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 نقش ػوامل طبیؼی در محیط های مسکونی بر رشد کودکان

 
2 جؼفر طاهری، 1 فرشته اسالمی
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  چکیده
دس دِّ ّای گزؿتِ کَدکاى بیـتشیي ٍقت خَد سا بِ باصی با ّوؼاالًـاى دس خاسج اص خاًِ اص خولِ حیاط خاًِ ّا ٍ 

لی، کَچِ ّا ٍ هحالت، پاسک ّا ٍ فضاّای ػبض هی گزساًذًذ. اها اهشٍصُ با تَخِ بِ ایٌکِ هحیظ ّای پاسکیٌگ ّای خا

استباط کَدکاى با فضاّای باص ٍ عبیؼی دس  ٌذ؛فشاّن ًوی کٌکَدکاى بشای فؼالیت، تحشک ٍ باصی  سا هؼکًَی ؿشایظ الصم

ٍ باصی ّای سایاًِ ای هی کٌٌذ. ایي دس حالی  تلَیشیّای سػاًِ سا كشف یبیـتشصهاى  ْاحال اص بیي سفتي اػت ٍ آً

توایل بیـتش آى ّا بِ هحیظ ّای عبیؼی ًؼبت بِ هحیظ ّای  راتاً هَخَداتی عبیؼت دٍػت ّؼتٌذ ٍاػت کِ کَدکاى 

 ٍ استباط با ػَاهلکیذ ًوَدُ تأحضَس کَدکاى دس عبیؼت اّویت هحققاى بش  بش ایي اػاعهلٌَع بیاًگش ایي هؼألِ اػت. 

داًٌذ. ّذف اص هقالِ حاضش پی بشدى بِ تأثیشات هحیظ عبیؼی بش صهیٌِ ػاص سؿذ ٍ پشٍسؽ کَدک هیٍ ػٌاكش عبیؼی سا 

تحلیلی  -تَكیفی بش پایة سٍؽاختواػی کَدکاى هی باؿذ. تحقیق حاضش  -ابؼاد هختلف سؿذ خؼواًی، ؿٌاختی ٍ سٍاًی

بؼاد سؿذ ٍ هشاحل آى، تأثیش هحیظ بش کَدک ٍ ًقؾ هحیظ ّای گشدآٍسی اعالػات کتابخاًِ ای بِ بشسػی ا اص عشیق ٍ

عشاحی فضاّای باص هحیظ ّای  ًتایح ایي بشسػی دس قالب ساّبشدّای پشداصد.هیعبیؼی بش ابؼاد هختلف سؿذ کَدکاى 

 ّاحیظایي ه باص . یافتِ ّای ایي تحقیق ًـاى هی دّذ کِ فضاّایؿَداسایِ هیسؿذ کَدکاى  ػاصیخْت صهیٌِهؼکًَی 

با عبیؼت عشاحی ؿذُ ٍ ػَاهلی چَى  ٍ استباط ػویق اػت دس تلفیق ؿایؼتِبِ ػٌَاى هْن تشیي بؼتش حضَس کَدکاى 

ایداد فضاّای آصاد ٍ هٌؼغف  اختواػی، هـاسکت کَدکاى، تؼاهلتٌَع ٍ فشكت، تحشیک حَاع، قابلیت دػتکاسی هحیظ، 

 اس گیشد.ّا هذ ًظش قش ٍ ایداد قلوشٍّای کَدک دس عشاحی آى

 

 عبیؼت، کَدکاى، ابؼاد سؿذ، هحیظ ّای هؼکًَی. های کلیدی: واژه

 

  مقدمه -1
گزاسد. کوَدکی هشحلوِ ابتوذایی     گیشد ٍ بش آى تأثیش هی اًؼاى دس ّش ؿشایغی ٍابؼتِ بِ عبیؼت اػت. اٍ اص عبیؼت تأثیش هی

ّای هٌاػوب بوا    ٌؾ خذاًٍذی خلق ؿذُ، بایذ با صهیٌِاستباط اًؼاى با عبیؼت اػت. کَدک، اگش چِ بش اػاع ًظن دس ػالن آفشی

دٍساى کَدکی بْتشیي صهیٌِ سا بشای تؼالی ؿخلیتی، تشبیتوی، هیول    [1] عبیؼت، اص اٍلیي هشاحل تَلذ خَد استباط بشقشاس ػاصد.

آؿوٌایی بوا   ػاصد. تَخِ بِ ایداد هحیغی هٌاػب بوشای سؿوذ کوَدک،     بیـتش بِ صًذگی خوؼی ٍ تـشیک هؼاػی اًؼاى هْیا هی

ًیاصّا ٍ ػشؿت فغشی اٍ، کِ دس دٍساى کَدکی بِ آى ًیاصهٌذ اػت، صهیٌِ دسػت سؿذ ؿخلویتی، آهَصؿوی ٍ تشبیتوی اٍ سا بوِ     

ّای سؿذ عبیؼی ػالن، هؼکي هغووني   کَدک ًیاص بِ َّای ػالن، غزای ػالن، صهیٌِ [2]آٍسد.  ػٌَاى ًؼل ػالن فشدا فشاّن هی

ؿوَد. حوغ    ػالن داسد. ایي ًیاصّا اص اخضای تغییش ًاپزیش ؿوشایظ صیؼوت کوَدک هحؼوَ  هوی      ٍ هشتبظ با عبیؼت ٍ فضای باص

آیوذ. بٌوابشایي    کٌدکاٍی، فؼالیت ٍ خٌدال ٍ باصی ًیض اص دیذگاّی خضیی اص خلقت عبیؼی اًؼاى دس دٍسُ کَدکی بِ حؼا  هوی 

 [1]ؿَد.  ک ٍ هحیظ عبیؼی اٍ هحؼَ  هیّا دس خْت استباط بخـیذى بیي کَد الصهِ سؿذ ػالن کَدک، ایداد ایي صهیٌِ

ایي هقالِ بشگشفتِ اص پایاى ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ ًگاسًذُ اٍل بِ ساٌّوایی ًگاسًذُ دٍم دس داًـکذُ هؼواسی ٍ ؿْشػاصی ٍ ٌّش اػالهی 

 داًـگاُ فشدٍػی هـْذ هی باؿذ. 
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 بواص  فضواّای  کٌٌوذ،  هوی  فوشاّن  سا کَدکواى  عبیؼی سؿذ هٌاػب بؼتش یا صهیٌِ هؼکًَی هحیظ ٍ خاًِ ایٌکِ بِ تَخِ با

 بواس  اٍلیي بشای کَدکاى .باؿٌذ صًذگی هتٌَع ّای ػبک ٍ ّا خَاػتِ با کَدکاى ّای فؼالیت ٍ ًیاصّا پاػخگَی بایذ هؼکًَی

 بوا  .پشداصًذ هی اختواػی تؼاهالت بِ بضسگؼاالى ٍ ّوؼاالى گشٍُ با ٍ کٌٌذ هی تدشبِ سا خوؼی فضای هؼکًَی باص ایفضاّ دس

 ٍ بواصی  اهکاى آٍسدى فشاّن دس کاسآهذ ٍ هَثش ای صهیٌِ هؼکًَی، ّای هدتوغ باص فضای دس اختواػی تؼاهالت فشم، پیؾ ایي

 اخیش ّای ػال دس. ّاػت آى ّای قابلیت ٍ ّا تَاًائی افضایؾ ٍ کَدکاى تؿخلی گیشی ؿکل ٍ سؿذ ساػتای دس ّایی فؼالیت

 ٍ بواص  فضواّای  دس آصاد ّوای  فؼالیوت  ٍ بواصی  دس کَدکواى  .ؿوَد  هی هـاّذُ کَدکاى سٍصاًِ ػادات دس ای کٌٌذُ ًگشاى تغییش

باصی ّای سایاًِ ای هی کٌٌذ.  كشف فضاّای هداصی ٍ خاًِ، دس سا خَد اٍقات اکثش ٍ [3]کٌٌذ هی ؿشکت کوتش ػوَهی فضاّای

بٌابشایي با تَخِ بِ اّویت استباط کَدک با عبیؼت، پظٍّؾ حاضش بش آى اػت کِ با بشسػی ٍ ؿٌاخت ػَاهل هوثثش دس عشاحوی   

 فضاّای باص ٍ عبیؼی هحیظ ّای هؼکًَی ساّکاسّایی اسائِ ًوایذ کِ ػبب بْبوَد ؿوشایظ سؿوذ ٍ پوشٍسؽ کَدکواى اص عشیوق      

   ت گشدد.استباط با عبیؼ

 1391ّوکاساى دس ػال  تَػظ خوال الذیي هْذی ًظاد ٍّای اًدام ؿذُ دس ایي صهیٌِ هی تَاى بِ پظٍّـی کِ پظٍّؾ اص 

بیـتش آى بش  كَست گشفتِ اػت، اؿاسُ کشد کِ تأکیذ« کَدکاى آهَصؽ کیفی سؿذ دس عبیؼی باصی ّای هحیظ تأثیش» با ػٌَاى 

ٍ هلٌَػی  عبیؼی باصی ّای صهیي . دس ایي هقالِ ضوي هقایؼِکَدکاى اػت س هحل باصیعبیؼی د ّای لضٍم اػتفادُ اص هحیظ

تَػظ دکتش قشُ بیگلَ ٍ ّوکاساى بوا هَضوَع    دیگشیپظٍّؾ بشای کَدکاى، بِ تأثیش آى ّا دس فشایٌذ سؿذ کَدک پشداختِ اػت. 

اؿاسُ بِ ٍخوَد   آىًتیدِ  اًدام ؿذُ اػت. 1392دس ػال « هؼکًَی هدتوغ ّای باص فضاّای دس هکاى با کَدک تؼاهل استقاء» 

 کَدک با هحیظ هی ؿَد، داسد. تؼاهل باػث استقاء کِ هثلفِ ّای رٌّی ٍ ػیٌی هَخَد دس هحیظ

الِ ابتذا بِ هباًی ًظشی سؿذ ؿاهل سٍاًـٌاػی سؿذ، ابؼاد ٍ هشاحل هختلف آى پشداختِ هی ؿوَد. ػو غ ًقوؾ    دس ایي هق

هوَسد   اختوواػی آًواى   -َف تأثیشات هحیظ ّای عبیؼی بش سؿذ خؼوواًی، ؿوٌاختی ٍ سٍاًوی   هحیظ دس سؿذ کَدکاى ٍ بِ خل

هلٌَع بیواى هوی   هحیظ ّای عبیؼی، تفاٍت ّای آى با هحیظ ّای  بشسػی قشاس هی گیشد. ّوچٌیي پغ اص بشسػی ٍیظگی ّای

اسائوِ   باؿوذ،  سؿذ کَدکواى  ٌاػب باهتّای هؼکًَی کِ هحیظ ّای باص ٍ عبیؼی بشای عشاحی فضا ؿَد ٍ دس ًْایت ساّکاسّایی

 هی گشدد.

 

 روانشناسی رشد -2
حَصُ سؿذ اًؼاى بِ هغالؼِ ػلوی فشایٌذّای سؿذ )فشایٌذّای تغییش ٍ ثبوات دس عوَل صًوذگی اًؼواىال اعوالش هوی ؿوَد.        

ٌوذ، هوی   هتخللاى سؿذ بِ بشسػی ػلوی ؿیَُ ّای تغییش افشاد ٍ ًیض ٍیظگی ّایی کوِ دس عوَل ػووش کووابیؾ ثابوت هوی هاً      

 پشداصًذ. هغالؼِ ػلوی سؿذ اًؼاى بِ ؿکل سػوی، حَصُ ای ًؼبتاً خذیذ دس هغالؼات ػلوی اػت. اص ابتذای قشى ًوَصدّن حوَصُ  

هغالؼِ دس هَسد ؿٌاخت فشایٌذ سؿذ ٍ تحَل کِ دس آى صهاى فقظ دٍساى کَدکی سا ؿاهل هی ؿذ، بِ توذسیح گؼوتشؽ یافوت ٍ    

اص تغییوش ٍ تحوَل ًؼوبتاً ًظاهوذاس صیؼوتی، ؿوٌاختی، ػواعفی ٍ        سٍاًـٌاػوی سؿوذ    [4]ت. تواهی فشاخٌای صًذگی سا دس بش گشف

گَیذ. یؼٌوی هغالؼوِ چگوًَگی ٍ چشایوی تغییوشات اًؼواى دس ابؼواد         اختواػی فشد اص لحظِ اًؼقاد ًغفِ تا ٌّگام هشگ ػخي هی

ّوا سؿوذ عبیؼوی     یابذ. یکی اص آى ؿذ هیهختلف دس عَل صًذگی اػت. بِ عَس کلی اًؼاى دس عَل صًذگاًی خَد، دس ػِ حالت س

یابذ. دٍهیي ًَع  کٌذ ٍ اص ًظش خؼوی ٍ سٍاًی تحَل هی اػت. دس ایي هَسد اًؼاى بِ كَست عبیؼی ٍ خاسج اص اسادُ خَد سؿذ هی

ًظواست  کٌذ. دس ایي هَسد آهوَصؽ ٍ   تشیي صهیٌِ سا بشای آى ایداد هی اص سؿذ اًؼاى، سٍؽ اکتؼابی اػت کِ دٍساى کَدکی آهادُ

ّوای هختلوف صًوذگی     گیشد ٍ ؿشایظ سا بشای عی دٍسُ اختواػی، هقشسات اخالقی ٍ سؿذ اختواػی بِ كَست اکتؼابی كَست هی

تَاى بشای سؿذ بـش دس ًظش آٍسد ٍ آى سؿذ هتؼالی اػت. دس سؿذ هتؼالی  ػاصد. ًَع ػَهی سا ًیض هی )دٍساى بضسگؼالیال آهادُ هی

 [5]کٌذ، ایي هَسد، سیـِ دس اختیاس آدهی داسد.  ى دٍساى کوال خَد سا بِ ػَی خذاًٍذ عی هیکِ کوال سؿذ اًؼاًی اػت، اًؼا
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چواسچَ  ًظوشی   استباط با عبیؼت بشسػی هوی کٌوین.    سؿذ کَدک اص عشیق دس تحقیق حاضش سٍاًـٌاػی سؿذ سا دس صهیٌِ

 بِ كَست ًوَداس صیش قابل تذٍیي اػت. تحقیق

 

 
 

 

 ابؼاد رشد -2-1

ؼوات هشبوَط بوِ سؿوذ بوشای      دس تواهی ابؼاد ٍخَد آدهی كَست هی گیشد ٍ هحذٍد بِ بؼذ خاكی ًیؼت؛ ٍلی دس هغال سؿذ

سؿوذ اًؼواى دس    دیذگاُ تفکوش اػوالهی  اص  سا بِ اًَاع گًَاگًَی بِ كَست اػتباسی تقؼین بٌذی هی ًوایٌذ. ىآتش،  قبشسػی ػوی

 قابل رکش اػت کِ سؿوذ البتِ  بؼادی چَى سؿذ خؼواًی، ًفؼاًی، ػقلی، اختواػی، اخالقی ٍ ػاعفی تحقق هی یابذ.خٌبِ ّا ٍ ا

ِ     ػقلی، اختواػی، اخالقی ٍ ػاعفی گًَوِ ای صیوش هدوَػوِ آى هحؼوَ       دس حقیقت ٍخَُ هشاتبی اص سؿوذ ًفوغ ّؼوتٌذ ٍ بو

هَسد ا ساختواػی  -سٍاًیؿٌاختی ٍ سؿذ خؼواًی،  ؿاهل سؿذ ابؼاد دس یک دػتِ بٌذی کلی تش، ،هتخللاى سؿذ [6] .ؿًَذ هی

اًذ ٍ دس عَل حیات فشد ّش یک بش دیگشی  ّای سؿذ ٍ تحَل دسّن تٌیذُ ّا یا حَصُ . اها بِ ٍاقغ ایي حیغِی دٌّذهبشسػی قشاس 

 [4] َسداس اػت.تأثیشگزاس ّؼتٌذ، ٍ ّش حَصُ دس توام عَل ػوش اص اّویت بشخ

 

 جسمانی رشد -2-1-1

دٌّوذ ٍ   ّای حشکتی ٍ ػالهتی بخـی اص سؿوذ خؼوواًی سا تـوکیل هوی     ّای حؼی، هْاست سؿذ ٍ ًوَ بذى ٍ هغض، قابلیت

فیضیکی اغلب بِ هاّیچِ ّای بضسگ، فؼالیت ّای حشکتی ػوذُ سؿذ  [4]ّای سؿذ تأثیشگزاس باؿٌذ.  هوکي اػت بش دیگش حیغِ

دٍیذى، باال ٍ پاییي پشیذى ٍ باال سفتي دس استباط اػت. اص عشیق ایي فؼالیت ّا بچِ ّا بذًـاى سا هی ؿٌاػٌذ ٍ ػٌگیي اص قبیل 

 [7]ٍ اص تَاًایی ّا ٍ هحذٍدیت ّایـاى آگاُ هی ؿًَذ. 

 

  رشد شناختی -2-1-2

خالقیوت سؿوذ ؿوٌاختی سا    ّای رٌّی ّوچَى یادگیشی، تَخِ، حافظِ، صبواى، تفکوش، اػوتذالل ٍ     تغییش ٍ ثبات دس تَاًایی

باصی ّایی کِ  سؿذ ؿٌاختی با اًَاع [4] ّای ؿٌاختی سابغِ ًضدیکی با سؿذ خؼواًی ٍ ّیداًی داسًذ. دّذ. پیـشفت تـکیل هی

با تذبیش ٍ هْاست اًدام هی ؿَد بِ دػت هی آیذ. باصی ّایی کِ کَدکاى اص عشیق دػتکاسی خذی دس ػٌاكوش هحویظ، هفواّین    

ّش یک اص آى ّا سا با یکذیگش هی ؿٌاػٌذ. ایي هَضَع دس باصی ّایی کِ با اؿیای کَچک اًدام هی ؿَد، ٍاضح کاسآیی ٍ استباط 

 [7]ٍ قابل ؿٌاػایی اػت؛ چیضّایی کِ ًیاصهٌذ افضایؾ کٌتشل حشکت ّای ظشیف اػت. 

 

 

 روانشناسی رشد

کَدک ذهشاحل سؿ هحیظ ٍ سؿذ کَدک  ابؼاد سؿذ 

 سؿذ خؼواًی

 سؿذ ؿٌاختی

اختواػی -سؿذ سٍاًی  

ٍ هلٌَعهحیظ عبیؼی تفاٍت  هحیظ عبیؼی ٍ سؿذ  

 کَدک

 پیؾ اص تَلذ

ػالگی 2تا  تَلذ  
 

ػالگی 7تا  2   
 

سؿذ خؼواًیعبیؼت ٍ   

 

سؿذ ؿٌاختیعبیؼت ٍ   

 

اختواػی -سؿذ سٍاًیعبیؼت ٍ   

 

ػالگی 11تا  7  

 ار چارچوب نظری تحقیقنمود -1شکل 
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 اجتماػی -روانیرشد  -2-1-3

دٌّوذ کوِ    سا تـکیل هوی  اختواػی -اُ یکذیگش سؿذ سٍاًیاػی بِ ّوشثبات ٍ تغییش دس ّیداًات، ؿخلیت ٍ استباعات اختو

هْاست کَدک دس تؼاهالت اختواػی ٍ سؿذ قذست سؿذ اختواػی ؿاهل  [4]تَاًذ بش کاسکشد ؿٌاختی ٍ خؼواًی تأثیش بگزاسد.  هی

آدم فضوایی،  تکلن، دس باصی ّای ًوایـی بشٍص هی کٌذ. کَدکاى با باصی دس ًقؾ ّایی ّوچَى خاًوِ بواصی، آتوؾ ًـواى ّوا ٍ      

 [7] هْاست ّای اختواػی ؿاى سا افضایؾ هی دٌّذ.
بایؼوت اهکاًواتی سا فوشاّن کٌوذ کوِ       باؿذ. بٌابشایي، هحیظ هی ّای سؿذ بِ یکذیگش اكلی غیش قابل اًکاس هی ٍابؼتگی صهیٌِ

ِ  ّای کَدک ّا ٍ تَاًایی ّای سؿذ بِ كَست ّواٌّگ ٍ هتَاصى اًدام گشفتِ ٍ تقَیت هْاست کلیِ صهیٌِ ّوا هوَسد    دس کلیِ صهیٌو

 [8]تَخِ قشاس گیشد. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 مراحل رشد کودک -2-2
ّوای ػوٌی کوِ بؼویاس      علبذ. دس ایي هیاى، یکی اص دٍسُ ّای ػٌی هقتضیات خاف خَد سا هی عشاحی بشای ّش یک اص گشٍُ

ّوای   غافل اص ایي کِ بؼیاسی اص ٍیظگیاػت؛  ػالگیال11)تَلذ تا  گیشد دٍساى کَدکی هْن اػت ٍ هؼوَالً ّن هَسد غفلت قشاس هی

هاى اػت ٍ دس ایي دٍساى هحیظ دس ػول ٍ یادگیشی عی ػول، ًقؾ هْن ٍ  ّای اٍل صًذگی سفتاسی ها تحت تأثیش تدشبیات ػال

هحَسی داسد. چشا کِ کَدکاى دس خشیاى حضَس دس فضای ػوَهی ٍ ّوشاّی با ّوؼاالى خَد بؼیاسی اص هقتضیات صًوذگی هثول   

گیوشد ٍ   ّا دس ػٌیي کَدکی ٍ ًَخَاًی ؿکل هی ّای ػاعفی ٍ سفتاسی اًؼاى آهَصًذ. بؼیاسی اص ٍیظگی ای اختواػی سا هیسفتاسّ

ّوا دس هشاحول بؼوذ     ّوا اص دػوت بوشٍد چوِ بؼوا کوبَدّوا ٍ ضوؼف        اگش دس هشحلِ پزیشؽ ٍ آهادگی بشای تشبیت اًؼاى، فشكوت 

صی هحیظ بِ هٌظَس سؿذ ٍ ًوَ کَدک بایذ با آگاّی اص ؿشایظ سٍحی ٍ سٍاًوی اٍ  ػا ًاپزیش باؿذ. اها بایذ تَخِ داؿت آهادُ خبشاى

   دّین. هشحلِ هَسد بشسػی قشاس هی 4ّا سؿذ کَدک سا دس  بشای بشسػی ایي ٍیظگی [9]كَست گیشد. 
 

 مرحله اول )پیش از تولد( -2-2-1

اص لحظِ تَلذ حؼا  هی کٌین. ؿایذ بِ ایي دلیل کوِ  با ایي کِ هی داًین سؿذ اص صهاى لقاح آغاص هی ؿَد، ٍلی ػي افشاد سا 

ٍقایغ پیؾ اص تَلذ سا هْن ًوی داًین. ٍلی هحیغی کِ کَدک پیؾ اص تَلذ دس آى سؿذ هی کٌذ دس سؿوذ آتوی کوَدک اص لحواػ     

 [10]خؼواًی ٍ سٍاًی تاثیش بؼیاس هْوی هی گزاسد. 

اص صهاى باسٍس ؿذى تا الًِ گضیٌی اػت؛ هشحلِ سٍیاى؛ کوِ دس  اص صهاى لقاح تا تَلذ ػِ هشحلِ ٍخَد داسد: هشحلِ تخوک؛ کِ 

ایي هشحلِ اػضای اكلی ؿشٍع بِ سؿذ هی کٌٌذ ٍ هشحلِ خٌیٌی؛ کِ هـخلِ آى سؿذ اػت. دس عَل سؿذ پیؾ اص تَلذ خشیاى 

س ٍ هَاد صایذ اص ػَی خَى هادس ٍ فشصًذ اص عشیق هاًغ سؿذ اص ّن خذا هی ؿًَذ، ٍلی هَاد هؼیٌی ؿاهل هَاد غزایی اص ػَی هاد

ػَاهل هحیغی پیؾ اص تَلذ دس سؿذ فشد تاثیش هْوی داسد. ایي ػَاهل ػباستٌذ اص: ػوي   ًَصاد اص عشیق هایغ خفت ػبَس هی کٌٌذ.

 [10]حالت ػاعفی هادس ًیض دس خٌیي تاثیش هی گزاسد.  ، بیواسی ّای هادس ٍ ... .Xهادس، تغزیِ هادس، داسٍّا، اؿؼِ 

 

 سٍاًـٌاػی سؿذ

خؼواًیبشسػی تحَالت   

 

 تغییشات فیضیَلَطیک

ّای رٌّی تغییش ٍ ثبات دس تَاًایی بشسػی تحَالت ؿٌاختی  

اختواػی -بشسػی تحَالت سٍاًی ثبات ٍ تغییش دس ّیداًات، ؿخلیت  

 ٍ استباعات اختواػی

 ارندگان(روانشناسی رشد )نگ : ابؼاد مورد بررسی 2شکل 
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 سالگی( 2)از تولد تا  ومدمرحله  -2-2-2

یابذ. بِ ایوي هؼٌوی کوِ     سؿذ کَدک بؼذ اص تَلذ بِ عَس ػوذُ اص ساُ حَاع ٍ دسگیشی فیضیکی ٍ حشکتی با هحیظ تحَل هی

ّوای   ّای حؼی اػوت. عشحوَاسُ   کٌٌذ کِ هبتٌی بش سفتاسّا ٍ ادساک ّایی سا دس رّي خَد ایداد هی کَدکاى دس ایي هشحلِ عشح

بٌوابشایي ادساک ٍ یوادگیشی اٍ دس    [11]گیشد ٍ خٌبِ ػیٌی ٍ آؿکاس داسًوذ.   ؿاى ؿکل هی اهل فیضیکی با هحیظّا بش اػاع تؼ آى

ّوای ؿوٌاختی سا کؼوب     ایي هشحلِ اص ًَع ػول کشدى اػت. اص ایي سٍ، دس ایي هشحلِ اص عشیق آصهَى ٍ خغا بؼیاسی اص هْواست 

 [8]بشد.  ی آى پی هیّا بِ سابغِ ػول خَد ٍ پیاهذّا کٌذ ٍ بش اػاع آى هی

کٌذ ٍ ًگاّی کواه  خَدهذاساًوِ بوِ     دس ایي هشحلِ کَدک فضا ٍ هکاى اؿیاء سا بِ عَس کاهل دس سابغِ با خَدؽ تؼشیف هی

ؿَد ٍ تَاًایی کـف ٍ دػتیابی بِ هکاًی کِ با اٍ فاكولِ   چشا کِ هحیظ اٍ هحذٍد بِ اعشاف خَدؽ هی [12]دًیای فضایی داسد. 

ؿَد کوِ خوَدؽ سا بوِ ػٌوَاى هَخوَدی هؼوتقل اص        ذ سا ًذاسد. بِ تذسیح ٍ با افضایؾ ػي ایي اػوال باػث هیصیادی داؿتِ باؿ

 [8]هحیظ دسک کشدُ ٍ ؿشٍع بِ کـف ٍ یادگیشی دسباسُ هحیظ کٌذ. 

 

 سالگی( 7تا  2مرحله سوم )از  -2-2-3

کٌذ. افضایؾ داهٌِ لغوات   ؿشٍع بِ سؿذ هی ّای صباًی کَدک پغ اص گزساًذى اٍلیي هشاحل تغابق ٍ ؿٌاخت هحیظ، هْاست

آٍسد. بوِ   ٍ یادگیشی صباى بشای کَدک اهکاى تفکش دسباسُ اؿیای ٍاقؼی کِ بِ عَس هؼتقین دس هؼشم دیذ اٍ ًیؼت سا فشاّن هوی 

ؿوَد ٍ   گفتِ هوی  ّا سا دس رّي خَد باصًوایی کٌذ، تفکش ًوادی یا ػولکشد ًوادی تَاًذ اؿیاء ػیٌی ٍ ٍاقؼِ ایي تَاًایی کِ فشد هی

 [8]تَاى گفت، ًـاًِ آغاص تفکش ٍاقؼی اػت.  هی

ّوای هوَاصی    ّوای ًووادیي ٍ بواصی    اًذ، دػت بوِ بواصی   ّایی کِ تاصُ بِ دػت آٍسدُ دس ایي دٍساى، کَدکاى بش اػاع تَاًایی

خاكوی فوشم ًووَدُ ٍ بوش     ّا خَد سا دس ؿوشایظ   ّایی اػت کِ کَدکاى عی آى ّای ًوادیي، باصی هٌظَس اص باصی [13]صًٌذ.  هی

کٌٌذ. باصی هَاصی، بِ هؼٌای باصی دس کٌاس کَدکاى دیگش ٍ با اؿیای هـتشک ٍلوی   ػاصًذ باصی هی اػاع ًوادّایی کِ اص اؿیا هی

کٌذ. کوَدک دس ایوي هشحلوِ     بذٍى استباط ػاصهاى یافتِ با دیگشاى اػت. باصی کَدکاى دس ایي هشحلِ اص قَاػذ خاكی پیشٍی ًوی

دس ایي بیي ًقوؾ   [14]کٌذ ٍ ًِ دس ساػتای ّیچ ًَع ّذف خوؼی هاًٌذ ّوکاسی یا سقابت.  خَاّذ باصی هی دلؾ هی آى عَس کِ

 ّا اػت.  عشاحی ایداد هحیغی هتٌاػب با ایي قابلیت

کٌٌوذ بوِ فضوای خواسج اص      ّای پیؾ اص دبؼتاى، کَدکاى بِ تذسیح توایل پیذا هی ّای پایاًی ایي هشحلِ یؼٌی ػال دس ػال

خاًِ سفتِ ٍ با ّوؼاالى خَد یا بِ تٌْایی با ٍػایل باصی هاًٌذ دٍچشخوِ بواصی کٌٌوذ. بوِ قوَل پیواطُ دس ایوي دٍسُ کَدکواى اص         

 [8]کٌٌذ.  ّا ٍ اؿیا سا بِ ػٌَاى ٍخَدی خذا اص خَد ادساک هی آیٌذ ٍ هکاى خَدهحَسی بیشٍى هی

دّوذ کوِ دس    ػالِ ًـاى هی 12تا  4ّای پظٍّؾ سٍی کَدکاى  بشًذ. دادُ کَدکاى ایي ػٌیي ًْایت لزت سا دس فضای باص هی

ّای بیشًٍی بشای سؿذ کَدکاى حیاتی اػت ٍ ًِ تٌْا سٍی سؿذ حشکتی اثشگزاس اػت، بلکِ تأثیش بؼیاس صیادی  ًظش گشفتي هحیظ

 دّذ کِ تأثیش ا ًـاى هیّا داسد. ًتایح ایي گًَِ تحقیقات دس ًقاط هختلف دًی گیشی سؿذ ػاعفی، اختواػی ٍ اخالقی آى بش ؿکل

ّوا   ّای داخلوی، ًؼوبت بوِ صهواًی کوِ دس ّوش کوذام اص ایوي هحویظ          ّای بیشًٍی سٍی سؿذ کَدکاى دس هقایؼِ با هحیظ هحیظ

ّوای بوذًی ٍ    ّا اص خْت فغشی بِ فضواّای بواص بوشای گؼوتشؽ فؼالیوت      ػالٍُ بش ایي بچِ [15]گزساًٌذ خیلی بیـتش اػت.  هی

. باصی دس فضاّای باص ػلی سغن ػادُ بَدى، دس یادگیشی استباعات ٍ ّوکاسی خوؼی بؼیاس هثثش اػت. توشیٌات گشٍّی ًیاصهٌذًذ

گیوشد. دس ایوي دٍسُ کَدکواى داسای     ّا بِ كَست دػتِ خوؼی ٍ گشٍّی اًدوام هوی   چشا کِ بِ خلَف دس ایي ػٌیي اغلب باصی

یاس صیاد اػت. بٌابشایي هحیظ بایذ خَابگَی ایي ًیاصّوا  ّا بؼ بیـتشیي تحشک ًؼبت بِ ػٌیي دیگش ّؼتٌذ ٍ قذست یادگیشی آى

دس ٍاقغ کَدکاى ایي ػٌیي بِ عَس هذاٍم دس حال آصهایؾ ٍ بشسػی هیضاى تَاى خؼوی خَد ّؼتٌذ. هحیظ صًوذگی   [16]باؿذ. 

بشای سؿذ هْواست ّوای هوَسد    ّا بایذ بِ اًذاصُ کافی ّیداى اًگیض باؿذ. بایذ بِ کَدکاى اخاصُ پشؽ، باال سفتي، دٍیذى ٍ ... سا  آى

 [8] ًیاص ایي دٍسُ بذّذ.

 

 هشاحل سؿذ کَدک
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 سالگی( 11تا  7)از  چهارممرحله  -2-2-4

ؿَد. دس ٍاقغ کوَدک ٍقتوی بوِ ػوي هذسػوِ       تش هی یافتِ صهاى با افضایؾ ػي کَدک، فشآیٌذّای تفکش بِ تذسیح ػاصهاى ّن

ّای ًاؿوی   سد. دس ایي هشحلِ کَدک تلاٍیش ٍ یادآٍسیسػذ، اًگیضُ ٍ ادساک اٍ هتَخِ چیضّایی اػت کِ کوتش خٌبِ ػولی دا هی

کٌذ. بِ ّویي خْت، اًگیضُ اٍ بشای ادساک اهَس ًیض خٌبِ تلَیشی داسد. کَدکاى  اص تداس  ًضدیک ٍ هـاّذات خَد سا ادساک هی

ثوابتی کوِ دس هحویظ    ّای  دس ایي هشحلِ قادسًذ کلیت ًقـِ ؿٌاختی سا دس رّي ثبت ًوَدُ ٍ بِ خاعش آٍسًذ. ّوچٌیي اص ًـاًِ

ّای هَخَد دس هحیظ اػت کوِ بوِ    کٌٌذ ٍ دس ٍاقغ ایي ًـاًِ ٍخَد داسد خْت ؿٌاػایی هحیظ ٍ تؼییي هؼیش خَد اػتفادُ هی

 [8] دّذ. ّا اخاصُ ادساک هَفق هحیظ سا هی آى

االى خوَد توایول بیـوتشی    ػ یابذ ٍ کَدکاى بِ باصی با ّن ّای گشٍّی دس ایي ػي باص ّن افضایؾ هی توایل بِ اًدام فؼالیت

ّای هحلی بیـتش ًیاص داسًذ. بِ ػالٍُ، بِ دلیل ایي کِ تا حوذٍدی   ّا ٍ خیاباى دٌّذ. بٌابشایي، بِ حضَس دس فضای کَچِ ًـاى هی

 تَاًٌذ اص هحل صًذگی خَد یک ًقـِ ؿٌاختی کلی بؼاصًذ ٍ ساُ خَد سا بیابٌذ، قادسًذ اص هحل ػکًَت خَد اًذکی دٍس ؿًَذ. هی
[8] 
 

 و رشد کودک محیط -2-3
ؿوَد. هَخوَدی    گزساًذ ٍ اػتوشاس بخؾ حیات بـوش هحؼوَ  هوی    کَدک، ؿْشًٍذ ًابالغی اػت کِ دٍساى سؿذ خَد سا هی

ؿوَد کوِ بوِ بواس      آیذ ٍ چٌاًچِ هحیظ بشای سؿذ فکشی ٍ خؼوی ػالن اٍ هْیا باؿذ، ًْالی تٌَهٌذ هوی  اػت کِ پاک بِ دًیا هی

 [1]ي دػتاٍسدی سا بشای اٍ فشاّن ًکٌذ، خض خزالى چیضی سا دس پی ًخَاّذ آٍسد. ًـیٌذ ٍ اگش هحیظ چٌی هی

ّای کَدکاى اػت. کَدک بشای سؿذ، قبل ّش چیض بِ  یکی اص هٌابغ هْن الْام بشای هؼواسی کَدکاى ؿٌاخت سفتاس ٍ ٍاکٌؾ

ي هـخلِ هحیظ هٌاػب، ٍخَد هحوشک  اسضای ػاعفی ٍ احؼاع پیًَذ با هحیظ فیضیکی ٍ اختواػی خَد ًیاصهٌذ اػت. بٌابشای

هتخللاى ٍ کاسؿٌاػاى هؼتقذًذ کِ هذل ّای دقیق اؿویاء   [17] ّای الصم ٍ هٌغبق با ّش هشحلِ سؿذ کَدک اػت. ّا ٍ اًگیضُ

ٍاقؼی، بیؾ اص حذ بشای تخیالت کَدکاى هحذٍد کٌٌذُ اػت. ٍػیلِ ای هٌاػب اػت کِ چالؾ هتٌَػی سا دس بوش هوی گیوشد ٍ    

ُ ّای هختلفی بشای ٍاکٌؾ ٍ دػتکاسی آى ٍخَد داسد، بذٍى ایي کِ گیح کٌٌذُ یا یوک هدؼووِ ضوؼیف باؿوذ.     ّوچٌیي ؿیَ

بٌابشایي بْتشیي هحیظ بشای سؿذ فیضیکی، ادساکی ٍ اختواػی کَدکاى بایذ فشكت ّایی سا بوشای ػکوغ الؼوول ّوای گًَواگَى      

ّای بیشًٍی ػالن ؿوشایظ هٌاػوب    تواع هؼتقین با هحیظ [7]ػشضِ کٌذ. ایي خٌبِ ّای هختلف سؿذ الصم ٍ هلضٍم یکذیگشًذ. 

کٌوذ،   سؿذ کَدک سا فشاّن هی آٍسد. دس حالی کِ آهَصؽ سػوی دس فضاّای بؼتِ كشفاً بخـی اص حوَاع کوَدک سا فؼوال هوی    

 [18]اًگیضد.  ّای بؼتِ، توام ابؼاد سؿذ کَدک سا بشهی ّای بیشًٍی ًؼبت بِ هحیظ یادگیشی فؼال دس هحیظ

 

 و رشد طبیؼی )طبیؼت( محیط -2-3-1

ؿاى بوا آى   ّا دس عَل صًذگی تشیي هٌبغ اعالػاتی اػت کِ اًؼاى ال اظْاس کشدُ اػت کِ عبیؼت غٌی1993ادٍاسد ٍیلؼَى )

اص  بشخوی  [19] داسد.دس دػتشع توواهی کَدکواى قوشاس    خَدی  بِ کٌٌذ. بِ ػالٍُ ایي هادُ خام بِ ؿکلی هذاٍم ٍ خَد بشخَسد هی

ّوای   دّذ کِ ؿْشًٍذاى ٍ بِ ٍیظُ کَدکاى، بِ عَس کلی هحیظ سٍاًـٌاختی پیشاهَى تشخیحات هحیغی افشاد، ًـاى هیتحقیقات 

دّذ ػوغح بواصی ٍ خالقیوت     ًـاى هی دٌّذ. ّوچٌیي تحقیقات ّای هلٌَع ؿْشی تشخیح هی عبیؼی ٍ ػبض ؿْش سا بِ هحیظ

توایل ػوَهی کَدکاى بِ فضاّای عبیؼی  [20] ؿَد. دٍ بشابش هیباصی کَدکاى دس اهاکي داسای دسخت ٍ صهیي چوي کاسی ؿذُ 

ّوای عبیؼوی    ؿْش ٍ هضاػف ؿذى خالقیت آًاى دس فضاّای پش دسخت ٍ ػبض ًـاًِ ػاصگاسی فیضیکی ٍ سٍاًی کَدکاى با هحیظ

دُ ًوایٌوذ ٍ هحیغوی   سؿذ خالقیت کَدکواى اػوتفا  تَاًٌذ اص ایي اهکاى بشای  اػت. بٌابشایي ٍالذیي کَدکاى بِ عشش هختلفی هی

 [21]ّای هتٌاػب ػي سؿذ ٍی سا بِ چالؾ بغلبذ.  ّا ٍ هْاست بشاًگیضاًٌذُ ایداد ًوایٌذ کِ تَاًایی
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ال کِ خضء ًخؼتیي کؼاًی بَدًذ کِ بِ پیگیشی اػتفادُ کَدکاى اص فضای ػبض پشداختوِ ٍ بوا   1986ال ٍ هَس )1979ّاست ) 

توشیي   ؿذُ ٍ ًیوِ ٍحـی اص هْون  ّای عبیؼی بِ حال خَد سّا دِ سػیذًذ کِ هکاىّا دس هَسد آى هلاحبِ کشدًذ، بِ ایي ًتی آى

ِ     ّا بشای کَدکاى ّؼتٌذ. کَدکاى اغلب بِ عَس خَد هکاى ِ   اًگیختِ اقذام بِ ػاخت ػوشپٌاُ یوا اػوتفادُ اص دسختچو ّوا،   ّوا، بَتو

ّای دًح کِ بیوشٍى اص   بٌابشایي هکاى [22]ٌذ کٌ ّای عبیؼی هی یا پٌاّگاُ "پٌْاى ؿذى"دسختاى ٍ ػایش گیاّاى بِ ػٌَاى هحل 

     ِ ّوای عبیؼوی حوالتی ساصآهیوض پیوذا کوشدُ، اهکواى ایدواد          خاًِ، اها ًضدیک بِ آى ػاختِ ؿوذُ ٍ بوا اًبوَّی اص دسختواى ٍ بَتو

 دّوذ ٍ ّون بوا ًـواى دادى     آٍسد. ایي فشایٌذ، ّون بوِ کَدکواى توَاى خوَدگشداًی هوی       ّایی بشای کَدک فشاّن هی صیؼتگاُ ؿبِ

ّوا   دّذ. ایوي هکواى   ّا احؼاع اػتواد بِ ًفغ هی ؿاى دس ػاختي چیضی ایوي ٍ اهي، آى ّن اص هادُ خام عبیؼت، بِ آى تَاًایی

ؿٌاختِ کَدک ّؼتٌذ ٍ فضاّای بالقَُ قابل تَخْی بشای خؼتدَ، اکتـواف ٍ هواخشاخَیی اٍ فوشاّن     ّای خْاى ّوچٌیي کشاى

 [19]کٌٌذ.  هی

ّای عبیؼی ٍ ػایش هَخَدات صًوذُ داؿوتِ ٍ بوِ     سیـِ دس سٍابظ با هکاىًیض ّای کَدکاى  َّیتدّذ کِ  تحقیقات ًـاى هی

 ٍخوَد  کَدکاى سفتاسی هختلف ّای ؿاخلِ بش ػبض فضاّای تأثیشات خلَف دس هختلفی تحقیقات گشدد. ٍػیلِ آى تقَیت هی

 ػضایی بِ ًقؾ ّا آى خالقیت ٍ سؿذ ٍ تأهیي َدکاىک سفتاسّای ٍ ادساکات دس ػبضال فضاّای )هاًٌذ باص فضاّای ٍ ّا هحیظ داسد.

 [18]داسد. 

 

 طبیؼت و رشد جسمانی -2-3-1-1

فیضیکی اغلب بِ هاّیچِ ّای بضسگ، فؼالیت ّای حشکتی ػوذُ ٍ ػٌگیي اص قبیل دٍیذى، باال ٍ پواییي پشیوذى ٍ بواال    سؿذ 

ٌاػٌذ، اص تَاًایی ّا ٍ هحذٍدیت ّایـاى آگاُ هی ؿًَذ ٍ سفتي دس استباط اػت. اص عشیق ایي فؼالیت ّا بچِ ّا بذًـاى سا هی ؿ

ٍیظگی ّای بالقَُ ٍ پَیای عبیؼت با ایداد ؿشایظ  [7]با یادگیشی هْاست ّای بِ خلَف، اػتواد بِ ًفغ آى ّا سؿذ هی کٌذ. 

 هٌاػب بشای اًَاع فؼالیت ّای حشکتی کَدکاى ًقؾ بِ ػضایی دس سؿذ خؼواًی کَدکاى داسد.

 

 شناختیطبیؼت و رشد  -2-3-1-2

ؿوَد. حتوی    ّایی تقشیباً ًاهحذٍد بشای تکَیي ٍ توشیي قوَُ ادساک هَاخوِ هوی    ّا ٍ فشكت کَدک دس عبیؼت ػوالً با صهیٌِ

تَاى یافت کِ بشای تفکش اًتقادی، خؼوتدَی خالقاًوِ، حول هؼونلِ ٍ      هی تَاى ًـاى داد کِ دس صًذگی کَدک کوتش فشكتی هی

بشاًگیضی ًظیش تویض دادى هَخَدات ٍ ػٌاكوش عبیؼوت اص    ّای چالؾ شبِ عبیؼت ػَدهٌذ باؿذ. فؼالیتتکَیي رٌّی بِ اًذاصُ تد

ّای هشبَعِ، هـاّذُ ضشٍسیات تغزیوِ، بقوا، تَلیوذهثل ٍ هوشگ؛ ّوگوی       یکذیگش، قشاس دادى هَخَدات صًذُ ٍ غیش صًذُ دس دػتِ

ّا ٍ  ؿواس اص سٍیذاد کٌٌذ. ایي هـاّذات ٍ تدشبیات بی شاّن هیای غٌی بشای تکَیي ؿٌاختی کَدک ف ّا خشیاًی هذاٍم ٍ هادُ ایي

ّای عبیؼی، ًَبت  بٌذی ػادُ پذیذُ کٌذ. پغ اص ؿٌاػایی ٍ عبقِ ّای رٌّی کَدکاى سا تؼْیل هی الگَّای عبیؼت هاخشاخَیی

ّوای   فشایٌوذ سؿوذ تَاًوایی    سػذ. ّای عبیؼی هی پذیذُ "بیٌی پیؾ"تش ٍ حتی اكَل ٍ قَاػذی بشای  ّای پیچیذُ ػاصی بِ هفَْم

کٌذ ٍ بوِ تقَیوت ٍ تحکوین     ای اص تدشبیات هؼتقین، غیش هؼتقین ٍ ًوادیي اص عبیؼت پیـشفت هی رٌّی کَدک بِ کوک آهیضُ

ّای کَدک بشای هـاّذُ تدشبی، بشسػوی تحلیلوی    ؿَد ٍ تکَیي ٍ تقَیت ظشفیت ّای ؿٌاختی کِ بِ آى رّي گفتِ هی هاّیچِ

 [19]اًداهذ.  ؿَاّذ هیٍ اػتذالل هبتٌی بش 

 

 اجتماػی -و رشد روانی  طبیؼت -2-3-1-3

بٌا بش ػاختاسّای صیؼتی اًؼاى، فقذاى پیًَذ دسػت کَدک با عبیؼت، تأثیش خَد سا بوش هٌاػوبات ٍ استباعوات اختوواػی ٍ     

ػشؿوتی اًؼواى،    ّای خـوي ٍ خـوک ٍ دٍس اص عبیؼوت ٍ اخوتالل دس ؿوشایظ      گزاسد. ایداد هحیظ خلق ٍ خَی اٍ ًیض باقی هی

عبیؼوت هوذیشیت ؿوذُ بخوؾ هْووی اص تدشبوِ تؼاهول         [1] ؿوَد.  ػاص بشٍص یا گؼتشؽ هؼائل اختواػی ًیض هحؼَ  هی صهیٌِ
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ّوای ؿوْشی ٍ ؿوایذ دس توأثیش ایوي       ّا ٍ پواسک  ٍحؾ اختواػی اًؼاى اػت ٍ ایي چیضی اػت کِ دس اػتفادُ ٍػیغ هشدم اص باؽ

 [22]دّذ.  ّا خَد سا ًـاى هی اًؼاىّا بش ػالهت ٍ کاسکشد اختواػی  پاسک

بوذٍى ؿوک   هٌوذی، لوزت، ٍ    ؿگفتی، سضوا   -اًگیضد سا بشهی ػَاعف ٍ ّیداًات کَدک ای اص عیف ٍػیغ ٍ پیچیذُ عبیؼت

ی کوِ بوا تدشبوِ کوَدک اص     ػَاعوف ٍ ّیداًوات  بلَؽ ٍ سؿذ، تواهی  اًذاص . اص چـنچالؾ، تشع ٍ اضغشا  چیضّای دیگشی چَى

هٌبغ بی "کٌذ، عبیؼت بشای کَدک  شای یادگیشی ٍ سؿذ هفیذ ّؼتٌذ. ّواى عَس کِ ساؿل ػبا ػٌَاى هیعبیؼت ّوشاُ اػت ب

گًَواگَى سا   ّیدواًی  -ػواعفی ّوای   ّای خاف عبیؼت کوِ ایوي ٍاکوٌؾ    کٌذ. ؿشایظ ٍ ٍیظگی سا فشاّن هی "ّا پایاًی اص هحشک

ّوای ؿواػشاًِ ٍالوت     کا  با اؿاسُ بِ دیذگاُواى عَس کِ ادیت . ّّوتا ٍ غیش قابل خایگضیٌی ّؼتٌذ اًگیضًذ دس ًَع خَد بی بشهی

ّای کَدک بشای کؼب خالقیوت، صیبوایی ٍ َّیوت یواسی      کٌذ کِ گًَاگًَی ٍ تٌَع عبیؼت بِ پشٍسؽ ظشفیت ٍیتوي، تأکیذ هی

دّذ، ػَاعوف   ی هیسػاًذ. ّوچٌیي کاسػَى دسیافت کِ تؼاهل با عبیؼت هتٌَع ٍ پش سهض ٍ ساص بِ کَدک ؿَس ٍ اؿتیاش صًذگ هی

 [19]گزاسد.  گیشی ؿخلیت اٍ اثش هی کٌذ ٍ دس ؿکل ٍ ّیداًات الصم بشای یادگیشی سا دس اٍ ؿکَفا هی

گشدد ٍ باصی تأثیش غیش قابل اًکاسی دس تکاهل  اص عشیق باصی ایداد هی "آًچِ بیشٍى اص اٍ قشاس داسد"بشقشاسی استباط کَدک با 

ّای خوؼی ٍ گشٍّوی بوِ    علبی اغلب دس باصی یوی چَى ّوکاسی، پیشٍصی، ؿکؼت ٍ بشتشیهفاّ [23]تواهی خَاًب سؿذ داسد. 

کالهی، رٌّی ٍ اػتؼذاد خَد دس بشقشاسی استباط بوا دیگوشاى سا    -. بٌابشایي کَدک با باصی کشدى قذست خؼویسػذ سؿذ الصم هی

 [8]دّذ.  گؼتشؽ هی

ػوَبل تحقیقواتی سا دس هوَسد     [15] دٌّوذ.  شای باصی تشخیح هوی بیؼی سا بّای ع اًذ کِ کَدکاى هحیظ هغالؼات ًـاى دادُ

ّوای صیؼوت هحیغوی     ّای باصی داسای تأثیش هثبت سٍی سؿوذ اسصؽ  ّای باصی عبیؼی باصبیٌی کشد ٍ فْویذ کِ ایي صهیي صهیي

یابذ. هالَى  هی کَدکاى اػت ٍ ّش قذس تٌَع هٌاظش هحیظ بیـتش باؿذ، دسک کَدکاى اص عبیؼت ٍ تداسبـاى دس هَسد آى افضایؾ

دس خشیواى آهوَصؽ اص عبیؼوت،     [24] تَاًٌذ دس آهَصؽ دادى هوثثش باؿوٌذ.   ّای باصی عبیؼی بیـتش هی ٍ تشاص فْویذًذ کِ صهیي

   ِ ّوا ٍ غیوشُ    کَدک اص عبیؼت بِ ػٌَاى هحلی بشای ؿٌا کشدى، هاّی گیشی، دیذاس دٍػتاى، باال سفتي اص دسختاى، بواصی بوا هاػو

ؿَد تا کَدک بوا فوشٍ بوشدى بوذًؾ دس خشیواى آ        ػٌَاى هثال ٍخَد یک خَیباس دس صهیي باصی، هَخب هی کٌذ. بِ اػتفادُ هی

 [25]حشکت آ  سا احؼاع کٌذ. 

 

 تفاوت محیط طبیؼی و مصنوع -2-3-2
ا دس ّ صهیي باصی عبیؼی ٍ صهیي باصی هلٌَع ٍخَد داسد، دس ػولکشدّای بالقَُ آىّایی کِ هیاى اهکاًات یک  بیـتش تفاٍت

ّوای دػوتِ    آیوذ، بوِ خلوَف دس بواصی     ّای باصی عبیؼی، استباط صیادی بیي کَدکاى بِ ٍخَد هی هحیظ ًْفتِ اػت. دس صهیي

خوؼی، کِ ایي استباط ًـاًِ ؿادی ٍ خَؿحالی کَدکاى اػت. ًتیدِ ایي سٍابظ ٍ اًدام ایوي کاسّوا، احؼواع سضوایت ٍ خلوب      

ّایی کِ خشیواى آ  ٍخوَد داسد ٍ    ام اکتـافات بیـتش دس هحیظ، هخلَكاً دس هحلکٌذ تا بِ اًد تَخِ سا دس کَدکاى تحشیک هی

 [2]باؿذ، ب شداصًذ ٍ دس ػیي حال دس آى احؼاع آساهؾ ٍ ساحتی کٌٌذ.  هَسد ػالقِ تشیي هحل باصی کَدکاى ًیض هی

هتٌَػی اص ػٌاكوش عبیؼوی ٍ    تَاًٌذ با هدوَػِ ؿٌاػٌذ کِ دس آى هی ّای باصی عبیؼی سا بِ ػٌَاى هحلی هی کَدکاى صهیي

ّای هتٌَػٌذ کوِ تَخوِ    ّا اكَالً ابضاسّای باصی دس اؿکال ٍ سًگ ػاختِ دػت بـش باصی کٌٌذ. ػاختاسّای هَخَد دس ایي صهیي

ّوا کاسبشدّوای هختلفوی     ًوایٌذ. ٍػایل باصی هشکب دٍػت داؿتٌی تشیي ابضاسّا ّؼتٌذ؛ چشا کِ آى کَدکاى سا بِ خَد خلب هی

ّوای بواصی هلوٌَع، بیـوتش تضئیٌوات ٍ       اهوا دس صهویي   [26] کٌٌذ. ّا سا فشاّن هی ّای حؼی حشکتی ٍ یا باصی با ًقؾ یهاًٌذ باص

ّا اكالً هَخَد ًیؼت یا اًذک اػت. بِ ایوي ػلوت کوِ بضسگؼواالى      ّا ٍ بافت ّا تغییش دس اؿکال، سًگ ابضاسّا ثابت ّؼتٌذ. دس آى

ای بشای باصی دس آیٌوذُ ایدواد    ّای تاصُ ؿٌاػٌذ کِ فشكت کاى آى سا بِ ػٌَاى هحلی هیکٌٌذ. بٌابشایي کَد عشح آى سا ًْایی هی

 [27] کٌذ. بشػکغ، خشیاى آ  ٍ گیاّاى اعشاف آى اص ًظش ؿکل، سًگ، بافت ٍ حتی گاّی بَ ٍ ػغش ػٌاكشی پَیوا ّؼوتٌذ.   ًوی

 عبیؼی ٍ هلٌَع بیاى ؿذُ اػت. هحیظ ّای دس خذٍل ریل تفاٍت ال 1)خذٍل 
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 [2] های محیط های طبیؼی و مصنوع تفاوت:  1ول جد
 محیط های مصنوع محیط های طبیؼی

 ّای یکٌَاخت تضئیٌات ٍ ابضاسّای ثابت ٍ سًگ ّای هتٌَع اؿکال ٍ سًگ

هحذٍد ػاختي کَدک ٍ ػذم پاػخ گَیی بِ حغ  اهکاى خؼتدَ ٍ کـف

 کٌدکاٍی

 تش ابضاسّای هلٌَعپَیایی کو پَیایی بیـتش دس ؿکل ٍ سًگ دس ػٌاكش عبیؼی

 تک ػولکشدی بَدى ابضاسّای هَخَد ػولکشدّای هتفاٍت ٍ بالقَُ

 ػذم استباط هٌاػب با کَدکاى ایداد كویویت ٍ تؼاهل بیـتش

 

 نتیجه گیری -3
هحیظ ّای عبیؼی ًقـی غیش قابل اًکاس دس ابؼاد هختلوف سؿوذ ٍ آساهوؾ سٍحوی ٍ سٍاًوی       بش پایِ هالحظات تحقیق حاضش

داسد. کَدک اص عشیق استباط با عبیؼت ٍ خؼتدَ ٍ کاٍؽ، پی بِ ٍیظگی ّای عبیؼت ٍ سهض ٍ ساصّای ًْفتِ دس آى بوشدُ   کَدک

ٍ با اًدام فؼالیت ّای هختلف )حشکتی، خؼتدَ ٍ کـف ٍ ...ال بِ ًیاصّای خَد پاػخ هی دّذ. بذیي تشتیوب عبیؼوت بوا ایدواد     

 ى سؿذ ٍ پشٍسؽ ّوِ خاًبِ کَدکاى سا فشاّن هی آٍسد.ایي ؿشایظ ٍ قابلیت ّای هتٌَع ٍ خزا ، اهکا

 پاػوخگَی  هؼوکًَی بایوذ   باص فضاّای ،هی باؿذ کَدکاىحضَس  بؼتشهْن تشیي  هؼکًَی هحیظ ٍ خاًِ ایٌکِ بِ تَخِ با

عبیؼوت  . بٌابشایي تَكیِ هی ؿَد ایي فضاّا دس تلفیوق بوا   باؿٌذػٌی  دس سدُ ّای هختلف کَدکاىهتٌَع  ّای فؼالیت ٍ ًیاصّا

بوذیي هٌظوَس    ّوا فوشاّن ؿوَد.    آى ّای قابلیت ٍ ّا تَاًائی افضایؾسؿذ کَدکاى ٍ  ی بشایهٌاػب بؼتش عشاحی ؿذُ تا صهیٌِ ٍ

دس ریول اسائوِ هوی گوشدد. دػوتِ      هتٌاػب با سؿذ کَدکاى  ساّکاسّایی بشای عشاحی فضاّای باص ٍ عبیؼی هحیظ ّای هؼکًَی

ػذم تأثیش آى بش بؼذّای دیگش ًوی باؿذ، چشا کِ ابؼاد هختلوف سؿوذ غیوش     سؿذ بِ هؼٌی ادایي ساّکاسّا دس ابؼ ّش کذام اص بٌذی

 قابل تفکیک بَدُ ٍ بش یکذیگش تأثیش داسًذ.

 

 : راهکارهای طراحی فضای باز محیط های مسکونی 2جدول 

های  مؤلفه 

 طراحی

قابلیت، مهارت و 

 فؼالیت کودکان

راهکارهای طراحی فضای باز 

 مسکونیهای  در محیط

 تصاویر

ی
سؿذ خؼواً

 

تٌووووووَع ٍ 

 فشكت

ػشػووشُ بوواصی،   -

غلوووت خوووَسدى،  

 خؼت ٍ خیض

  دٍچشخووووووووِ -

ػووَاسی، دٍیووذى،  

 اػکیت

ایداد ؿیب ٍ ت ِ ّای عبیؼوی   -

دس عشاحی صهیي بواصی )ػشػوشُ   

 عبیؼیال

ٍ  هؼتقین غیش هؼیشّای ایداد -

خزا  بوشای دٍچشخوِ ػوَاسی ٍ    

ػوبض ٍ   فضوای  اػوکیت پیشاهوَى  

 شهٌتْی بِ اػتخ
 

ی
سؿذ ؿٌاخت

تحشیوووووک  

 حَاع

تدشبوووِ کوووشدى  -

 تغییش فلَل

بافووووت ّووووای  -

 عبیؼی

کاؿوووت دسختووواى بشگشیوووض ٍ   -

 دسختاى هیَُ ٍ گل ّای هؼغش 

بافت ّوای عبیؼوی دسختواى ٍ     -

 ػٌگ ّای كاف
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فضوووواّای 

آصاد  ٍ 

 هٌؼغف

 

تقَیوووت حوووغ  -

اػووتقالل، قووذست  

تلوووین گیووشی ٍ  

 اػتواد بِ ًفغ

خؼتدَ، کـف،  -

 ّیداى

بووواال سفوووتي اص   -

بلٌووذی، ًگوواُ بووِ  

اعشاف، خؼوتدَ ٍ  

 کاٍؽ

فضاّایی با قابلیت تغییشپزیشی،  -

فضوواّایی بووا کوواسبشی آصاد هاًٌووذ 

ًَیؼی یا ًقاؿوی، هغالؼوِ    خاعشُ

 کتا  ٍ ...

 هخووتق فضوواّای عشاحووی -

 ّوای  فوشم  اص کَدکاى با اػتفادُ

 ًقاؿوی  بوا  هتٌاػب هتؼاسف غیش

 تخیلی  ّای ؿکل یا ٍ آًاى ّای

کاؿت دسختاى کَتاُ، بشج ّای  -

 ػشگشهی ٍ باصی، خاًِ دسختی

 

 

 

 

قابلیووووووت 

دػوووتکاسی 

 هحیظ

ؿٌاخت هوَاد ٍ   -

هلوووالح، تقَیوووت 

 خالقیت 

ؿوووٌا کوووشدى ٍ  -

بوووووووواصی، دسک 

 اًؼکاع

اػتفادُ اص ػٌاكشی چَى چَ ،  -

ػووٌگ، ؿووي ٍ هاػووِ ٍ گوول دس  

 ػاخت هحیظ باصی ٍ ٍػایل آى

اػووتخش ٍ خووَی ّووای آ  کوون  -

 ، حَم آ  ٍ فَاسُػوق

 

ی
سؿذ سٍاً

- 
ی
اختواػ

 

 تؼاهووول

 اختواػی

ّوکاسی، استباط  -

ٍ تؼاهووووول بوووووا 

 ّوؼاالى

اهکوواى فؼالیووت   -

 ّوِ کَدکاى

ایداد فضاّایی بوشای ػوشگشهی    -

ّوای دػوتِ    ّای گشٍّی ٍ بواصی 

 خوؼی

عشاحی فضاّای هتٌَع هتٌاػب  -

با ًیاصّای کَدکاى بوا خٌؼویت ٍ   

  ػٌیي هختلف

هـوووواسکت 

 َدکک

تقَیت حغ تؼلوق  

ٍ هـووووووواسکت ٍ 

 هؼنَلیت پزیشی

فضایی بشای کاؿوت گول ّوا ٍ     -

گیاّاى تَػظ کَدک ٍ آبیواسی ٍ  

 هشاقبت اص آى ّا

فضایی بشای ًگْذاسی حیَاًات،  -

پشًووذگاى ٍ حـووشات بووِ کوووک  

  کَدکاى

ایدووووووواد 

 قلوشٍّا

َّیووت، آساهووؾ ٍ 

 اػکاى، حغ تؼلق

-  ُ ّوای عبیؼوی بوا     ایداد پٌاّگوا

ِ اػتفاد ِ   ُ اص دسختچو ّوا،   ّوا، بَتو

 دسختاى ٍ ػلف ّای بلٌذ

 آالچیق، صهیي باصی کَدک -

 

 

 

 

 

 

 



4th
. International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

72-72 December 7026, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 11 

 مراجغ
 

 .1386ؿیؼِ، ا. آهادُ ػاصی ؿْش بشای کَدکاى، هثػؼِ ًـش ؿْش، چاپ دٍم،[ 1]

ذ کیفی آهَصؽ کَدکاى، ّای باصی عبیؼی دس سؿ تأثیش هحیظ .، ٍ ػباع پَس اػذالِ، ج.ػیشٍع كبشی، س .،دهاًٍذی، م .،هْذی ًظاد، ج[ 2]

 .297،1391 -304، 4ًـشیِ ػلوی پظٍّـی فٌاٍسی آهَصؽ، 

 گًَة ػِ هؼکًَی )هَسدپظٍّی هدتوغ ّای باص دس فضای هکاى با کَدک تؼاهل ال. استقای1392قشُ بگلَ، م.، ػیٌی فش، ع.، ایضدی، ع. ) [3]

 .1392، 69-82، 2تبشیضال، ًـشیِ ٌّشّای صیبا،  ؿْش دس هؼکًَی باص فضای

سٍاًـٌاػی سؿذ ٍ تحَل اًؼاى، هتشخواى: داٍد ػش  قْؼتاًی، ّاهایاک آٍادیغ یاًغ، حویذ سضا فلذهي، س.  .،الذص، ع .،د[ پاپالیا، 4]

 .1391ٍ ػیاهک ًقـبٌذی، ًـش سؿذ،ػْشابی، فشٍصًذُ داٍسپٌاُ، افؼاًِ حیات سٍؿٌایی 

 .1380حؼي بیگلَ،  . سٍاًـٌاػی سؿذ، ػشآهذ کاٍؽ، [5]

باصخَاًی فشاصی اص حکایت خاًِ )پظٍّـی دس سؿذ ٍ صهیٌِ ّوای آى دس ًظوام ّبوَعیال، پایواى      .عهؼتغٌی،  ،.ساصخَیاى، م ،.عاّشی، ج [6]

 .1381،، داًـگاُ یضدهؼواسی ًاهِ کاسؿٌاػی اسؿذ

کَپش هاسکَع، ک.، فشاًؼیغ، ک. هکاى ّای هشدهی: ساٌّوای عشاحی فضاّای باص ػوَهی، تشخوِ ًغوِ هفیذی ًظاد، کتابکذُ  [7]

 .1394کؼشی،

 .1393بضسگ، ح. الفبای سٍاًـٌاػی هحیظ بشای عشاحاى، ًـش آسهاًـْش، چاپ دٍم، .،پاکضاد، ج[ 8]

 .1374والفش، ًـش ٍیشایؾ،داگالع، ی. اكالح سفتاس کَدکاى، تشخوِ ػیاٍؽ خ[ 9]

 .1384ٌّشی هاػي، پ.، ٍی کاًدش، ج.، کیگاى، ج.، کاسٍل َّػتَى، آ. سؿذ ٍ ؿخلیت کَدک، تشخوِ هْـیذ یاػایی، ًـش هشکض،[ 10]

 .1387ػیف، ع. سٍاًـٌاػی پشٍسؿی ًَیي )سٍاًـٌاػی یادگیشی ٍ آهَصؽال، دٍساى،[ 11]

 .1387الهشضا هحوَدی، اًتـاسات صسباف اكل،هک اًذسٍ، ف. سٍاًـٌاػی هحیغی، تشخوِ غ[ 12]

 .1384لغف آبادی، ح. سٍاًـٌاػی تشبیتی، اًتـاسات ػوت، [13]

 .1384فشگاع، پ. سٍاًـٌاػی باصی: کَدکاى باصی ٍ سؿذ، تشخوِ کاهشاى گٌدی، اًتـاسات سؿذ، [14]

 [15] Korpela, K.M. Children’s environment. In R. Bechtel & A. Churchman (eds), Handbook of environmental 

psychology, New York: Wiley: 363-37322002. 

 .1387هغلق صادُ، س. ٍػایل باصی کَدکاى، ػاصهاى صیباػاصی ؿْش تْشاى، [16]

دس کَدکاى کشیوی آرسی، ا.، حؼیٌی،  .، هظفش، ف.، هْذی صادُ، ف. اكَل عشاحی هؼکي با سٍیکشدی بِ استقاء خالقیت ٍ ًَآٍسی  [17]

 .1389،ٍ هٌْذػی ٍ هذیشیت ًَآٍسی ایشاى TRIZػَهیي کٌفشاًغ هلی خالقیت ؿٌاػی، دس ایشاى، 

-72، 8هظفش، ف.، حؼیٌی،  .، باقشی، م.، ػظوتی، ح. ًقؾ فضاّای باص هحلِ دس سؿذ ٍ خالقیت کَدکاى، ًـشیِ باؽ ًظش،  [18]

59،1386. 

هتشخواى:  فشٌّگی ٍ تکاهلی. -ّای سٍاًی، اختواػی اهِ هذسػِ عبیؼتال؛ پظٍّؾکاى، پ.، کلشت، ا. کَدک ٍ عبیؼت )دسػٌ [19]

 .1392،اًتـاسات خْاد داًـگاّی هـْذ ،ػبذالحؼیي ٍّابضادُ ٍ آسؽ حؼیٌیاى

[20] Sullivan W.C, Kuo F. E Depooter, S. F, The Fruit of Urban Nature, Vital Neighbourhood Spaces. 

Environment and Behavior; 36(5) :680-700, 2004. 



4th
. International Congress on Civil Engineering , Architecture 

 and Urban Development 

72-72 December 7026, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 

 12 

ًیا، ح،. حقیش، ع. الگَّای عشاحی فضای ػبض دس ؿْش دٍػتذاس کَدک )ًوًَِ هَسدی: ؿْش دٍػتذاس کَدک بنال، ًـشیِ باؽ  کاهل [21]

 .1388، 77-88، 12ًظش، 

هدیذ كفاسی ًیا،  هتشخواى: یؼتال،کالیتَى، ع.، هایشص، ج. سٍاًـٌاػی حفاظت اص هحیظ صیؼت )دسک ٍ تشغیب هشاقبت اًؼاى اص عب [22]

 .1390، کتا  اسخوٌذ،ابشاّین ًیک كفت، ًاّیذ یَػف پَسحؼي ػبذالِ صادُ، ػبذاهلل هفاخشی، 

بْشٍصفش، ف. هباًی عشاحی فضاّای باص ًَاحی هؼکًَی دس تٌاػب با ؿشایظ خؼوی ٍ سٍاًی کَدکاى، هشکض تحقیقات ػاختواى ٍ  [23]

 .1380هؼکي،

[24] Fishman L, Child’s Play: An empirical study of the relationship between the physical form of schoolyards 

and Children’s behavior; 2004. 

[25] Olds A.R, Psychological and Physiological Harmony in Child Care Center Design, children’s Environment 

Quarterly; 6(4): 8-16, 1989. 

[26] Brown P.S., Sutterby J.A. and Thornton C.D., The “Ideal” Outdoor Manufactured Play Environments, 

children’s Institute for Learning and Development; 2001. 

[27] Chawla L., Editor’s Note, children’s Environments; 11(3), 1994. 


	Eslami 1
	Eslami 2



