیاهان، ...(گیری از عناصر طبیعی بهره -

 طیمح یسازیغن وایجاد تنوع فضایی )در شکل، فرم، بافت، رن  و...(  -

 در طراحی فضا واگرایی در مسیر و همگراییِ نهائیایجاد  -

 فضا یطراح در یتیهو دو یهافرم اشکال و از یریگبهره -

 آورو هیجانمبهم  )راهروها(ی ارتباطی فضاهاایجاد  -

 از مصالح متنوع با بافت ها و رن  های گرم )قرمز( در طراحی فضااستفاده  -

 فضای طراح دری معمار عناصر با کیتمیر حرکات و یقیموس از استفاده -

 ر طراحی فضاانعطاف پذیری د -

 میمال یقیموس یصداایجاد  باسطوح  یبرخ یطراح -

های ها به همراه محرکاستفاده از تضاد و تقابل سادگی درکنار پیچیدگی فرم -

 بصری، حسی و ادراکی                             

 

 

 

 و تقویت ادراک بصریتحریک  -

 تجسمادراکی و قوهایجاد و تقویت تخیل -

 
 

 

 ماجراجویانه ومخفی                        احی فضاهایطر -

 و درخشنده                    ، شفاف های شادبا رن طراحی فضاهای نمادین  - 

ی خیوتار یشناساهیگ ،یجانورشناس ،ییای]جغرافسازی طبیعی وعینی نمونه -   

              با گذر زمان([ یی)آشنا

بعضی سطوح کف و  با رن  و اجازه نقاشی بر رویرای بازی بایجاد فضاهایی  -  

 دیوارها

 در که یحالت )مثل نامشخص یهافرم با یو گاه روشن شاد، یهااستفاده ازرن  -

 (دیآیم دیپد آبرن  با ینقاش

 سطوح مختلف              اشکال ناقص در و هافرم از استفاده - 
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تمرکز  افزایش دقت عمل و قدرت -

 حواس                  

                  نظمی و تعادل بصرایجاد  - 

ایجاد حس طراوت، شادابی ،نشاط و  -

تر ماندن در حس لذت و عالقه )طوالنی

 محیط(

آسایش، آرامش و امنیت  ایجاد حس -

 خاطر

نفس و استقالل افزایش اعتماد به  -

 فردی        

االبردن درک ایجاد حس تعلق خاطر)ب -  

 کودک از فضا(   

گیری از نور طبیعی، شفاف، مالیم و یکنواخت و موسیقی طبیعت و مالیم بهره -

 )نورپردازی کافی و مناسب( در طراحی فضا                            

عناصر معماری و مبلمان از لحاظ شکل، فرم، بافت،  هماهنگی و تعادلایجاد  - 

 در طراحی فضا جنس، رن  و نورپردازی

                         مبلمان و فضا یطراح مناسب کودک درو مقیاس  یآرگونوم -

 ، خالص، خوانا و واضحاز احجام سادهاستفاده -  

 طراحی فضای کوچک، دنج و شخصی برای خلوت گزینی                   -

 ایجاد تنوع و تاکید فضایی درطراحی   -

 راحی فضا و مبلمانانعطاف پذیری درط -

 یسازبایزمنظرسازی و  -

 هماهنگی رنگی )سبز و آبی با سفید و کرم( و شکلی -

 در عناصر و کل فضا

های اجتماعی                رشد مهارت -

 فعال کردن حس شهودی               -

 رشد حسی - 

حرکتی و تخلیه انرژی درونی                  -

امشارکت کودک بکودک محوری) -

توسط کل ی، مرب تیهداهمنوعانش، 

تجربه،  ق،یبه تحق امکاناتش و طیمح

 (پردازدیخلق م و یریادگی ش،یآزما

 طراحی فضاهای باز و بزرگتر                 -

های انعطاف پذیر به صورت ترکیب اشکال فضایی و مبلمان-طراحی اجزا کالبدی -

 شکالا غیرمستقیم هندسی، خالص و ساده )آموزش

 و اعداد از طریق تعامل کودک با محیط(

 -یکابد اجزا یطراح در بنفش، ارغوانی و زرد باوسفید  سبز یهارن  استفاده از -

 ییفضا

 (یمرکز اطی)ح بسته یبا فضا باز مهین و باز یتداخل فضاها و بیترک -

 

 گیرینتیجه -16
پیشینه موضوع، آنچه درتحقیق حاضر به عنوان موضوعی تـازه   های انجام گرفته و مباحث مطرح شده درتوجه به بررسیبا 

هـای آموزشـی؛ بلکـه    های گروهی و فردی کودکان، نه تنها در قالـب برنامـه  مورد تأکید قرار گرفته، این است که بازی و فعالیت

های آموزشـی امکـان پـذیر    درجهت ارضای نیازها و رشد همه جانبه و ارتقاء خالقیت آنها بوسیله اجزا و عناصر معماری در فضـا 

داده شـده، کـه بـا بکـارگیری آن،      ارائـه های آموزشی کودکان های طراحی برای محیطاست. از این رو با به این موضوع شاخصه

 آموزشی در تعامل با کودکان در راستای رشد خالقیت آنان برآیند._ های مذکور به صورت یک ساختار بازیمحیط

 

 مراجع -17

 49-42، صفحات 1394 ،ساختمان و راه المللیبینی ماهنامهکودکان،  در خالقیت ایجاد و معمارى؛ آرام، پربه[ 1]

و محمودی نژاد، هادی و علیزاده، امین؛ بررسی تحلیلی چگونگی برانگیزش آفرینشگری کودکان پورجعفر، محمدرضاو انصاری، مجتبی [2]

، 25بازی کودکان،مدیریت شهری، شمارهفضاهای« طراحی کالبدی»و«خالقیت»باتاکیدبررابطهدرطراحی فضاهاومحوطه های شهری

 82-63، صفحات89بهاروتابستان

، آموزشفناوری پژوهشیعلمی نشریه، کودکان براساس مدل خالقیت آموزشی فضاهای اصول طراحی؛ و مدنی، رامینمینو ، شفایی[ 3]

 222-215، 1389، بهار3شماره، 4جلد

ی فضا یطراح در کنندگانستفادها نگرش یبررسی، سعید؛ عظمتو  بهرام،  صالح صدق پورو  لیاسماعی، ضرغامو  رضادیحمعظمتی،  [4]
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 و ، پاییز9شهر، شمارهآرمان شهرسازی و نشریه معماری ،کودکان یباز یفضا یریپذ تیخالق ارتقاء منظور به یشهری هاپارک

 24-233، صفحات 1391زمستان

  1391، تابستان19پرورش خالقیت کودکان، مجله منظر، شماره  در عوامل محیطی تاثیر ؛بیگلو، مینوقره[ 5]

، 1391، افزایش خالقیت کودکان پیش دبستانی آموزش خالقیت به مادران بر تأثیر؛ کامران و نیوشا، بهشته و هدایتی، فاطمه، گنجی [6]

 93-72صفحات

شهر، فصلنامه مدیریت شهری،  در  )ابتدایی(  آموزشی هایمحیط در رفتار و یادگیری بر محیطی ملعوا لطف عصا، آیناز ؛ تأثیر [7]

 91-73، صفحات  1387، پاییز21شماره

، کودک مرتبط با فضاهای خالقیت در ایجاد بر بررسی عوامل موثر ؛داد، محمدتقی و شهسواری، ناهیدمریم و ولیسیده، مجتبوی[ 8]

 13-1، صفحات1393، آبانپایدار توسعه و شهرسازی ی،معمار همایش ملی

 هاینوآوریفصلنامه، آموزاندانش خالقیت بر هنری محیط تأثیر ؛سونیا ،سیلوایهو  محمدجواد ، مهدوی نژاد غالمحسین و، نژاد [ مهدوی9]

 141-127، صفحات1392، زمستان48شماره آموزشی ،

ی روانشناس دانش جایگاه(محیطی روانشناسی دیدگاه از کودکان برای پایدار ، مهدی؛ طراحیاویجنزمجیدی، نسیم و جاوینزمجیدی [11]

، صفحات 92پایدار، آذرشهری فضاهای و معماری ، اولین کنفرانس ملی)پایدار معماری رویکرد کودکان باهایمحیط طراحی در محیط

1-9 

 بین صفات خالقیت و مهدکودک براساس رابطه فضای طراحی؛  شفایی ، مینو بهرام و ،صالحو  فرهن ،  مظفرو  عبدالحمید، نقره کار[ 11]

  59-31صفحات ،1388، معمارانه هایایده

و  یمعمار یانجمن علم یپژوهش -یعلم هی، نشریدر آموزش معمار طیمح یشناسحلقه گمشده روان؛ علی و قارونی ، فاطمه، نمازیان[ 12]

 131-121صفحات  ،1392، بهار و تابستان5، شماره  رانیا یشهرساز

 ارتقا و رشد در شده ادی تعامل ریتاث به ژهیو نگاه با معاصر در دوره یمعمار تعامل کودک و ی؛ بررس، ندامیالنی فرزانه و نافعی، هدفی [13]

 16-1، صفحات  1392کودک،  تیخالق

   Wardle, Francis. Pre-k spaces: design for a quality class room. Community products, LLC, 2009[14] 


