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 چکیده

 باشد، ویط کالبدی میرفتار مرتبط با محدهد پس با این تفکر که رفتار در خالء رخ نمیزیرا  ،یادگیری با شرایط محیطی ارتباط تنگاتنگی دارد

خاطب خود فضایی را طراحی میمای با شناخت نیازهای پس معمار در هر پروژه .پذیرندتر از آن که بر فضا تأثیر بگذارند، از آن تأثیرمیها بیشانسان

ک کودک را ی یکه بتواند نیازهای روحی و جسمفضا باید طوری طراحی شود و کند. در طراحی مکانی برای کودک نیز، کودک محور اصلی است 

قابلیت  یدک امروزکوو  شود،ای از زندگی است که طی آن نوعی سازگاری تدریجی با محیط رشد ایجاد میمرحله دوره کودکی برطرف کند.

یم این است که چگونه پردازکه در پژوهش حاضر به آن می مسأله مهم .دهای خود داررا با بیان تمایالت و نیاز یطشگیری محگذاری بر شکلتأثیر

 -وش توصیفیرروش تحقیق در پیش گرفته شده در این مقاله، کند؟ محیط کالبدی فضای آموزشی، کیفیت اهداف یادگیری در فضا را تقویت می

و در نهایت شناخت است.  های اینترنتی استفاده شدهایتای و سها به شکل اسنادی و میدانی است و از منابع کتابخانهتحلیلی است و گردآوری داده

 ، طراحان را به خلق فضایی متناسب با رشد کودک هدایت خواهد کرد.و نیازهایش بهتر از کودک

کلمات کلیدی

آموزشمعماری، محیط بازی، کودک، یادگیری، 

                                                 
گاهی در انتخاب  آبا رویکرد خود)سال 11الی6 های زندگی به کودکانطراحی مرکز آموزش مهارت »ایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان از پته برگرفاین مقاله 

 باشد.می(«  فرهنگ و هنر اصفهانشغل در حوزه 

طبایبان مرضیه سیده نویسنده مسئول:                                                                                                                                                      



 مقدمه -1

برآن است که فرایند یادگیری کودکان توسط  1برنرفنی براننظریه

آید. وی تأکید های فرهنگی و اجتماعی پدید میتعامل دو طرفه با محیط

کرد دارد که باید کودکان را در طوالنی مدت، با محیط پیرامون درگیر 

تا به کسب تجارب بپردازد و شرایط رشد خود را فراهم سازند. براین 

اساس باید در آغاز با نیازهای گروه سنی کودکان از فضا آشنا شده وبا 

 های ساختاری آنها اقدام به طراحی نمود.توجه به اندازه

پذیرترین گروه سنی جامعه را تشکیل ترین و تأثیرکودکان حساس

ها و رشد شخصیتی کودکان، عالوه بر تأمین ء توانمندیدهند. ارتقامی

نیاز جامعه برای همگامی با تحوالت جهانی، نوعی احترام به انسانیت 

کودکان است. چرا که آنها حق دارند که تمام احتیاجات اساسی معنوی 

و مادی خود را برآورده ساخته و به پرورش نیروهای درونی خود بپردازند. 

کودکان . فضاهایی متناسب با شأن انسان است هدف معماری خلق

-باشند و قابلیت تأثیرگذاری بر شکلاعضای کوچک و لطیف جامعه می

های های خود دارند. در سالگیری محیطشان را با بیان تمایالت و نیاز

های آموزشی و اخیر با ایجاد تغییر در نظام آموزشی، اهمیت محیط

یازهای کودکان، بیش از پیش مورد توجه نمودن بستر یادگیری با نسازگار

نظران قرارگرفته است و برای جذاب کردن این فضاها تدابیر صاحب

اند، اما در این امر مهم به معمارانی آشنا به علوم گوناگون اندیشیده

رفتاری کودک نیز احتیاج است. دراین پژوهش نیز اهمیت عوامل 

عنوان مفهوم در نظرگرفته محیطی، تأثیرمحیط بر یادگیری کودکان به 

او  شده. و با قرار دادن کودک در محیط مناسب و افزایش سطح ارتباطی

دایره شناخت و انتخاب او را وسیع تر کرده و باعث بهتر زیستن کودک 

 شود. در جامعه امروزی می

 اهمیت و نقش محیط برای کودکان 2- 

آن آموزش و  خواهیم محیطی بسازیم که درمی :2مارگارت مک میالن

ناپذیر باشد و همین که کودک در محیط قرار گرفت، پرورش اجتناب

 های فراوان بیاموزد. بدون تالش دیگری؛ چیز

 موزشآدهد که از عوامل بسیار موثر تربیتی در تحقیقات نشان می

در نظام  های یادگیری است.کیفیت معماری در محیط نوین، پرورش و

موزشی نه تنها یک محیط خشک و آ هاییطمحتعلیم و تربیت نوین، 

بلکه به عنوان  ،گرددثیر در فرایند یادگیری محسوب نمیأروح و فاقد تبی

 موزشیآهای گذار در کیفیت فعالیترثیأیک عامل زنده پویا و بسیار ت

 تأثیر تنها تحت، در این نگرش تعلیم و تربیت کند.ایفا نقش می کودکان

ها عناصر متعدد دیگری در انتقال مفاهیم و پیام باشد بلکهکالم معلم نمی

در و دیوار مدرسه همانند کتاب برای »ش دارد. می توان گفت قبه او ن

از این رو  «گویدنها سخن میآباشد و با موزان حامل پیام میآدانش

های کیفی و طراحی مناسب این فضاها، رعایت استانداردها و شاخصه

ای روحی و روانی کاربران در سنین مختلف از هتوجه به نیازها و ویژگی

 هایمحیطسطح کیفی  گذار در باال بردنرثیأعوامل بسیار مهم و ت

های عملکردی و اصول و توجه به شاخصه شود.موزشی محسوب میآ

خگویی به سکالبدی عالوه بر پا هایمحیط شناختی در طراحیمبانی زیبا

وفایی و پرورش استعدادها نیازهای روحی و جسمی کاربران، موجب شک

موزشی آنها خواهد شد. لذا برخورداری از فضاهای آو شکوفایی خالقیت 

-رمایهبری بیشتر از سدر بهره مناسب و مطلوب یکی از راهکارهای موثر

 [.2]باشدهای مادی و انسانی می

های تخصصی نوپایی است که به روان شناسی محیط یکی از رشته

عوامل و شرایط فیزیکی معماری و فضای محیط،  تأثیر متقابل رفتار و

بیشتر از دیگر جنبه ها تأکید دارد. روانشناسی محیط مطالعه پیچیده 

شناسی محیط اصل بر در روان .[8]بین مردم و محیط اطرافشان است

و به قرارگاه فیزیکی توان بدون توجه به این است که رفتار انسان را نمی

پوشی از تأثیر شرایط چشم و. [9]رار دادررسی قطور جداگانه مورد ب

-گیری ها باقی میفیزیکی، اجتماعی و فرهنگی نقاط کوری در نتیجه

 گذارد.

در تمام موجودات زنده به موجب قانون تأثیر وتأثربخشیدن در  

محیط، تمایل به سازش با محیط وجود دارد، به این ترتیب کودک 

کوشش دارد با محیطی که در آن زندگی میکند، سازش نماید و خود را 

توان شود، میدیده می (1شکل )با آن منطبق سازد. همانطور که در 

سازی کودک دانست. سازی و برونلی بین درونسازش با محیط را تعاد

گیرد و های کاوشگرانه در محیط یاد میکودک اغلب از طریق بازی

 اطه کرده منبع بزرگی برای تحریک افکار اوست. محیطی که کودک را اح
 

 

  

 

 نحوه ارتباط کودک با محیط (:1) شکل

ای برای کشف و درک محیط بازی وسیله3- 

 پیرامون کودکان

توان به بازی تعبیر کرد، برای انسان در علوم تجربی هر جنبشی را می

بازی کارکردی آزاد و خالق از نفس و مفصلی است که رفتارهای غریزی 

-ی هنر نزدیک میآن به مرحله خلق آگاهانهانسان با گذشتن از 

ترین اتفاقاتی است که کودکان به کردن یکی از مهمبازی. [21]شوند

انگیخته در تمام اوقات، درهر جایی، با هر چیزی، همراه با طور خود

 [.1کنند]تغییراتی مداوم، بدون هیچ هدفی، شروعی یا پایانی بازی می

های جسمی و ذهنی است که فعالیتها و ای از حرکتبازی مجموعه

موجب شادی، لذت و ارتباط با دیگران شده و درعین اینکه وسیله 

توان میبازی را  [.12ازندگی نیز دارد]سرگرمی است، جنبه یادگیری و س

ی نیروهای اضافه دانست یا آمادگی کودک برای دوران راهی برای تخلیه

ای غریزی برای یا چاره بزرگسالی، یا پاسخی به طبیعت فعال کودک و

آموزند، به مکاشفه کودکان از طریق بازی خیلی چیزها را می [.3]رشد او

دار شدن امور کنند، برای عهدهپردازند، کنجکاویشان را ارضا میمی

حیطسازش با متأثیر بر محیط  تأثیر از محیط 



پردازند و درباره خود، اطرافیان و محیط شان به تمرین میزندگی آینده

 [.4]آورنداطالعات جدیدی به دست می

های رفتاری کودک و یک ترین مشخصههر صورت بازی از اصلیدر 

باشد. های رشد میترین گامتجربه مشترک جهانی است، که از ضروری

رود که کودک برای رسیدن به واژه بازی برای توصیف فعالیتی به کار می

اهداف خاص خود به هنگام پیروی از تصورات و عالئقش به شیوه خودش 

زی می تواند تمامی وجوه رشد را شکوفا کند؛ اعم از دهد. باانجام می

رشد جسمانی، اجتماعی، احساسی، عقالنی و قوه خالقه. رشد کودک در 

 افتدحین بازی به صورت همزمان، جامع و غیر قابل پایش اتفاق می

نشینی دو نیاز متفاوت ای از همو آموختن در خالل بازی نمونه. [22]

محور، از یادگیری بازی نیاز به فراغت.است؛ نیاز به یادگیری و 

دستاوردهای جدید به مقوله یادگیری کودکان است. در این رویکرد بازی، 

ابزار یادگیری است، زیرا یادگیری بر تجربه استوار است و برای کودک 

پس محیط به ابزار  [.17]ترین ابزار کسب تجربه، بازی استمطمئن

. از این رو به بستری نیازمندیم که شودموثری برای یادگیری تبدیل می

محرک کودک بوده و با تقویت کنجکاوی طبیعی کودک، اشتیاق او برای 

 ها را برانگیزد.کاوش و آزمودن پدیده

کند، کودک با محیطش از طریق بدن و حواسش ارتباط برقرار می

کمترین فشار بازی به همین دلیل به فضایی نیاز دارد که در آن تحت 

های زیرا رفتار کودک ضمن بازی ناشی از انتخاب .[23]یاموزدکند و ب

خود اوست. محیط بازی باید به کودک برای شناخت خود کمک کند به 

این ترتیب که با فراهم آوردن ابزار و محیط الزم برای انواع فعالیت به 

هایش را بدهد. کودک حین کودک امکان سنجش توان و درک محدودیت

شود که دست به عمل زده روانی تا جایی تحریک مییادگیری به لحاظ 

-بازی .شودو از قالب مفعول در فرایند یادگیری به نقش فاعل وارد می

انگیزی در فضای یادگیری به معنای غنی کردن محیط برای حمایت از 

میل به بازی است تا کودک طی فرآیند یادگیری فعال باقی بماند. خلق 

کردن محیط به ابزار یادگیری به معنای تبدیلمحیط یادگیری تأثیرگذار 

  [.17] است.

 آموزشی بر یادگیری  بررسی موردی تأثیر محیط 4-

-تسهیالت فیزیکی و پیشرفت تحصیلی دانش» ای با عنواندر مقاله

ی مدارس ایاالت متحده آمریکا پژوهش هایی انجام شده درباره« آموزان

صحیح و  است که میان طراحیرابررسی کرده و به این نتیجه رسیده 

ی آموزان رابطهدقیق ابعاد و اجزای گوناگون مدرسه و یادگیری دانش

معناداری وجود دارد. محققان تأثیر منفی حرارت نامناسب، نور کم، سرو 

آموزان نشان صدا و قدیمی بودن ساختمان مدرسه را بر عملکرد دانش

ساختمان مدرسه ممکن  داده اند. عالوه برآن، دریافته است که شرایط

آموزان داشته باشد. در شرایط است تأثیرات مثبت یا منفی بر دانش

یکسان اجتماعی، پیشرفت تحصیلی کسانی که در مدارس با تسهیالت 

 درصد ازدیگران بیشتر بوده است. 17تا  5اند مناسب تحصیل کرده

ی های این پژوهش اهمیت و تأثیر محیط فیزیکی را بر یادگیریافته

 [.11دهد]کودک نشان می

 روش تحقیق -5

که برای رسیدن به هدفی  هاییروش عبارت است از مجموعه فعالیت

توصیفی صورت گرفته -گیرد. پژوهش حاضر به صورت تحلیلیصورت می

هاست که هدف آن ای از روشاست. پژوهش توصیفی شامل مجموعه

پژوهش توصیفی های مورد بررسی است. اجرای توصیف شرایط یا پدیده

تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرایند می

توان در زمره رفتاری را میهای علومگیری باشد. بیشتر پژوهشتصمیم

 [.5های توصیفی به شمار آورد]پژوهش

هاست در پژوهش یکی از مراحل اساسی پژوهش گردآوری داده

ابع و اطالعات مختلف وبه روز مرتبط با ها با استفاده از منحاضر نیز داده

اهداف پژوهش حاضر،  آوری شده است.ها جمعموضوع و چک لیست

توجه به سنین کودکی به عنوان سرنوشت سازترین دوران زندگی هر فرد 

-و همچنین طراحی مکانی جهت پرورش توانایی و استعداد کودکان می

 باشد:ش حاضر میباشد، که درصدد پاسخگویی به این سوال در پژوه

چگونه محیط کالبدی فضای آموزشی، کیفیت اهداف یادگیری در فضا 

نفس  توان به کودک کمک کرد تا عزتکند؟ و چگونه میرا تقویت می

خود را تقویت کند و خود تصویری از جهان پیدا کند، که متعلق به 

 خودش باشد؟

 کودکان آموزشیهای طراحی محیطشاخصه -6

شامل فضای داخلی و خارجی طراحی شده که با عناصر محیط مصنوع، 

تشکیل دهنده خود مانند رنگ، بافت، نور، صدا، فرم و... بر جسم و روان 

انسان تأثیرگذار است. طراحی فضاهای ویژه کودکان از آن جهت اهمیت 

های گیرد. معماری محیطدارد، که کودک از محیط تأثیر بیشتری می

ودک بخشی از اطالعات و تجربیات ضرروری کودکانه مهم است زیرا ک

خود را از محیط فیزیکی پیرامونش دریافت میکند. و از آنجا که بازی به 

عنوان فکر و زبان کودک، ابزار درگیری او با محیط برای اکتشاف فضا و 

زدن رنگ تعلق به آن است، مطلوب است کودک فضای معماری 

 [.17]اش را در خالل بازی کشف کنددربردارنده

های دیگر، از کاربر انتظار حرکت دارد. معماری برخالف برخی هنر

حس حرکت، محرک خوبی برای یادگیری است، اما مسیرهایی که حس 

سردرگمی در انسان ایجاد میکنند، حس امنیت برای یادگیری را فراهم 

هاست. در واقع نگر بودن آن[. از ویژگی دیگر کودکان، کل6کنند]نمی

چند چیز جداگانه، یک برداشت کلی دارد و در نظرش آنچه کودک از 

گام با فضاهای مختلف بهبیند. باید گامشناسد مهم است، نه آنچه میمی

-جا و ناگهانی با چند فضا مواجه شود، موجب بیمواجه شده، و اگر یک

هایی با نظم پیچیده، شود. ساختمانمیلی کودک در درک وی از فضا می

های ار حرکت و کاوش برای کشف نظم موجود را دارد. فرماز کودک انتظ

های متقارن تعادل پردازی کودک بوده، و فرمقاعده متناسب با خیالبی



های منحنی و نرم کند. باید ذکر کرد ارتباط کودک با فرمرا القا می

کودک در درک محیط های آشنا به دار است. فرمهای زاویهتر از فرمراحت

 [10]ساندریاری می

پذیری به طور عام به قابلیت تغییر در اجسام و اشیاء گفته انعطاف

-های آموزشی، منظور از واژه انعطافدر طراحی محیط [.14شود]می

پذیری فضایی و سازماندهی فضای انسان ساخت و تغییر در آن برای 

پذیر کردن انعطاف[. 7های جدید است]دستیابی به شرایط، نیازها و داده

های آموزشی براساس تعامالت و به حداکثر رساندن قابلیت محیط

-زمان، نقش بسیار ارزنده در طول محیطی و امکان انعطاف تکاملی و رشد

های همچنین در طراحی فضا ای در ارتقاء کیفیت آموزش خواهد داشت.

عالئم و  کند.تر میداخلی، اختالف سطح، محیط را برای کودک جذاب

ی جذاب در ایجاد خوانایی فضا و همچنین در فضاهای با های بصرالمان

 مقیاس بزرگ جهت القای حس امنیت و عدم سرگشتگی موثر هستند.

های آبی باشد. رنگگذارتر از فرم میرنگ برای کودکان حتی تأثیر

و توانایی  افزایدروشن، زرد، سبز و نارنجی بر توانایی یادگیری کودکان می

و رنگ های سفید، سیاه و  زایش خواهد داد،افدرجه 12هوشی را تا 

های شوند. استفاده از رنگای سبب کاهش ضریب هوشی میقهوه

 کند.های مختلف، حس تعلق را در کودکان ایجاد میمتفاوت در محیط

های های نرم مانند چمن و فرش هستند. بافتکودکان عاشق بافت

-س کردن، یاد میطبیعی مثل چوب را نیز دوست دارند و از طریق لم

بینند. کودکان به علت این که سطح دیدشان به گیرند و آموزش می

تری بندی کف توجه بیشتر است، به بافت و تقسیمزمین نزدیک

دارند.کودکان اشیایی که متناسب با ابعاد و اندازه خودشان ساخته شده 

 [.10باشد بیشتر دوست دارند]
مناسب برای بازی است. قرار گرفتن نقش طبیعت فراتر از ایجاد بستر 

در محیط طبیعی نقش مهمی در رشد شناختی کودکان داشته، باعث 

کاری و کاهش استرس و فشارهای روحی آنها شده و به آنها اجازه دست

های سبز در دهد. پس وجود محوطهتغییر چیزهای اطرافشان را می

ان شود، و باید تواند باعث افزایش عملکرد کودکهای آموزشی میمحیط

 [.15باشد]مطابق با عملکرد اجتماعی، شناختی و فیزیکی آنها 

 نتیجه -7

عوامل محیطی اعم از اقلیم، مذهب، فرهنگ، سیاست با توجه به این که 

به  پس .ی محیط مصنوع دخالت مستقیم دارندگیرو اقتصاد در شکل

ب چالش کشاندن حواس انسان، به عنوان ابزار ادراک محیط، موج

و همچنین  ساز تفکر خواهد بود.درگیری بیشتر فرد با محیط و زمینه

گیری هوش است که حرکت عامل مهمی در شکلتوان بیان کرد که می

  پذیرد.از تجربیات محیط خارج تأثیر می

های آموزشی محیطخلق شده در  بیان مهمترین عوامل کیفیحال 

انگیزی و احساس طرهاحساس سرزندگی، خا -2امنیت  -1توان: را می

 خوانایی نام برد. -4ارتباط با طبیعت و حضور عناصر نمادین و  -3تعلق 

وضوح و خوانایی محیط برای کودک در حفظ پیوند او با محیط و ایجاد 

. برای ارضاء احساس کودک یت روانی برای او بسیار موثر استحس امن

های انگیزه ها وو پیوند با محیط فیزیکی و اجتماعی، وجود محرک

طراحی داخلی برای . حال منطبق با هر مرحله رشد کودک ضروری است

کاری باشد تا کودک سریع سال باید آسان و بدون ریزه 3الی1کودکان 

گرایی، سال باید در عین واقع 6الی 4محیط را درک کرده، برای کودکان 

کودکان انگیز بوده و از تضاد به صورت مختصر استفاده شود. برای خیال

ها نسبت به شرایط، زیرا تر آنسال با توجه به درک عمیق 11الی  7

انگیز و بینی ادراکی رسیده، معماری باید ظاهری تفکرکودک به واقع

های آموزشی مربوط به کودکان در طراحی محیط بخش داشته باشد.الهام

   توان به موارد زیر اشاره کرد که در قالب جدول بیان شده است. می

 هاویژگی عملکرد

 دسترسی آسان برای همه هادسترسی

 بخش برای کودکان مسیرهای حرکتی لذت

 طراحی فیلتر ورودی برای کنترل دمای داخل و خارج 

 های جمعی طراحی مکان فضا

 یابی مناسب فضاهای خدماتیرعایت استانداردهای فضایی و مکان

 استفاده هر چه بیشتر  از نور طبیعی 

 توجه به تنوع فضایی

 ارتباط هرچه بهتر فضاهای داخلی و خارجی

 تالش در جهت تقویت ارتباط کودکان با طبیعت

 پذیر برای تغییر دکوراسیون داخلی فضاهاهای انعطافتعبیه کاربری

ها و های کودکان توجه به حوزههمچنین در راستای طراحی محیط

 های که در جدول زیر ذکر شده، ضروری است:ویژگی

 هاویژگی هاحوزه

سازی، خلق و آفرینشگری، آرامش بخشی، ایمنی، لذت بخشی، شبیه روانی

 آفرینی، تشویق بخشی روحی، گسترش احساس اجتماعی کودک.بازی

عطر و بوی فضایی مناسب، بافت و جنس لطیف و غیرمزاحم، حرارت  فیزیکی

برودتی، دنجی و خلوت کودکانه، دسترسی آسان و سیرکوالسیون و 

 ساده و غیرمبهم.

فعالیت و پویایی فضا، ساکت بودن فضا، ارتباط با طبیعت و فضای سبز،  فضایی

خودمان بودن فضا، باز بودن فضا، روشنایی فضا، یادمانی و ادراکی بودن 

 فضا.

باز کودک با شرکت خود های کودکانه درفضاهای تئاتر و نمایش رفتاری

کودکان، استراحت کودک، امکان مطالعه فردی و گروهی، همکاری و 

های تیمی، اختالط جنسی و دهی کودک، کارگروهی و بازیمشارکت

های های فکری، تمرینهای بدنی همراه با بازیسنی کودکان، فعالیت

گیاهان و سازی با منظر و طراحی نوشتاری و شنیداری کودکانه، بازی

 عناصر فیزیکی و بصری
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