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        چكيده چكيده چكيده چكيده 

مهد كودك به عنوان اولين فضاي اجتماعي كه كودك در آن وارد مي شود،  نقش مهمي در دوران كودكي دارد و نه تنها 

فضايي براي جامعه پذيري، رشد، تعليم و تربيت كودكان نيز مي باشد. عالوه فضايي جهت نگهداري كودكان مي باشد، بلكه 

 مي محسوب كودكان رشد در مهمي عامل كرده و مخصوصاً ايفا افراد شخصيت گيري شكل در موثري فضا نقشبر اين 

معماري ذهن  مهمترين مضمون طراحي براي كودك، توجه به احساسات اوست. معماري براي كودك، ازشود. در عين حال 

او آغاز مي شود. طراحي محيط هاي كودكان به صورتيكه منطبق با شرايط آن ها باشد نيازمند شناخت كافي ويژگي هاي 

 رشد مراحل تمامي شامل را، افراد رشد كه است مدرن روانشناسي علم از شاخه اي رشد نيز روانشناسيرشد كودك است. 

دهد. با اين حال بيشترين توجه اش بر دوران كودكي و  قرارمي بررسي مورد صورت فردي ، به مرگ تا تولد از پيش از

نوجواني است. بنابراين با توجه به اهميت محيط در آموزش، رشد، پرورش و انتقال مفاهيم آموزشي به كودكان، شناخت 

ي بر ادبيات موضوع به خصوصيات كودكان به واسطه اين علم نيز بيش از پيش اهميت مي يابد. پژوهش حاضر پس از مرور

بررسي ابعاد مختلف آن پرداخته و تالش مي كند تا چيستي روانشناسي رشد و تاثير آن در طراحي فضاهاي مربوط به 

تحليلي بهره گرفته و  -كودكان، به ويژه مهدكودك، را مورد مطالعه و بررسي قرار دهد. بدين منظور از روش توصيفي

العات كتابخانه اي،استفاده از مدارك و گزارش هاي موجود، گردآوري شده است. نتايج به اطالعات الزم با استفاده از مط

دست آمده نشان دهنده اهميت روانشناسي رشد در شناخت خصوصيات كودكان و تاثير آن در طراحي فضاهاي مناسب 

 براي كودكان بوده  و بر ضرورت بررسي هرچه بيشتر اين موضوع تاكيد مي كند.

   

  

        رشد، پرورش، طراحي محيط كودكان ، كودك، مهدكودك، روانشناسي رشد: : : :     اي كليدياي كليدياي كليدياي كليديهههه    واژهواژهواژهواژه
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        مقدمه مقدمه مقدمه مقدمه     ----1111
سالگي مساله اي است كه كم و بيش در سرتاسر جهان به آن توجه كرده اند.  7رشد انسان از تولد و حتي پيش از تولد، تا 

كودك از نظر جسمي، رواني و تربيتي غفلت و پژوهش هاي اخير نشان داده است كه اگر در اين مرحله رشد نسبت به 

تحقيقات ). 49؛1391( حسين پور و نجفي، % از اين كوتاهي را مي توان جبران كرد50كوتاهي بشود در مراحل بعد تنها 

دبستان) انجام شده و ثابت كرده از روانشناسي در سال هاي اخير بيشتر درباره اين مرحله از زندگي كودك (مقطع پيش 

هر  .و هوش، تا آن درجه كه در گذشته فكر مي كرده اند، ذاتي و ارثي نيست، بلكه متاثر از شرايط محيط است شمنه اند ك

شو و نماي كودك آگاهانه تر، غني و در جهت شكوفايي كامل او باشد، هوش كودك بيشتر و خلق و خوي او قدر محيط َن

ته ياف ديگر اهميتي ما زمان در )دبستان از پيش(  مهدكودكدوره متعادل تر خواهد بود. به همين سبب تعليم و تربيت 

عالوه بر اين امروزه با تغيير سبك زندگي و حضور فعال تر مادران در فعاليت هاي اجتماعي نقش ساير محيط هاي  .است

اين گونه  اجتماعي نظير مهد كودك در رشد و پيشرفت كودك پررنگ تر از گذشته شده است. تا جاييكه گفته مي شود

محيطي براي كودكان نيستند بلكه مهمترين محيط براي جامعه پذيري، رشد، تعليم و  محيط هاي اجتماعي نه فقط صرفاً

  ).1391تربيت كودكان هستند (رياضي، 

 تا تولد از پيش از رشد مراحل تمامي شامل كه را افراد رشد كه است مدرن روانشناسي علم از اي شاخه رشد روانشناسي
 چگونگي درباره كه است علمي روانشناسي ديگر عبارتي .  بهدهد قرارمي بررسي مورد فردي صورت به ،شود مي گمر

 و وراثت تاثير نيز و مختلف سنين در اخالقي و اجتماعي عاطفي، ذهني، جسماني، هاي جنبه در رشد بر حاكم قوانين
 عملكرد و عاطفي ذهني، جسمي، تغييرات و حوالتت جريان كه است علمي ديگر بيان به ،ميكند بحث رشد در محيط

روانشناسي رشد به تمام  ).1394(عبداللهي،  ميكند مطالعهرا  مرگ هنگام تا انعقاد لحظه از  عمر طول در را فرد اجتماعي

از رشد كودك  ).1375(سيف،  شود. ولي بيشترين توجه آن به دوره كودكي و نوجواني است مراحل زندگي انسان مربوط مي

. رشد كودك تابع و تاثير شرايط جاري است كه شامل جنبه سالگي ادامه دارد 7-8سالگي آغاز مي شود و تا سن  2سنين 

  .هاي مختلف رشد است كه اين مفاهيم رشد در طول دوران رشد كودك تغيير مي كنند

 براي تر طور خاص به فضا ينكند. هم مي ايفا را موثري نقش افراد شخصيت گيري شكل در هايش ويژگي تمام با فضا
باشد  داشته كودك و عقلي رشد جسمي بر مثبتي تاثير بايست مي كه شود. عاملي مي محسوب مهمي عامل كودكان رشد

بنابراين طراحي فضاي مربوط به كودكان با توجه به ويژگي هاي ذهني، رفتاري و شناختي كودك و به . )1391(آزموده، 

طراحي مهدكودك منطبق با  سب، مي تواند مكان مناسبي براي رشد كودك فراهم كند.كارگيري عوامل گرافيكي منا

شرايط كودكان به طور قطع بستگي به شناخت كافي از ويژگي هاي رشد آن ها دارد. خصوصيات جسمي و رواني كودكان 

براين با توجه به اينكه بنا ).17؛1379در مراحل مختلف رشد اساس برنامه ريزي فضا و طراحي براي آنان است (طالبي،

ي اهميت فضاها و با در نظر گرفتن شناخت هرچه بهتر اين خصوصيات از طريق روانشناسي رشد كودك امكان پذير بوده

بر رشد كودك و اهميت تاثير عوامل مختلف بر روند رشد كودكان و انتقال  شاندر آموزش و تاثير همچون مهدكودك

   و بررسي بيشتر و دقيق تر اين موضوع امري ضروري به نظر مي رسد.مطالعه  مفاهيم آموزشي به آنها، 

پژوهش حاضر كه برگرفته از رساله كارشناسي ارشد نگارنده مي باشد پس از مروري بر ادبيات موضوع به بررسي ابعاد 

كودكان، به  در طراحي فضاهاي مربوط بهچيستي روانشناسي رشد و تاثير آن و تالش مي كند تا مي پردازد  آنمختلف 

  مورد مطالعه و بررسي قرار دهد.را ويژه مهدكودك، 

  

        روش تحقيقروش تحقيقروش تحقيقروش تحقيق    ----2222
تحليلي صورت گرفته است. گردآوري اطالعات نيز بـا اسـتفاده    -اين پژوهش با هدف كاربردي و با استفاده از روش توصيفي

  از مطالعات كتابخانه ايي، استفاده از مدارك و گزارش هاي موجود انجام شده است.
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        كودككودككودككودك        ----3333
سال باشد، مگر اينكه سن قانوني ملي قابل اعمال،  18سازمان جهاني يونيسف كودك را به عنوان كسي كه سن او كمتر از 

 12تا  1,5كمتر تعيين شود، تعريف مي كند. دوران كودكي طبق تعريف هاي جامعه شناختي و قانوني بين سال هاي 

هاي پيشين كودك را مينياتور بزرگسال مي دانستند. فرض بر  . در زمان)6؛ 1393شود ( احساني موئد،  يسالگي سپري م

اين بود كه كودك از لحاظ كمي و مقداري با بزرگسال متفاوت است. اما از جهات و ابعاد كيفيتي تفاوتي بين كودك و 

ت به بزرگسال از انديشه بزرگسال وجود ندارد. در سالهاي اخير، به كودك به منزله بزرگسال ناقص، نگاه مي كردند كه نسب

و احساس و فهم اندكي برخوردار است. بهرتقدير، ميزان و معيار همه چيز بزرگسال بود و كودك نسبت به آن سنجيده مي 

  شد. 

نظريه پردازان شناختي هم چون پياژه و جروم برونر كه رشد ذهني كودك را مورد بررسي علمي و موشكافانه قرار دادند و 

رفتار و رشد گويائ كودك را توضيح داده است اعتقاد دارند كه رفتار كودك مي بايست در پرتو قانونمندي راجر براون كه 

هاي دنياي ويژه او صورت بگيرد. به باور آنان، جهان كودك به گونه اي متفاوت از جهان بزرگسال سازمان يافته و اين 

كند، از اين رو، مقايسه رفتار كودك و رفتار بزرگسال نه  تفاوت كيفي رفتار كودك و بزرگسال را به طوركلي متمايز مي

سودمند است و نه درست. ممكن است كودكان نتوانند جهان را بر حسب مفاهيم بزرگساالن درك كنند اما آنان روش هايي 

  ).76 -77؛ 1368موثر و كارآمد جهت جذب اطالعات و تبيين رويدادها در اختيار دارند ( احدي و بني جمالي، 

  

        روانشناسي كودكروانشناسي كودكروانشناسي كودكروانشناسي كودك        ----4444
هاي نطفه اي تا هنگام بلوغ است  روانشناسي كودك كه عبارت از تحقيق در رفتار و اعمال كودك از زمان باروري سلول

يكي از شعب روانشناسي و امروزه خود في نفسه علم مستقلي به شمار مي رود. در عصر حاضر روش هاي مختلف در 

و مهمتر از همه روش مشاهده علمي و آزمايش است و بسياري از علوم مانند طب و روانشناسي كودك بكار برده مي شود 

تعليم و تربيت و روانشناسي و بهداشت روحي و علم اجتماع و مذهب در پيشرفت اين رشته از روانشناسي كمك هاي 

ين منابع پايه تحقيقات براي شاياني نموده اند و هريك از آنها اطالعات ذيقيمتي به روانشناسان اين رشته داده كه خود ا

 ).6؛  1342مطالعات در رشد و جنبه هاي مختلف وجود كودك شده اند (جاللي، 
  

        روانشناسي رشدروانشناسي رشدروانشناسي رشدروانشناسي رشد----5555
روانشناسي رشد از چگونگي تطور و نضج رفتار كودك و نحوه و ميزان تاثير اين دگرگوني از اوضاع و احوال بدني، رواني و 

ل مورد بحث روانشناسي رشد عبارتند از اصل و منشا رشد، رشد و تكامل، طرز اجتماعي بحث مي كند و اهم اين مسائ

انتقال اشكال، آموخته رفتارهاي بازتابي، تاثير و نفوذ وراثت در رشد و تكامل فرد. هدف هاي عمده اي كه روانشناسي رشد 

  در تعقيب آن است عبارتند از :

 .هر يك از دوره هاي سني  كودكآگاه شدن از قوانين و معيارهاي سنجيده و مشخص در  −

 پي بردن و به ويژگي هاي هر يك از مراحل رشد. −

 به كاربردن و انبطاق موازين و مقايس هاي رشدي براي مطالعه حالتهاي ذهني و عقلي كودكان. −

 بازشناختن كودكان بهنجار از كودكان نابهنجار. −

 بي آنان به منظور انتخاب روش بهتر.مقايسه كودكان محيط ها و شهرهاي گوناگون با يكديگر و ارزيا −

 وقوف از چگونگي تفاوتهاي رشد كودكان. −

  ).14 -15؛ 1364اطالع از حاالت و نحوه رفتار خاص كودكان در دوره هاي مختلف سني ( شرفي،  −
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        مفاهيم بنيادي در روانشناسي رشدمفاهيم بنيادي در روانشناسي رشدمفاهيم بنيادي در روانشناسي رشدمفاهيم بنيادي در روانشناسي رشد        ----6666
وال رشد بدني تا زمان معيني پس از تولد همه موجودات زنده در طول زندگي خود دچار تغيير و تحوالتي مي شوند. معم

ادامه مي يابد، ولي رشد جنبه هاي رواني به ويژه در انسان همواره و  به صورت هاي گوناگون ادامه دارد. رشد انسان در 

دوره كودكي و در همه جنبه ها با سرعتي بيش از دوره بزرگسالي ولي به صورتي پيوسته ادامه مي يابد. رشد انسان در 

محيطي بوده و در شكل  –ره كودكي و با گرايش فطري و غريزي به سوي كمال، متاثر از عوامل دروني و شرايط زيست دو

  ).19؛ 1391( حسين پور و نجفي،  گيري خصوصيات انسان در دوره هاي بعد بسيار موثر است

 
        رشدرشدرشدرشد    ----1111----6666

كه از زمان تشكيل سلول تخم تا هنگام مرگ در  رشد تعاريف گوناگوني دارد. رشد عبارت است از همه تغييرات و تحوالتي

انسان روي مي دهد. رشد حركتي مستمر، دائمي و پيوسته بوده گاهي آهسته و زماني همراه با جوش و خروش است. 

ممكن است كيفيت رشد ملموس نباشد ولي نبايد تصور كرد كه جريان رشد متوقف شده است ( احدي و بني جمالي،  

ه معني تغييراتي كمي و كيفي كه با پيشرفت زمان در طبيعت و ساخت و رفتار موجود زنده حادث مي ). رشد ب13؛ 1368

شود مي باشد كه در طول حيات موجود ادامه دارد. رشد و تكامل عبارت است از يك سلسله تغييراتي و تطورات پي در پي 

ام ميگيرد. بايد توجه داشت كه منظور از رشد و و متوالي كه براي رسيدن به هدف واحدي كه همان تكميل نضج است، انج

تكامل تنها تغيير در حجم بدن از حيث افزايش قد يا وزن نيست بلكه متضمن تحول و تغيير در خصايص رواني و عقلي نيز 

  ). 13- 14؛ 1364مي باشد( شرفي، 

 
        مفهوم پختگيمفهوم پختگيمفهوم پختگيمفهوم پختگي    ----2222----6666

در سيستم عصبي و عضالني كودك است. از آنجا ك رسيدن به مرحله معيني از مهارت يا استعداد مستلزم تغييراتي 

سيستم عصبي انسان در هنگام تولد تمام قابليت هاي خود را كسب نكرده است، اين تغييرات در دوران كودكي ادامه مي 

يابد. از اين رو پختيگي به تغييرات خاصي اطالق مي شود كه عامل اساسي در آن گذشت زمان همراه با تكامل و نظام 

گي سيستم هاي عصبي است. انسان قادر نيست رفتاري را فراگيرد مگر اينكه به مرحله اي از نمو رسيده باشد. به يافت

عبارت ديگر براي ظهور هر رفتاري دستيابي به حداقلي از رشد، تكامل و آمادگي ضروري است. پختگي به تجربه كودك از 

  ).20؛ 1391 ( حسين پور و نجفي، محيط اطرافش بستگي چنداني ندارد

 
        تفاوت رشد و پرورشتفاوت رشد و پرورشتفاوت رشد و پرورشتفاوت رشد و پرورش    ----7777

معني و مفهوم دو كمه رشد و پرورش معموال روشن نبوده و اغلب به يك معني و گاهي به جاي هم به كار برده مي شود. 

در واقع رشد بيشتر تغييرات كمي و كيفي تن و روان است. اما پرورش تغيير در جنبه هاي رفتاري و رواني انسان است كه 

وزش و تاثيرات عوامل محيطي ايجاد مي شود. انسان رشد مي كند ولي به همين اندازه پرورش نمي يابد. اگر نوزاد بر اثر آم

انسان به تنهايي زندگي كند انسان بار نخواهد آمد بلكه غرايز را از خود صادر خواهد كرد و چنانچه كودكي باهوش متوسط 

رورش استعدادهاي او در اختيارش نگذارد ممكن است از لحاظ رواني يا متولد شود ولي محيط فرصت الزم را براي رشد و پ

ذهني نابهنجار يا عقب مانده بار آيد. به عبارت ديگر رشد و پرورش با هم و به موازات هم صورت مي گيرد ( زماني آقايي، 

1385.(  

  

        مراحل رشد كودكمراحل رشد كودكمراحل رشد كودكمراحل رشد كودك    ----8888
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از يقت بايد از آن لحظه محاسبه كنيم. فل را در حقواقعيت اين است كه زندگي از هنگام لقاح آغاز مي شود و سن ط

زمانيكه نطفه انسان منعقد مي شود تا هنگام مرگ، فرد پيوسته در حال تغيير است، و اين جريان تحول و تكامل هيچگاه 

ر وجه سرآغاز آن نيست. ه متوقف نمي شود. تولد تنها يكي از حلقه هاي زنجيره طوالني تغيير و تحول است و به هيچ

تحولي در انسان بستگي به تغييرات پيشين دارد و از طرف ديگر در تغييرات بعدي تاثير مي كند. رشد شخص در حصول 

مشخصات و قابليتهاي تازه و انجام فعاليتهاي پيچيده تر و مهمتر از پيش ظاهر مي شود. اگرچه انسان در سراسر زندگي به 

  .)1395(بدخش،هاي اول عمر تا مرحله بلوغ حاصل مي شود  نحوي رشد مي يابد ولي قسمت اعظم رشد در سال

  مراحل رشد كودك را به صورت زير مي توان تقسيم بندي كرد :

 سالگي 2تولد تا  .1

 سالگي 7سالگي تا  2 .2

 سالگي 12سالگي تا  7 .3

 ).1394(علي اكبري، سالگي 12بعد از  .4
 
        نيازها و عاليق كودكاننيازها و عاليق كودكاننيازها و عاليق كودكاننيازها و عاليق كودكان        ----9999

هاي رشد جسماني و تحول رواني كودكان در دوره هاي مختلف رشد، دومين محور  همراه با شناخت هرچه دقيقتر ويژگي

اساسي در تعليم و تربيت و مهمترين وظيفه اوليا و مربيان شناخت و درك نيازهاي خاص كودكان در مراحل گوناگون رشد 

ن زماني مي تواند در ها و خصوصيات مربوط به تحول زيستي و رواني كودكا مي باشد. به عبارت ديگر شناخت ويژگي

  ها نمايد. فرآيند تعليم و تربيت موثر واقع گردد كه بي درنگ مربيان را متوجه نيازهاي اساسي آن

درك بخشي از نيازهاي اساسي انسان، بخصوص آن دسته از نيازهاي زيستي كه براي همه افراد بشر ضروري و حياتي است، 

ورد نظر است، شناخت عميق و درك صحيح از ميزان و چگونگي نيازهاي چندان امر مشكلي نيست. اما آنچه كه بيشتر م

  متنوع كودكان در مراحل مختلف رشد است.

با در نظر گرفتن سرعت فراوان رشد در دو سال اول زندگي، توجه به تغذيه مطلوب كودك فوق العاده حائز اهميت است. 

هاي حسي خوشايند دارند. كودكان  نياز به محرك براي پرورش حواس و توسعه مهارت هاي حسي و حركتي، كودكان

زماني كه قادر مي شوند بايستند و راه بروند، نياز به راهبران و همراهان مهربان دارند، براي اين كه بتوانند كلمات و جمالت 

مايند و با سخن گفتن با را ادا كنند، نياز به الگوهاي كالمي دارند. كودكان نياز دارند كه با راه رفتن دنياي اطراف را كشف ن

ها ارتباط برقرار كنند. كنجكاوي يك ويژگي فطري است و كودكان براي ارضاي اين حس بسيار ارزشمند كه  همه آدم

هاي ذهني است، نيازمند سوال كردن از اين و آن هستند. توجه به چنين نيازي حاكي از  خميرمايه شكوفايي و خالقيت

هاي بسيار خوشايند و دلچسب كودكان و جلوه اي از تخيل  اوليا است. بازي از فعاليت نگرش واقع بينانه و بينش عميق

هاي بارز كودكان محسوب مي شود. تقليد و يادگيري مشاهده اي، اساس  كودكان است؛ پس نياز به بازي از ويژگي

تقليد از رفتارهاي كالمي و است. از آنجاييكه  از دبستانيادگيري هاي كودك و بالطبع تحول شخصيت او در سنين پيش 

غيركالمي الگوهاي بزرگساالن در روند شخصيت كودكان امري است كامال طبيعي، نياز به الگوهاي مطلوب از اساسي ترين 

ست. هاي رواني ا نيازهاي كودكان است. بهداشت رواني كودكان در گروي وجود الگوهاي مطلوب و به دور بودن از تعارض

عالوه بر اين ها نياز به محبت و تعلق خاطر در كودكان فوق العاده چشمگير و مهم است. نياز به تعلق به گروه، نياز به ابزار 

وجود و نياز به امنيت رواني از اساسي ترين نيازهاي كودكان به شمار مي آيد. به طور خالصه مي توان چنين نتيجه گيري 

تان بيشترين نياز كودكان، نياز به مهر و محبت والدين است؛ اين نياز به گونه اي است كه دبسا ز نمود كه در دوره پيش 

ساير نيازهاي زيستي را نيز موثر مي كند. كودكان نياز دارند كه رفتارشان مورد توجه ، تاييد و تشويق والدين و مربيان واقع 

  ).29- 32؛ 1385وز، ها نياز شديد به مهر و محبت بزرگساالن دارند ( افر گردد. آن
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        كودك و معماريكودك و معماريكودك و معماريكودك و معماري    ----10101010
زار هاي آهر كودكي، بر روي كره زمين، زماني آرزوي دنيايي پاك تر را در دل پرورانده است. دنيايي مبرا از اين هزاران 

ط . انسان و محيپايان بي تماشاي و براي تفرج مكاني امن، ،زندگي، و در عوض مزين به باغ جادويي پر از عجايب، مخفيانه

به صورت متقابل بر يكديگر تاثير گذار هستند، در اين ميان تاثير پذيري كودكان به علت محدوديت هاي جسمي پيرامونش 

  و رواني شان به مراتب بيشتر از تاثيرگذاري آن ها مي باشد.

سال هاي كودكان حساس ترين و تاثير پذيرترين گروه سني جامعه را تشكيل مي دهند و در حساس ترين و مهمترين 

جسمي و اجتماعي آنها شكل مي گيرد تا زماني كه وارد شهر ، ذهني، زندگي شان يعني زماني كه پايه هاي رشد شخصيتي

مي شوند نيازمند اين هستند تا زندگي اجتماعي را در مقياس خود تجربه كنند و اين امر مستلزم فراهم بودن فضايي 

ياهوي دنياي بزرگتر، دنياي پر از شادي با رنگ هاي زيبا كه در آن كودك كودكانه و صميمانه است. فضايي به دور از ه

فرصت بيان افكار تازه و پرورش و رشد استعداد هايش را داشته باشد، فضايي كه زمينه اي مناسب براي خالقيت كودكان 

  .فراهم آورد

  بدست  شده  ساخته  اشكال  او از طريق  و تربيت  م؛ تعلي است  كودك  مربي  و بعد از پدر و مادر، اولين  است  مربي  معمار يك

و فضا در   ، معماري كودك  ارتباط ميان  دليل  همين  شوند. به مي  دهند، منتقل مي  را تشكيل  كودك  محيط اطراف  او، كه

  . قرار دارد  تمدن  كردن  انساني  مساله  بطن

جسارت هاي   ها يا حتي تواند خود را با تازه مي  بالغ  تر از انسان راحت،  پيشين  هاي از سنت  رهايي  دليل  كودك امروز، به

بايد در   باشد. بنابراين  تازه  اشكال  دهنده  تواند طرفدار و نيز الهام مي  راحتي  دهد. او به  معاصر تطبيق  و شهرسازي  معماري 

  معمارانه هر فرد و فرم هاي   زندگي  فضاهاي  بين  تعادل  ريجتد  به»  كودك  بوسيله«  و شايد تا حدودي  كودك  براي  اول  درجه

كند و   او را درك  هاي و فضا و خواست  كودك  ، معمار بايد از سويي هدف  اين  به  دستيابي  براي. فضا را برقرار كرد  سازنده

امروز در   كودك  كه  محيطي  ديگر بايد به  ها را بيابد و از سوي آن  كردن  برطرف  هاي و روش  او راشناخته  نيازها و مشكالت

خود بيفزايند تا بتوانند   بايد بر سرعت  امر، معماران  اين  تحقق  كند. براي  درك  خوبي  را به  برد آشنا باشد و آن سر مي  به  آن

  را بطور كامل  كودكي  دنياي  و بيش  كم  كه  شناسان  و روان  ، پزشكان شناسان  ، جامعه و تربيت  تعليم متخصصين   پاي  به

  .اند، برسند شناخته

را در   كودكي  دوران  تمام  كه  طوالني  يادگيري  . بواسطه يك فضاست  ادراك  ارز و مكمل  هم از خود،  و شناخت  پيشرفت

  به  . نحوه باشيم  تسلط داشتهوجود خود   به  بوديم  ياد گرفته  همانطور كه  برفضا تسلط پيدا كنيم  كه  گيريم گيرد ياد مي برمي

بسيار   رابطه  در اين  كودك  تجربيات  اولين  دليل  همين  . به ما استوار است  دروني  تعادل  بر پايه يادگيري   اين  پيوستن  وقوع

  در فضا ياري  يتشموقع  ، او را در پيدا كردن جدي  ايجاد برخوردهاي  بايد بدون  و صحيح  موفق  و تربيت  هستند. تعليم  مهم

و   فعال  هدف فضايي  بلكه  نيست  سرد هندسي  محدوده  فضا، يك  بيابد. منظور از اين  خود را در آن  دهد تا بتواند مركزيت

  گيري  در شكل  است  ما را دربرگرفته  كه  . فضايي آزادي  و هم  است  داراي امنيت  هم حال   فضا در عين  . اين تأثيرگذار است

  ، بزرگ زندگي  مختلف  يا دوران  هر شخصي  فضا، برحسب  نمايد. اين مي  ما را محافظت  كند و خلوت مي  ما شركت  خصيتش

فضا   شود خود را بيابد پس مي  و بزرگ  او كوچك  اعمال  نسبت  به  فضا كه  در اين  راحتي  تواند به فرد مي. شود مي  و كوچك

بايد   كند بلكه  فضا نبايد خود را بر ما تحميل  ، اين و پويا است  زنده  روانشناختي  واقعيت  يك  بلكه  نيست  محيط عادي  يك

  .)1395(بدخش، گيرد  ما شكل  با شخصيت  متناسب

  

        فضاي مناسب براي كودكانفضاي مناسب براي كودكانفضاي مناسب براي كودكانفضاي مناسب براي كودكان        ----11111111
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اند. فردريك فروبل  از ديرباز مربيان هوشمند و آفريننده همواره به اثرات محيط زيست كودكان بر رشد آنان توجه داشته

طراحي محيط و فضاسازي براي كودكان را با طراحي فضاي سبز و باغ كه پيوسته در حال تغيير است مقايسه مي كرد، 

تفضاهايي تخيل پرور و راهنماي تخيالت و رفتار كودكان. يك قرن بعد مارگارت مك ميالن پيشگام ايجاد و تاسيس مهد 

واهيم محيطي بسازيم كه در آن آموزش و پرورش اجتناب ناپذير باشد و همين كه مي خ« كودك در انگلستان مي گفت 

رويكرد رجيو محيط را به صورت معلم ». كودك در چنين محيطي قرار گرفت، بدون تالش ديگري، چيزهاي فراوان بياموزد

ور مستقيم بر كيفيت سازماندهي و چينش محيط فيزيكي به ط« سوم مطرح مي كند. جوليا مانينگ مورتون مي نويسد 

  ).23-24؛ 1389دهقاني و مفيدي، » ( آموزش تاثير مي گذارد

وجه مهمي از شخصيت كودك در تعامل با محيطش شكل مي گيرد كه بخش مهمي از احساسات و دانسته هاي او را مي 

ديگر، به مرور زمان با مفهوم ياد ميگرد كه هر مكان، مخصوص انجام فعاليت و كار خاصي است؛ يا به عبارت  سازد و او بعداً

دوست دارند  كاربري مكان آشنا مي شود. كودكان تقريبا به هر چيز با ديدي بازيگوشانه و نگاهي خالق مي نگرند و فطرتاً

همه چيز در اطرافشان را به عنوان وسيله اي براي بازي كردن و سرگرم شدن ببينند. كودكان در اين سن از داشتن فضايي 

ك حريم ويژه، گنجه اي محرمانه يا جايي شبيه آلونگ براي تخيل پردازي و ابراز استقالل خودشان لذت مي خصوصي يا ي

برند، بازي هاي جمعي هم براي آنها لذت بخش است. پس چه بهتر كه طراحي فضا كودك را با مضموني داستاني آغاز 

تن حساسيت و آسيب پذيري كه خاصه ي سن كم كنيم. امنيت و بهداشت، مقوله هايي حياتي هستندكه با در نظر گرف

آنهاست، بسيار جاي بررسي و دقت دارد. البته رعايت هريك از موارد محدوديت زا هم حد و حدودي دارد ( احساني موئد، 

  ).  8- 12؛ 1393

  و آرامش  ترس  عدم ، راحتي  آنها احساس  درون  طور در ارتباط و زندگي  و بناها و همين  بايد در برخورد با احجام  كودك

  و گاهي  شاد و روشن  با رنگهاي  فضاهايي .ترساند او را مي  نامتناسب  هاي فرم  اضافه  به  از هر چيز ديگري  بيش  كند. تاريكي

لقا انگيز را ا و خيال  رويائي  آيد) موضوعات مي پديد  با آبرنگ  در نقاشي  كه  حالتي  (مثل  نامشخص  هاي با فرم  هايي رنگ

فضاها   كه  كند. همچنان را القا مي  بودن  پروازدهنده ، و ، رويائي ، مهربان ، رفيق عاطفي  چون  احساسي  كند و در كودك مي

در   نرم  بيشتر در بنا و انحناهاي  ، جزئيات مشخص با مرزهاي  ماليم  گردد از رنگهايي  باالتر طراحي  با سن  كودكاني  براي

  خود را از دنياي  هم  حال  بايد در عين  . كودك است  فضا كار بسيار دشواري  كرد. ادراك  استفاده  انتو فضا مي  طراحي

د ده مي  انجام  اشياء اطرافش  شناختن  را بوسيله  عمل  كند. اين  و تحليل  تجزيه اين دنيا را  تميز دهد و هم  اطرافش

كودك را تامين كند، بايد فضا و جايي باشد كه در آن، چيزها به طور  براي اينكه محيط بتواند رشد بهينه. )1395(بدخش،

منطقي سازماندهي شده و در دسترس باشند. چنين فضاهايي سبب ايجاد و تقويت اعتماد به نفس در كودكان مي شود و 

همين دليل فضاي ها را مستقل بار مي آورد. واكنش كودكان به منابع برانگيزنده، به صورت فوري و آني است و به  آن

  ).19؛1389فيزيكي به اندازه كتاب ها، اسباب بازي ها و طرح درس ها مهم است ( دهقاني و مفيدي، 

  : محيطي كه براي كودكان طراحي مي كنيم ، ميبايست شامل فضاهاي زير باشد

ضا را مانند درخت و آب و موجودات زنده كه اساسي ترين و مهمترين ف (Nature space) فضاهاي طبيعي .1

  .براي كودكان تشكيل مي دهد

فضاهاي گسترده اي كه بچه ها بتوانند به اندازه دلخواه در آن بدوند و انرژي هاي  (Open space) فضاهاي باز .2

  .درونيشان را تخليه كنند

  .راه ها و جاده ها قبل از حضور ماشين، زمين اصلي بازي بچه ها بوده است (Rood space) فضاهاي راه ها .3

كنند و شبكه اي است كه فضاهاي متنوع را به هم وصل  ايي هستند كه بچه ها در آن همديگر را مالقات ميراه ه .4

  .مي كند
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اينها فضاهايي هستند پر از پيچيدگي، كه قوه تجسم و  (Advanture space) فضاهايي براي ماجرا جويي .5

   .تخيلي كودكان بواسطه بودن در اين فضاها تقويت مي شود

  .استقالل كودكان از طريق اين فضاهاي مخفي رشد مي يابد (Hide out space) فيفضاهاي مخ .6

فضاهايي هستند كه با ساختار بازي در يانشان در مكان هايي كه  (Play structure space) ساختار هاي بازي .7

؛ 1391جفي، (حسين پور و ن بازي اهميت مي يابد. اين قبيل فضاها به عنوان زمين هاي بازي شناخته شده است

82 .(  

  

 ��� ��د�    - - - - 12121212
پرورش عاطفي، جسمي، هوشي، رفتاري (اجتماعي) گفتاري و   مهد كودك محلي است براي مراقبت، شناخت استعدادها،

  : رشد خالقيت كودكان در سن پيش از دبستان. اين دوران در شش بخش قابل بررسي است

                

        ))))    1395139513951395(بدخش،(بدخش،(بدخش،(بدخش،    تقسيم بندي دوران مهدكودكتقسيم بندي دوران مهدكودكتقسيم بندي دوران مهدكودكتقسيم بندي دوران مهدكودك    ) ) ) ) 1111جدول (جدول (جدول (جدول (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مهدكودك به مركزي اطالق مي گردد كه « ن تعريف مي كند از سوي ديگر وزارت بهداشت نيز مهدكودك را اين چني

يادگيري كودكان در ابعاد زيستي ، رواني و اجتماعي را عهده دار مي باشد و با فراهم  –مسووليت مراقبت و فرايند ياددهي 

ان تحقق اين امر ماه تا قبل از سن ورود به دبست 6ها و تجارب يادگيري متنوع براي يادگيري كودكان از سن  آوردن فرصت

بخش عظيمي از آموزش و پرورش و راهكارهايي كه در مهد كودك ها اعمال مي شود، براي پيشبرد ». را ميسر مي سازد 

همه جانبه رشد عاطفي، جسماني، ذهني، اخالقي، هنري و خالقيت كودكان است و آنان را براي ورود به دبستان آماده مي 

  .كند

  

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    ----11113333
حيط پيرامونشان در تاثير گذاري و تاثير پذيري متقابل اند. كودكان، به سبب محدوديت هاي جسمي و رواني انسان و م

خود در قياس با بزرگساالن، تاثيرپذيري بيشتر و عميق تري داشته و در عوض، تاثيرگذاري كمتري بر محيط دارند و به اين 

محيط به عنوان يكي از عوامل  ).13؛ 1380ي اند (بهروزفر، ترتيب نيز بيش از بزرگساالن اجباراً تابع شرايط محيط

برانگيزنده، بايد به تفاوت هاي افراد و نيازهاي متفاوت آن ها پاسخگو باشد اين بدان معناست كه در طرح ريزي فضاهاي 

ساختن خود با يادگيري بايد كوشش شود محيط با نيازهاي يادگيرنده هماهنگ گردد، نه اينكه يادگيرنده را با هماهنگ 

  ). 1394،رحيم زادهمحيط وادار كنيم (

  رديف  سن  بخش

 1 ماهگي 3-12 شير خوار

 2 سالگي 2- 1ماهگي  24-12 1نوپا 

 3 سالگي 3-2ماهگي 36-24 2نوپا 

 4 سالگي 4-3ماهگي  48- 36 نوباوه

 5 سالگي 5-4ماهگي  60-48 پيش آمادگي

 6 سالگي 6-5ماهگي  72- 60 آمادگي
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 و حساسيت دليل به مسئوليت اين بار. دارد نقش افراد تربيت در نوعي به آورد مي وجود به كه فضاهايي طريق از معماري
 تجه موثر عواملي و بستر نمودن فراهم هدف،. است بيشتر ها آن به مربوط فضاهاي طراحي در كودكان، پذيري تاثير
 ديگر عبارت به . است ها آن كامل رشد تامين و جسمي، و شخصيتي وجوه شناختن براي وجودي بالقوه هاي قابليت تحقق
 ابعاد كلي طرح و قطري هاي قالب گيري شكل براي بستري عنوان به سو يك از را كودك رشد در فيزيكي محيط نقش

 بدني هاي مهارت و شناخت محتواي ذهني، هاي داشته گسترش و ريزي پايه براي موثر عاملي ديگر سوي از و او وجودي

 در مقاصد ساختن برآورده بر عالوه كه است فضاهايي آن شامل كودكان رشد مناسب بستر و محيط. گيريم مي نظر در وي
 اشدب هماهنگ نيز آنان هاي توانايي با و بوده رشد در كودكان وجودي نيازهاي پاسخگوي يك هر براي شده گرفته نظر

   ).1385،كرونر(

 نظر در از قبل ولي. بگيريم نظر در آنان احتياجات با مطابق و كوچك معيارهاي مبناي بر بايد را كودكان فضاهاي معماري
 زمينه اين در او روحيات و ذهنيات با و بشناسيم فضا از را او درك چگونگي و كودك بايد فضايي، تسهيالت گونه هر گرفتن
 نيازمند خود اجتماعي و فيزيكي محيط با پيوند احساس و عاطفي ارضا به چيز هر از قبل رشد، براي كودك. گرديم آشنا
 هنگام. است كودك رشد مرحله هر با منطبق و الزم هاي انگيزه و ها محرك وجود مناسب، محيط مشخصه بنابراين. است

 در او، در ناخرسند  روحيه ايجاد از جلوگيري و ومحيط كودك بين عاطفي پيوند ايجاد منظور به ترفند مفيدترين طراحي،
 و محيط طراحي جغرافياي به توجه. است رشد مرحله هر در كودكان عاطفي و جسمي تمايالت و ها وابستگي گرفتن نظر

 با كودكان سازگاري در بسزايي تاثير تواند آن،مي مختلف زواياي و ها گوشه عاطفي و بصري هاي ويژگي در تنوع ايجاد
  ).1394(عبداللهي،  دهد افزايش را آنان خاطر تعلق و داشته مكان

        

        مراجعمراجعمراجعمراجع    ----13131313
 .معماري و طراحي براي كودكان، تهران، علم و دانش، 1391آزموده، مريم،  −

  .روانشناسي رشد، تهران، چاپ و نشر بنياد ،1368 احدي، حسن، بني جمالي، شكوه السادات، −

 .6-13، ص تهران، 32، فصلنامه هنر معماري، شماره »دكانطراحي براي كو«، 1393احساني موئد، فرزانه،  −

 روان شناسي و تربيت كودكان و نوجوانان، تهران، انتشارات انجمن اوليا و مربيان ،1385 افروز، غالمعلي، −

، طراحي مهدكودك در شهر اهواز با توجه به تاثير گرافيك محيطي (با در نظر گرفتن گروه 1395بدخش، هديه،  −

 ساله) ، استاد راهنما مهندس اكبر موسايي جو، اهواز، دانشگاه آزاد اسالمي واحد اهواز. 6تا  3سني 

، كودكان رواني و جسمي شرايط با تناسب در مسكوني نواحي باز فضاهاي طراحي مباني، 1380بهروز، فريبرز،  −

  مسكن و ساختمان تحقيقات مركزتهران، 

  همدان، 6پيك اسالم، شماره  ، مجله»روانشناسي كودك« ،1342جاللي، يداهللا، −

در معماري ايراني، تهران،  طراحي مهد كودك با نگاهي به تقدس ،1391 حسين پور، سيد علي، نجفي، محدثه، −

 طحان

راهنماي سازماندهي فضاهاي فيزيكي طراحي اتاق و تجهيزات، تهران، ، 1389زهره، مفيدي، فرخنده، دهقاني،  −

 .جوانه رشد

 افزايش جهت( كودك مهد معماري طراحي اصول « ،1394ماز، پور ناصري، شهناز، رحيم زاده اردبيلي، سول −
اولين كنفرانس ملي معماري و شهرسازي پايدار با رويكرد  ،»محيط شناسي روان بر مبني )كودكان خالقيت

  انسان و محيط

دانشگاه تهران  ،كيش دكتر يعقوب آژند،بررسي فرم و رنگ در گرافيك محيطي مهدكودك، ، 1391رياضي، زهرا،  −

  پرديس بين المللي كيش
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استاد راهنما دكتر خسرو افصليان، استاد مشاور در جست و جوي فضاي آموزش بهينه،  ،1385 زماني آقايي، ليال، −

 .دانشگاه آزاد اسالمي مشهددكتر خسرو صحاف، مشهد، 

 سمت.، تهران، ي رشد، روانشناس1375 لطف آبادي، حسين ،سوسن، كديور، پروين، كرمي نوري، رضا، سيف −

مراحل رشد و تحول انسان، تهران، انتشارات شركت سهامي چاپخانه وزارت ارشاد ، 1364شرفي، محمد رضا،  −

  اسالمي

 ،334، نشريه شماره »طراحي معماري مهدكودك (ضوابط پيشنهادي)«، 1379طالبي، ژاله، مير مقتدايي، مهتا،  −

  مركز تحقيقات ساختمان و مسكن

، »شاخصه هاي طراحي فضاي بازي كودكان با رويكرد روانشناسي رشد«، 1394م، احمدي، فريال، عبداللهي، مري −

  كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

، سال شهرسازي و معماري عمران، ماهنامه، »كودكان معماري در وعينيت ذهنيت «، 1390عرفاني مقدم، مريم،   −

  ، تهران82، شماره 2

اصول و فرآيند طراحي معماري محيط هاي «، 1394كهنه رودپشت، آزاده، علي اكبري، حمزه، محمودي  −

  ، كنفرانس بين المللي علوم و مهندسي»يادگيري با رويكرد روانشناسي محيط در ارتقا خالقيت كودكان

  ، قزوين، سايه گستر.1382، رحيمي مير الميرا و خوشنويس احمدكرونر، والتر، ترجمه  −

  


