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  چکیده

د گوناگون های محیطی آن در ابعاو زمینه کودک های رشدویژگیردی است. شناخت ترین دوران رشد هر فاز مهمکودکی 

ز جمله ا. پژوهش ها حاکی از آن است که دگردمی سبب تسهیل در فرآیند رشد او عیاجتما –جسمی، شناختی، روانی 

لفه های ترین مو. هدف این پژوهش شناخت مهممصنوع استتواند بر رشد کودک تاثیرگذار باشد، محیط عواملی که می

دکی و رابطه ترین ویژگی ها و نظریات رشد در دوران کومهم. بر همین اساس استران کودکی محیطی موثر بر رشد در دو

رین مولفه تمهم ،هایافتهاست. سپس با استفاده از نتایج حاصل از این بررسی اجمالی شده محیط و رشد کودک صورت 

یمنی و هایی همچون احساس امولفهدهد های موثر بر رشد کودک استخراج گردیده است. نتایج این پژوهش نشان می

-ی محیط شاخصزورپذیری محیط، تناسبات و ابعاد فیزیکی فضا و بازیانعطاف پذیری وارتباط با طبیعت، اجتماعامنیت، 

 د.نتواند بستر مناسبی جهت رشد و شکوفایی کودکان فراهم نمایمحیط هستند که می مولفه هایترین 

 

 مصنوع، طراحی محیط، محیط یودککدوران رشد،  های کلیدی:واژه

 

 
 

 مقدمه -1
پردازد. پژوهشگران زیادی اسی رشد به آن میان از موضوعاتی است که علم روانشنبررسی مسائل مربوط به رشد و تحول انس

در این حوزه به مطالعات در مورد عوامل موثر بر رشد پرداخته اند و بطور کلی مجموعه ای از عوامل محیطی و وراثت را به عنوان 

 (یکیژنت ،ی)ارث یعیطب یروین ایآ نکهیروانشناسان رشد به شدت در مورد ا ،یخیاز نظر تارمهم ترین عوامل در نظر گرفته اند.  

درک محرک  ی( برایطیمح راتیو تأث تی)مثاًل، ترب ابدییکه کودک در آن پرورش م یروش نکهیا ایدهد، یرا شکل م یرشد روان

 ریو هم وراثت بر رشد انسان تأث طیمعاصر اذعان دارند که هم مح یها هیاند. اکثر نظرتر است، بحث کرده یرشد اساس رییتغ یها

گیرند، یعنی از همان میراث ژنتیکی گذارند، عمدتا از وراثت نشات میبرخی از عواملی که بر رشد و تحول تاثیر می. [1] گذارد یم

 شوندبرد. بقیه این عوامل تا حدود زیادی از محیط درونی و بیرونی ناشی میکه فرد به هنگام لقاح از والدین اصلی خود به ارث می
                                                           

انشگاه فردوسی مشهد، داست که به راهنمایی دکتر جعفر طاهری در نویسنده اول  این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد معماری 1

 دانشکده معماری و شهرسازی در حال انجام است.
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و بخش  هاز این قاعده مستثنی نبود ،باشددر دوران رشد خود که یکی از مهم ترین دوران رشد و تحول انسان می نیز کودک .[2]

پذیرد. بنابراین میتوان با شناخت ویژگی ها و ابعاد مهم رشد کودک فرآیند رشد او از محیط پیرامونش تاثیر میقابل توجهی از 

 گردد. نمود تا متناسب با فرآیند رشد او در این دوره محیط پیرامون کودک را بگونه ای طراحی 

ابطه بین خواهد شد. سپس ر بررسیویژگی ها و نظریه های رشد و تحول انسان در دوران کودکی  در این پژوهش، نخست،

 ی )حیطمو حوزه، مهم ترین مولفه های گردد و در نهایت بر اساس مطالعات حاصل از این دو رشد کودک تشریح می محیط

 . گردداستخراج میکودکان موثر بر رشد  (مصنوع و طبیعی

 

 رشد در دوران کودکی -2
. ]3[ افتدمرگ در فرد اتفاق می ا هنگامتغییرات منظم و سازگارانه است که از لحظه بستن نطفه ت" 2منظور از رشد و تحول

شود. این چهار باشد که چهار دوره از آن را دوران کودکی هر فرد شامل میبطور کلی مراحل رشد انسان شامل هشت مرحله می

 6تا  3سالگی(، اوائل کودکی ) 3لد تا عبارتند از دوره پیش از تولد )از لقاح تا تولد(، طفولیت و نوپایی )توبطور تقریبی مرحله 

 .[2] سالگی( 11تا  6ودکی )سالگی( و میان ک

در هر دوره در هر یک او  کند.ختلفی از رشد و تحول را طی میانسان در دوران زندگی خود مراحل مهمانطور که بیان شد 

کند. در هر دوره فرد به فراخور شرایط مختلف اجتماعی( تغییرات خاصی را تجربه می –از ابعاد رشد )جسمانی، شناختی، روانی 

نماید. با این وجود نظریه پردازان ویژگی های مشترکی را در هر اعم از محیط، خانواده، فرهنگ و ... مراحل مختلفی را طی می

دوره  در دوره رشدی خودش به وقوع خواهند پیوست. دوره رشدی برای انسان در نظر گرفته اند که کم و بیش برای هر انسانی

هم چنین نظریات مختلفی  کودکی نیز از تاثیرگذارترین دوره های رشد هر فرد بوده و ویژگی های منحصر به فرد خود را دارد.

ز مهم در حوزه روانشناسی رشد در جهت شناخت هر دوره بوسیله متخصصان و صاحب نظران این حوزه مطرح گردیده است. ا

و  5، نظریه رشد شناختی برونر4نظریه رشد شناختی ویگوتسکی ،3ترین این نظریه ها میتوان به نظریه رشد شناختی ژان پیاژه

مهم ترین آنچه صاحب نظران روانشناسی رشد به عنوان اساس بر   اشاره نمود. 6اجتماعی اریک اریکسون –نظریه رشد روانی 

سه دوره  برای 1جدول عنوان نموده اند و هم چنین نظریه پردازانی که به آنها اشاره شد رویدادهای رشدی در دوران کودکی 

   تدوین گردیده است.  کودکی

 
 [4] مراحل رشد انسان: 1شکل 

 

 

                                                           
2 Development 
3 Jean Piaget 
4 Lev Vygotsky 
5 Jerome Bruner 
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 [2] گرفته ازبرمنبع: نگارنده  -ی های رشد و تحول انسان در دوران کودکیویژگ: 1جدول 

 نظریه های رشد رویدادهای مهم ابعادرشد مراحل رشد

ی
سه سال اول زندگ

 

تغییر الگوی -رشد سریع کودک رشد جسمانی

افزایش کارایی دستگاه -خواب

رشد سریع قابلیت های -عصبی

-توانایی تشخیص محرک ها-حسی

رشد مهارت های حرکتی و تاثیر 

 فرهنگ بر افزایش آن

 

پدیدار شدن ادراک عمق و ادراک  رشد شناختی

وانمود  -امکان تقلید غیابی-لمسی

اکتساب -سازی و حل مسائل ساده

توانایی یادگرفتن و به -زبان

 توانایی کاربرد نمادها-یادآوردن

عملیات ذهنی در کودکی بر یادگیری مبتنی  -

بهترین  -بر فعالیت های ساده حسی و حرکتی

فرصت های  -ی اکتشافیشیوه یادگیری، یادگیر

 )پیاژه( یادگیری از طریق تجربه مستقیم

تعامل  –نقش مهم محیط اجتماعی در رشد  -

تاکید بر بازی،  -اجتماعی کودک با نزدیکان

 آموزش مستقیم و حتی کار در رشد کودک

 ویگوتسکی()

آموزش مبتنی بر  -تاکید بر آموزش اکتشافی -

تعامل بزرگسال و کودکان در موقعیت های حل 

 )برونر( مسئله

-دلبستگی نسبت به والدین و دیگران اجتماعی -رشد روانی 

عالقه به -پدیدارشدن خودآگاهی

 توانایی درک اشیاء-سایر کودکان

 12اعتماد اولیه در برابر عدم اعتماد)تولد تا  -

 ماهگی(. ویژگی حاصل: امید 18الی 

 18تا  12خودپیروی در برابر شرم و تردید )-

 سالگی(. ویژگی حاصل: اراده 3ماهگی تا 

 )اریکسون(

ی
ل کودک

اوائ
 

شبیه شدن تناسبات بدنی به  رشد جسمانی

مشکالت  -اشتهاکاهش -بزرگساالن

بهبود  -قدرت بدنی افزایش -خواب

 مهارت های حرکتی

 

افزایش توانایی درک -تفکر خودمحور رشد شناختی

 بهبود حافظه و زبان-دیدگاه دیگران

برخورداری از نظام بازنمایی، استفاده از نماد  -

بازی و -برای نمایش افراد، مکان ها، رویدادها

زبان مهم ترین نمودهای این مرحله، دارای تفکر 

  )پیاژه( غیرمنطقی

کمال یافتن خودپنداره و درک  اجتماعی -رشد روانی 

افزایش استقالل، ابتکار  -هیجان ها

عمل و خویش پنداری، پیچیده و 

اجتماعی تر  -خالق تر شدن بازی ها

افزایش  -شدن و نوع دوستی

 پرخاشگری و ترس

سالگی(.  6تا  3ابتکار در برابر احساس گناه) 

 )اریکسون( ویژگی حاصل: هدفمندی
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 نظریه های رشد رویدادهای مهم ابعادرشد مراحل رشد

ی
ن کودک

میا
 

    

 افزایش قدرت -کاهش سرعت رشد رشد جسمانی

شیوع  -بدنی و مهارت های ورزشی

 بیماری های تنفسی

 

آغاز تفکر  –کاهش خودمحوری  رشد شناختی

بهبود حافظه و مهارت های  –منطقی 

 شروع تحصیالت رسمی –زبانی 

حل مسائل حال بصورت منطقی، بطور کلی فاقد 

 )پیاژه( انتزاعیتفکر 

  

اهمیت یافتن بیشتر دوستان و  جتماعیا -رشد روانی 

 همساالن

سالگی تا  6سازندگی در برابر احساس حقارت) 

 )اریکسون( بلوغ( ویژگی حاصل: مهارت

 

 محیط و رشد کودکان -3
از بررسی نظریه های رشد و یادگیری در دوره کودکی و هم چنین رویدادهای مهم این دوره میتوان نتیجه گرفت که محیط 

پیرامونی در رشد کودک بسیار تاثیرگذار است. متخصصان حوزه روانشناسی محیطی نیز همواره بر تاثیر محیط بر رشد کودک 

 محیط شناسی روان کتاب از کودک رشد و کالبدی محیط عنوان با فصلی در (1987) 7هفتتاکید کرده اند. به عنوان مثال، 

 این و دهدمی قرار تحلیل مورد ها قابلیت و بازخورد تحریک، منبع عنوان به را محیط کودک، بر محیط کالبدی نقش فهم برای

 8میبرد. ایوانز کار طبیعی به و شهری های محیط و بیرونی فضاهای سازمانی، های محیط خانه، روی بر پژوهش برای را دیدگاه

 کند می کودک رشد مؤثربر کالبدی محیط خصوصیات بر مروری کالبدی، محیط و کودک رشد عنوان با پژوهشی در (2006)

نماید.  می تأکید بنا داخلی کیفیت و پالن باز، روشنایی های طرح ساختمان، کیفیت مدرسه، اندازه مانند محیطی عوامل بر و

 خانه، محوطه مانند خاص هایمحیط درباره مقاالتی مجموعه کودک، رشد و مصنوع محیط پژوهش در( 2013) 9وینشتین

 مشارکت و بازی طریق محیط از با کودکان تعامالت و میدهد ارائه مدارس مانند مؤسساتی و کودک مراقبت هایمحیط بازی،

 .[5] میدهد قرار بحث مورد را طراحی فرایند در

افتد. روانشناس  یو مردم اتفاق م طیتعامل کودکان با مح قیو رشد از طر یریادگیهر دو ادعا کردند که  یگوتسکیو و اژهیپ

است که  "معلم سوم" طیکرد که مح شنهادیپ ا،یلیام ویرج یدبستان شیپ ستمیس انگذاری(، بن1998) یماالگوز سیورل ،یو مرب

را  طیمح یها یژگیکند که کودکان تمام و ی( ادعا م1967) یمونته سور. آنها را دارد کیقدرت صحبت کردن با کودکان و تحر

 .[6] گذارد یم ریآنها تأث تیکنند که بر شخص یجذب م

محیطی  شرایط تحت اجباراً. دارند محیط از تریعمیق تأثیرپذیری خود روانی و فیزیکی هایمحدودیت سبب به که کودکان

در  تأثیرگذار عوامل ترینمهم از و بوده آنها همراه شخصی زندگی طول تمام در کودکی دوران محیطی تجارب این و هستند

 .[7] آنهاست شخصیت گیری شکل

 فتاری،ر از الگوهای شده ساخته محیط حمایت چگونگی و گیرندمی شکل محیط بستر در همواره انسان )کودک( رفتارهای

 غیرقابل ریتأثی کالبدی محیط کند. بنابراینمی ایفا آن از حاصل محیطی تجربه و محیط کیفیت ذهنی ادراک در را اصلی نقش

 هستند: دموار شامل این که کند می پیدا بروز محیطی تجارب از طیفی با همراه کودکی تجربه .دارد کودک تجربه بر انکار

 تجربه و اردتنگاتنگی د ارتباط اکتشافی یادگیری و ضمنی یادگیری مستقیم، یادگیری تجربه با کودکی تجربه اول، سطح در

  .دارد تأثیر کودک روانی رشد نهایت در و شناختی رشد در محیط، در هافرصت این

 و است ارتباط جهان در با ارتباط و اجتماعی شأن معاشرت، من، شناختن رسمیت به تجربه با کودکی تجربه دوم، سطح در

 .[5] دارد تأثیر او روانی رشد نهایت در و کودک سازیاجتماعی در تجارب این

                                                           
7 Heft & Wohlwill 
8 Evans 
9 Weinestein & David 
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 نشدن گم بودن، راحتی، تنها فرصت مکان، کنترل و مالکیت احساس امنیت، آزادی، تجربه با کودکی تجربه سوم، سطح در

 و محیط با کودک عاطفی پیوند در تجربه آنها و دارد تنگاتنگی ارتباط طبیعت در جاری زندگی تجربه و قلمروپایی جمعیت، در

 .[5] دارد انکاری غیرقابل تأثیر محیط در او خاطر آرامش نهایت در

 
 کودکانموثر بر رشد  (طبیعیمصنوع و ) یمولفه های محیط 1-3

، میتوان هشدر این پژو نظریه های رشد ت ویژگی های کودک ودر حوزه شناخ انجام گرفتهمطالعات بطور کلی با توجه به 

ایی هستند در محیط پیرامون خود نیازمند مولفه هتماعی اج -ی، شناختی، روانیانبیان نمود که کودکان برای رشد در ابعاد جسم

 ده است.شدر ادامه به تشریح هر یک از عوامل و بیان تاثیر آن ها بر رشد پرداخته گردآوری شده است.  2 که در جدول

 کودکانموثر بر رشد  مولفه های محیط مصنوع و طبیعی: 2جدول

 مولفه ها ابعاد رشد

 ، بازی ورزی محیطایمنی محیط ،تناسبات و ابعاد فیزیکی محیط رشد جسمانی

 پذیری محیط، بازی ورزی محیطارتباط با طبیعت، احساس امنیت، انعطاف رشد شناختی 

-بازی ارتباط با طبیعت، اجتماع پذیری محیط، تناسبات و ابعاد فیزیکی محیط، اجتماعی –رشد روانی 

 ورزی محیط

 
 احساس ایمنی و امنیت 1-1-3

راین باید محیط بناب دنیای پیرامون خود پیدا کند.مطابق نظریات رشد، کودک باید در این دوره احساس ایمنی و امنیت از 

 را به گونه ای طراحی نمود تا از مخاطرات احتمالی که ممکن است برای کودک بوجود آید جلوگیری کرد. 

 مصالح ایمن باشد؛ و امن وسایل و دیوارها کف، در باید استفاده مورد فضای گردد. لذا برطرف باید فضا در کودک حرکت خطرات

 و پایداری از نیز و وسایل باشد نداشته جدی خطر او برای کف، و دیوار با کودک احتمالی برخورد که باشد ایگونه به بردیکار

 داشته کودک رفتار و اعمال بر مستقیم غیر کنترل و نظارت باید کودک مراقب و بطور کلی مادر .باشند برخوردار الزم ایمنی

 .[8] باشد

را فراهم کنند،  یشخص یو چالش ها یریپذ سکیر ،یکیزیبه طرق مختلف امکان کاوش ف دیمخصوص کودکان با یفضاها

کودکان  یفضاها و محصوالت برا ینکته در طراح نیتررا به عنوان مهم یمنی( ا2008) تیو اسم سیباشند. نور زین منیا دیاما با

 تیخالق لیاست، به دل ینیب شیپ رقابلیرفتار کودکان غ نکهیطراحان است، با توجه به ا یچالش برا کی یمنیکنند. ایذکر م

 یو طراح اتیشامل توجه به جزئ موضوع نیکنند. ا ریمختلف تفس یرا به روش ها طیکند تا مح یکه کودکان را وادار م یعیطب

 یبه کودکان با اشکال و اندازه ها دیتنها با نهکند. به عنوان مثال، مبلمان در مدارس یاست که امکان خطا را فراهم م ییفضاها

 ریو در مس رندیرا در نظر بگ یحرکت یمربوط به کودکان در سطوح مختلف هماهنگ یمنیمسائل ا دیمختلف اجازه دهند، بلکه با

 بیاحتمال آس ،یرونیب طیچوب در مح یتراشه ها ای کیتمواد نرم، مانند الس ن،یآنها در اطراف فضا مذاکره کنند. عالوه بر ا

. بلند )پنج تا هشت فوت( باشند یلیخ لیدل نیبه هم دینبا یباز یسازه ها گریدرختان و د دهند.یاز افتادن را کاهش م یناش

سروکار  یکیزیمرتبط با اکتشاف ف یها تیکه با فعال یهنگام ژهیبه و، وجود دارد شهیاز خطر هم یکه درجه مشخص یدر حال

ها  ییامکان انواع ماجراجو نیکند، بنابرا فایخطرات ا نیدر کاهش ا یمهم قشتواند ن یم یو خارج یداخل اءیاش یطراح م،یدار

 .[6] الزم است یکیزیرشد ف یبرا و این کندیرا فراهم م

 یناامن ایکه احساس اضطراب  یدهد که کودکانینشان م قاتیتحق. مرتبط است یریادگی یبرا تیبه احساس امن ازین

 ،ی)ازدحام(: احساس شلوغگذاردیم ریتأث یمنیبر ادراک ا یطراح یسه جنبه اصل. دارند یریادگی یبرا یکمتر زهیکنند انگیم
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پرخاشگرانه تر و کمتر  یا وهیکنند، به شیرا درک م یکه کودکان شلوغ ی. هنگام10یکیزیفرصت شناخت مکان و لنگر انداختن ف

کودک مجاز است  .[6] دشویآنها دشوار م یبرا گریپر از دانش آموزان د یمؤثر در کالس یریادگی نیکنند، بنابرایرفتار م یتعامل

آالینده های هوا، عدم وجود قلمروهای جسمی در محیطی کار کند که حواس او در وضعیت فعال و ایمن باشد. آلودگی صوتی، 

 .[9] و روانی مطلوب و ازدحام بیش از حد از تعامل کودک با محیط جلوگیری می کند

که چگونه  دیتوان دیم ن،یبر ا هیشود با تک یدر افراد م تیباعث فقدان امن یکه سرگردانکند بیان می (1976)هال ادوراد 

کنند، احساس  دایتوانند راه خود را پیشود. اگر بدانند کجا هستند و م یدر کودکان م نانیحس اطم جادیباعث ا ییوضوح فضا

 منیا یکیزیلنگر ف کی ت،یتمرکز خواهند کرد. در نها کیآکادم یریادگیبر  ادیز تمالکنند و به اح یم یشتریو آرامش ب تیامن

  .[6] کندیدر کودکان کمک م تیکند، به پرورش احساس امنیم تیرا تقو "پناهگاه"و محکم، که احساس 

 ییجا یانینقطه پا دنیآنها قادر به د رایاز کودکان خردسال ترسناک باشد ز یاریبس یممکن است برا یطوالن یراهروها

عطف، مناسب خواهند بود.  ای کیمانند نقاط بار راهروها،از نقاط کنترل در امتداد  یبرخ ل،یدل نیروند. به همیکه م ستندین

راهرو: مناطق  کیاتاق باشد تا  کیبه  هیشب شتریب دیگردش با ید که فضاهانکن ی( ادعا م1977ندر و همکاران )ساکلا نیهمچن

آنها  نیکنند، بنابرا زیخود را متما اقکنند، ات ییا شناساکند مکان ریچهار کالس درس به کودکان کمک م ایمستقل با سه 

 ایها، طاقچه ای« سبدها»با ابعاد کودکان، مانند  ییفضا جادیا ،یمنیحس ا تیتقو یبرا گرید یهاراه د.نکنیم تیاحساس امن

شوند، یشناخته م یشخص یبا معان 11«خانه یها گاهیپا»که به عنوان  یمیصم یها طیاست. آن مح «یخانگ» طیمح کی جادیا

 .[6] وجود داشته باشند زین ردر مدارس بزرگت یتوانند حت یم

 

 ارتباط با طبیعت 2-1-3

جاذبه و حس  ل،یشوند که شامل میمتولد م عتینسبت به طب یهمدل یکنند کودکان با شکل ذاتیاکثر محققان ادعا م

خطر تحت الشعاع  نیصورت ا نیا ریپرورش داده شود. در غ دیاست که با یارزش عتیبا طب یقو یارتباط عاطف نیا. است یشگفت

 نیترمهم یدر دوران کودک عتیطب میکند که تجربه مستق یم شنهادی( پ1998چاوال ). ردیگیجامعه قرار م انهیفرهنگ کاالگرا

 .[6] است طینسبت به مح تیحساس جادیا رعامل د

 جادیتفاوت ا یطیمح ستیتوسعه سواد ز یتواند برا یباز( م یفضا ژهیفضاها )به و یدهد که نحوه طراحینشان م قاتیتحق

 توانندیکودکان م رایرا فراهم کند، ز یارزشمند اتیتجرب تواندیها مها و برکهکوچک مانند جنگل یهاستمیاکوس جادیا. کند

 .[6] داشته باشند واناتیو ح اهانیروزمره با گ یهاتماس

آموزد و به یرا م یطیمح ستیسواد ز ،عتیرشد کودک مهم است. قرار گرفتن در معرض طب یبرا یعیطب یایبا دن ارتباط

از  یعیوس فیط یعیطب یایدن ،یطیمح یآگاه شیعالوه بر افزا. کند یکمک م یعیطب یایکودکان به دن یذات لیپرورش تما

 .[6] مهم است اریمتفاوت بس یهاکه با توجه به رشد کودکان با سرعت کندیرا ارائه م یجیتدر یکیزیف یهاامکانات و چالش

نشان داده شده است که  نیکند. همچنیم قیشدن تشو یاست که کودکان را به اجتماع یررسمیغ طیمح کی عتیطب

به  دوارندیکمک کند که ام یتواند به کسانیم یعیطب یایدهد. غوطه ور شدن کودکان در دنیمرا کاهش  یتعارضات اجتماع

دهد، یگفتگو و تعامل در اطراف ارائه م یرا برا ییزهایچ عتیرفتار کنند. طب گرانیچگونه با احترام و وقار با د اموزندیکودکان ب

 .[6] کندیم جیروتنوع را ت یکه ارزش ها یدر حال

 طیقرار گرفتن همراه است. مح نیاست که معموالً با ا لیتخ ،یعیطب یایقرار دادن کودکان در معرض دن یایاز مزا گرید یکی

کند یم قیرا تشو تیخالق یبه گونه ا عتیطب. کودکان هستند یها یداستان ها و باز یمنبع الهام برا نیتر یقو یعیطب یها

 یکسان یو برا دهدیرا ارائه م لیتعامل، نقطه شروع تخ یبرا ییهاتنوع، فرصت یعیطب یایدن باشد. دیرشد کودک مف یکه برا

 .[6] کندیم تیتعامل کنند، حما گرانیبا د یچگونه به طور مؤثر و اخالق دهندیم ادیکه به کودکان 

                                                           
10 physical anchoring 
11 home bases 
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دسته بندی  "نمادین"یا  "جانشین"و  "غیر مستقیم"، "مستقیم"ه شیوه از طبیعت، بطور کلی میتواند به ستجربه کودکان 

 شود.

عبارت است از تجربه فیزیکی و واقعی عناصر طبیعت و موجودات زنده. با این وجود در ارتباط مستقیم  تجربه مستقیم.1

به عبارت دیگر، گیاهان،  دهند.تنها تجربیاتی مورد نظر است که عمدتا بیرون از خانه و مستقل از محیط های انسان ساخت رخ می

کنند. تجربه مستقیم بیشتر به تجربیاتی ترل و دخالت دائم انسانی عمل میجانوران، و زیستگاه هایی که تا حد زیادی جدا از کن

 .[10] اصی برای آنها صورت نگرفته باشدگفته میشود که برنامه ریزی نشده باشند و سازماندهی خ

 

 
 [11]تجربه مستقیم طبیعت توسط کودکان : 2شکل 

 

کودک از طبیعت مواردی نظیر تجربه ی فیزیکی و واقعی زیستگاه های طبیعی و موجودات  تجربیات غیرمستقیم.2

شود. در این نوع مکان ها طبیعت غیرانسانی اما به شکلی بسیار محدودتر، برنامه ریزی شده تر، و مدیریت شده تر را شامل می

 .[10] سلطه ی انسان قرار داردادی تحت معموال دستکاری شده است و تا حد زی

دهد. در شود که در آنها تماس فیزیکی و واقعی با طبیعت رخ نمییا نمادین به تجربیاتی اطالق می تجربه ی جانشین.3

اما همچنان  ،گرایانه استکند بازنمایی ها یا مناظری التقاطی از طبیعت است که گاهی واقع عوض آنچه که کودک تجربه می

ی جربیات نمادین و جانشین در جامعهتواند، بسته به موقعیت، شدیدا نمادین، استعاری، یا وابسته به سبکی معین باشد. این تمی

 .[10] گیردهای ارتباطی نسبتا جدید نظیر تلوزیون، فیلم، یا کامپیوتر صورت میمدرن غالبا از طریق فناوری

هر نظریه ی جامع در مورد نقش طبیعت در شکل گیری خصیصه ها و شخصیت کودک بایستی بتواند این سه سطح مختلف 

از تجربه ی طبیعت )مستقیم، غیرمستقیم، نمادین( را با شیوه های مختلف یادگیری کودکان )بلوغ و تکوین شناختی، عاطفی و 

 تکوین شناختی یا ذهنی بیشتر تاکید بر شکل گیری مهارت های تفکر و حل مسئله است؛ بلوغارزشی( ارتباط دهد. منظور از 

ی ارزشی نیز بر ایجاد ارزش ها، باورها و دیدگاه های عاطفی اشاره به ظهور ظرفیت های عاطفی و احساسی دارد؛ تکوین قوه

 و ارزشی در شکل ترسیم شده استن شناختی، عاطفی اخالقی تاکید دارد. رابطه ی شماتیک تجربیات مختلف از طبیعت با تکوی

[10].  

 

 
 

 [13] ,[12] : تجربه غیر مستقیم و نمادین طبیعت توسط کودکان3شکل 
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 [10] طی رشد کودکانواع تجربه های طبیعی و شیوه های یادگیری در : 4شکل

 

فرآیند رشد تونایی های ذهنی کودک به کمک آمیزه ای از تجربیات مستقیم، غیرمستقیم و نمادین از طبیعت پیشرفت 

شود و تکوین و تقویت ظرفیت های کودک برای کند، و به تقویت و تحکیم ماهیچه های شناختی که به آن ذهن گفته میمی

 .[10] انجامدمشاهده ی تجربی، بررسی تحلیلی و استدالل مبتی بر شواهد می

یابد: توانایی در این دوره عالقه، کنجکاوی و ظرفیت کودک برای جذب دانش و فهم طبیعت بطور قابل توجهی گسترش می

از مهارت های تفکر انتقادی و حل مسئله که از طریق برهم  از جمله بسیاری کنند،های شناختی و ذهنی به سرعت رشد می

شود. تکوین ذهنی در این مرحله به ویژه از طریق تماس مستقیم با کنش و درگیر شدن با محیط های غیرانسانی حاصل می

بیش در کودک ی جستجوگر و تخیل و اکتشاف بیش از شود، و در همین دوره است که قوهپدیده های طبیعی دوروبر تسهیل می

( مورد 1993کودکی توسط دیوید سوبل )گیری شخصیت دوران میانشود. اهمیت تماس با طبیعت اطراف در شکلظاهر می

دهند که رویارویی مستقیم با طبیعت برای کودکان فرصت های پیشرفت بی همتا و تاکید قرار گرفته است. یافته ها نشان می

 .[10] کندخالقیت و خودمختاری ایجاد می بسیار مهمی در جهت کشف،

یکی از مهم ترین روش های یادگیری و رشد کودکان بازی است که روانشناسان حوزه رشد بر آن تاکید نموده اند که این 

طراحی مناسب فضایی به منظور موضوع در ادامه این پژوهش تشریح گردیده است. اما محیط های طبیعی نیز میتوانند بوسیله 

بخش های اصلی زمین های بازی طبیعی برای بازی کودکان و در نهایت رشد و شکوفایی آنان فراهم آوردند. بر همین اساس 

 .[14] آمده است 2نگی استفاده از آن ها در جدول کودکان به همراه نمونه هایی از چگو

 

 [14] بازی طبیعی هایمحیطویژگی های   :3جدول

 نمونه ها مولفه ها

 حوضچه/رودخانه/آبنما آب 

درختان/بوته ها/گل ها/علف های بلند به منظور فراهم آوردن شرایط  پوشش گیاهی

 کشف و تعامل برای کودکان

 )پروانه ها(حیوانات/موجودات درون استخرها/حشرات  موجودات زنده

 شن ترجیحا به همراه آب شن

 ایجاد راه هایی برای تجربه کردن تغییر فصول، باد، نور، صدا و هوا تنوع رنگ، بافت و مواد
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 نمونه ها مولفه ها

ایجاد محل هایی برای نشستن درون،رو و یا زیر آنها، تکیه دادن به  محل های طبیعی

 آنها، باالرفتن از آن ها و درست کردن پناهگاه و سایه

ایجاد محل هایی که امکان فعالیت های اجتماعی، خصوصی و  سطوح و گوشه ها

 تماشای منظر مختلف را بوجود می آورد.

استفاده از ابزار و موادی که قابلیت تغییر حقیقی و یا در خیال را  ساختارها

 داشته باشند.

 

 اجتماع پذیری محیط 3-1-3

 یضرور زین یریادگی ندیاز فرآ تیحما یموثر مهم است، بلکه برا یاجتماع یتوسعه مهارت ها ینه تنها برا یاجتماع رشد

به  دنیرس یبرا یا لهیمهارت و هم وس کیهم  گرانیتعامل با د ییتوانا نیاست، بنابرا یاجتماع یذات ندیفرآ کی یریادگیاست. 

ارتباطات  ن،یبنابرا ،کنند میمورد انتظار در گروه افراد خود تنظ یدارند اعمال خود را بر اساس رفتارها لیکودکان تما هدف است.

 یامدهایکند که پ تیتواند احساس تعلق را تقویم یارتباط اجتماع دهد. شیکودکان را افزا یتواند رشد اخالقیمثبت م یفرد نیب

کنند، با همساالن و بزرگساالن متعلق به یطور که کودکان رشد مهماناز طرفی دیگر، . دارد یریادگیبر جو مدرسه و  یمثبت

 یریادگبر همین اساس یدر تماس هستند.  یو شناخت یکیزیف یها ییتوانا ،یطبقه اجتماع ت،یاز جمله قوم «گرانید»دسته 

 .[6] فضا با آنها شروع شود یممکن است از اشتراک گذار گرید یافراد و فرهنگ ها رشیپذ

فضاها مهم  اسیاوالً، مقبه منظور اجتماع پذیری بهتر محیط برای کودکان رعایت نکاتی در این مورد ضروری به نظر میرسد. 

 ریتحت تأث یافتد. دوم، تعامالت اجتماعیاتفاق م یعیبه طور طب ادیکوچک، برخوردها به احتمال ز یها طیدر مح رایاست، ز

دارند که بتوانند در آنجا  ازین ییهاکودکان به مکان وم،قرار دارند. س یکینزد نیو همچن تیمرزها و ارتباطات مجاز، از جمله شفاف

 یهامماس با مکان دیگردش با یدر نظر گرفته شود، و فضاها دیبا انیجر یالگوها ن،یبنابرا. توقف کنند و گفتگو را شروع کنند

 تیمکان ها باعث تقو یعطر و طعم عموم ت،ی. در نهادهدیرا م یاما اجازه تبادالت اجتماع اد،یدخالت زاستراحت باشد، بدون 

 .[6] شود یمردم م نیتعامل ب

 

 انعطاف پذیری محیط 4-1-3

دنیای  کاوش را همراه با بازی دراز آنجایی که ماهیت دوران کودکی، بازی و اکتشاف است و کودک دوست دارد کنجکاوی و 

 بر انگیزد. خود انجام دهد، بنابراین محیط اطرافش باید مطابق با فعل و انفعال درون کودک بوده و حواس و حس کنجکاوی او را

به آموزان را سازد و اشتیاق دانشپذیری یادگیری را متنوع میاین انعطاف پذیری محیط است.چنین قابلیتی نیازمند انعطاف

 لذت و احساسات تحریک به نیاز" :گوید می فضا کشف به نیاز خصوص در ( نیز2000)مور .[15] دهدیادگیری افزایش می

 برانگیزد. را کودک کنجکاوی و تخیل حس باید محیط همچنین"فضاست کشف کیفیت به مربوط مطبوع و جدید فضاهای تجربه

 .[16] است محیط پذیری انعطاف نیازمند قابلیتی چنین

 را عملکرد تواند چندینمی پذیرانعطاف فضای است. یک کودکان انتخاب برای آزادی ایجاد عملکردها پذیریانعطاف هدف

 بوده تغییرپذیر سادگی به باید پذیرمحیط انعطاف یک. قرارگیرند مختلف فضاهای توانند درمی عملکردها از بعضی و کند ترکیب

سبب  و کند فراهم را متفاوتی هایموقعیت ها،آن حال تغییر در نیازهای و افراد برای بودن مناسب و منظور پاسخگویی به و

 پذیر،انعطاف محیط .است پذیرامکان اساسی آنها نیازهای به پاسخگو محیطی در کودکان رشد خالقیت و شود. بروز محیط پویایی

و  فضا بر کنترل حس امر این و انگیزدبرمی آن و شناخت سازگارسازی منظور به محیط، در اشیاء چینش به تجربۀ را کودکان

 .[17] کندمی تقویت کودک در را تجزیه و ترکیب تفکر

 هایصندلی و میزها کند، آرایش تغییر محیط در تواندمی که اساسی متغیرهای از یکیپذیر، به منظور ایجاد محیطی انعطاف

با  محیط تطبیق مختلف، نیازهای با مختلف هایوجودآمدن گروه به باعث جاییجابه قابل تجهیزات و مبلماناست.  کودکان
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 منعطف فضاهای ایجاد و ن آزادپال هستند. طراحی کودک توسط به بازی توجه با محیط تغییردادن و متفاوت رفتاری نیازهای

 تغییرپذیری و فضا تنوع و انعطاف ایجاد تواند درمی چرخنده و تاشونده شونده،اججابه سبک از دیوارهای استفاده با چندمنظوره و

 هایجداکننده دیوارها و از استفاده افزایش دهد. با مختلف عملکردهای برای را فضا قابلیت و باشد آن مؤثر اندازۀ و شکل

 در هاییقفسه کند. وجود را جلب کودکان توجه که کرد ایجاد تغییرپذیر و پذیرجذاب تطبیق هایناحیه توانمی انتقال،قابل

 و کنندمی انتخاب آزادانه را مصالح و مواد و دارند کردن رالمس و دیدن فرصت کودکان که است دلیل این پایین به ارتفاع

 .[17] کنندمی ایجاد را جالبی مراکز و پذیری بیشترانعطاف اتاق چیدمان در و شوندمی جاجابه آسانی هبچنین هم

 

 محیط تناسبات و ابعاد فیزیکی 5-1-3

کند، بنابراین امکان حرکت کودک در بر اساس ویژگی های این دوره بطور کلی مهارت های حرکتی کودک افزایش پیدا می 

 یابد.محیط افزایش می

 شود؛ ترکودک بزرگ حرکتی دامنه با متناسب باید کند، حرکت تواندمی آن در کودک که فضایی فیزیکی ابعاد و تناسبات 

 موجود عناصر فیزیکی ابعاد و باشد. هم چنین تناسبات کنترل قابل نیز فضا در کودک حرکت از ناشی خطرات که شرط آن به

 حرکت مانع بدون شود،می داده حرکت او اجازه به که ای محدوده در بتواند که نحوی به باشد کودک با متناسب باید فضا در

 جنبه دو به آن تأمین که است رفتن راه در عمل کودک، آزادی کند. مهم بسته و باز را در بنشیند، اشصندلی روی کند. خود

 .[8] گرددبرمی کودک به والدین نهی و امر عدم نیز و فضایی کالبدی

از نقطه نظر  دیبا فضاهای آموزشی کودکانشوند اشاره دارد. یم یدرک شده که فضاها با آن طراح ای یبه اندازه واقع اسیمق

به  نیچنهم نیکه به آن تعلق دارند درک کنند. ا ییامکان را بدهند که فضا را به عنوان جا نیا آنان شوند و به یکودک طراح

 .[6] شودیم یمثبت و تعامالت اجتماع نفسکند که منجر به رشد یکمک م یمنیاحساس ا جادیا

 یترنییپا دگاهیاز د دیکه فضا با دهدی)و از بزرگساالن( متفاوت است، نشان م گریکدیکودکان با  یهااندازه نکهیاز ا یآگاه

که  کنندیم شنهادیپ (Hertzberger,2005 ; Lippmann,2004; Nair & Fielding,2009)محقق  نیشود. چند یطراح

را شامل شوند، از  یمختلف یها اسیمق دیبا. فضاهای کودکان دارند تدوس تر با ابعادشانتر را متناسبکوچک یهاکودکان مکان

 نیب یتعادل دیشدن. با یاجتماع یبرا یانعکاس، و مناطق عموم یمناطق کوچک برا ،یکیزیرشد ف یجمله مناطق بزرگ برا

بزرگ  اریکه ابعاد بس یحال در، کنند جادیاز حد را ا شیتصور ازدحام ب توانندیم افتهیابعاد کاهش رایکرد، ز دایکوچک و بزرگ پ

، سازدیکودکان دشوار م یرا برا یابیریو مس یابیبزرگ، جهت یهاساختمان ب،یترت نیبه هم .دهندیحس کنترل را کاهش م

  .[6] دهندیکوچک هستند، تنوع الزم را نم یلیکه خ ییهااما ساختمان

 

 
 [18] : توجه به ابعاد و مقیاس کودکان در طراحی محیط5شکل 

 

کند که برای کودکان قابل درک است و احساس امنیت و دلبستگی به محیط با توجه به مقیاس کودک، فضاهایی ایجاد می

گیرد. هرچه صحنه کند به فضا تعلق دارد، احساس مالکیت و استقالل در او شکل میکند. وقتی کودک احساس میایجاد می

ن را به حرکت و دیدن فرا محیط های بزرگ کودکا. فضایی با کودک بیشتر باشد، کیفیت فضا و تنوع بازی کودکان بیشتر است

شوند. ورودی های بزرگ و فضاهای عمومی بزرگ برای کودکان خواند و محیط های کوچکتر با تمرکز و توجه هدایت میمی

ت. حداکثر فاصله افقی که کودک میمطلوب نیست و از آرامش جسمی و آرامش روانی باالتری در محیط و مقیاس برخوردار اس
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چنین، در استفاده از متر است و این فاصله را باید در ابعاد فضاها در نظر گرفت. هم 11تشخیص دهد تواند شخص دیگری را 

المان ها، مبلمان و دکوراسیون نیز باید به مقیاس کودک توجه شود. ارتفاع دستگیره در و پنجره و کلید پاور باید در ابعاد و 

 .[9] کندمقیاس کودکان به جذابیت بیشتر فضاها کمک میچنین استفاده از مبلمان در تناسب کودکان باشد. هم

 

 یک مفهوم تلفیقی  محیط: بازی ورزیقابلیت  6-1-3

بسیار مهمی در  اصلی و توان نتیجه گرفت که بازی نقشگونه میاز بررسی رویدادهای مهم و نظریات رشد این دوره این

گردد کودک به واسطه بازی بیشتر محیط پیرامون خود را شناخته و با آن ارتباط و سبب می کندمی ایفارشد و یادگیری کودک 

، اجتماعی و فضاهای بازی می توانند نیازهای رشد کودکان را در همه زمینه های رشد جسمی، شناختیبطور کلی برقرار سازد. 

 همین اساس در ادامه به تشریح تاثیر بازی و محیط بازی در ارتباط با رشد کودکان خواهیم پرداخت.بر . [9] عاطفی برآورده کنند

 شودیگفته م. است یرونیب یلیتحم یاجتماع یهاخواسته ای نیاز قوان یو عار یذات زهیانگ ،یشخص تیخود به خود، هدا یباز

انجام،  قیآن کودکان بدون آموزش از طر لهیاست که به وس یو ابزار افتدیآن بلوغ اتفاق م قیاست که از طر یسمیکه مکان

رشد مطلوب  یبرا گانیبدون ساختار و را یمکرر زمان باز ازیبر ن کای. انجمن پزشکان اطفال آمررندیگیم ادیکاوش و کشف، 

 یوانمود یها یباز قیدهد. از طر شیآنها را افزا یو بلوغ عاطف یاجتماع یستگیتواند شا یکودکان م یباز. کندیم دیکودکان تاک

 تیریمد ،یاجتماع ینقش ها ،یرفتار نوع دوستانه، خودکنترل ،یمانند همکار یمهم یمهارت ها یریادگیکودکان با  ،یشینما ای

 .[19] دهندیروابط با همساالن را توسعه م ،یعاطف میتعارض، زبان، حل مسئله و تنظ

کار را انجام  نیا یانجام دهند، چگونه آن را انجام دهند و با چه کس یکنند که چه کاریکودکان انتخاب م ،یهنگام باز

متفکر بودن؛ تنها بودن؛  ؛یبودن؛ فخر فروش اهویپر ه اد؛یخاص. انجام ز یکار چیدارد: انجام ه یاشکال مختلف یدهند. باز

یم ادیکنند و یکودکان جهان را کشف م ،یباز قیبه بر مشکالت از طرشدن؛ غل یشدن؛ خنث دهیبودن؛ به چالش کش یاجتماع

امروزه ثابت شده است که کودکانی که به اندازه کافی و به درستی بازی  .[20] رندیخود را بپذ یانتخاب ها تیکه مسئول رندیگ

 .[21] بهره هستندکنند، از رشد ذهنی مناسب و رشد اجتماعی درست بی نمی

 یباز اتیبه کودکان باشد که در آن بتوانند تجرب یغن یباز طیمح کیارائه  دیبا یباز یفضا کی یاز طراح هیهدف اول

 و آسایش پذیری،جذابیت، دسترس چون معیارهایی. اموزندیب یعیطب طیداشته باشند و در صورت امکان درباره مح یمتنوع

 .[16] نمود اضافه کودکان بازی فضای های ویژگی به توان می را خوانایی و سادگی ایمنی،

 توان فضاهای بازی موفق را با ویژگی های زیر شناخت: بطورکلی می 

 یپرانرژ یباز اتیاز تجرب یعیوس فیدهند که طیارائه م ییها یژگیرا با فضا و و یبدن تیموفق حرکت و فعال یباز یفضاها-

 کند.یم ریقدرت را امکان پذ جادیو ا

و برگ اهانیمختلف گ یو صدا، و بوها یقیبه موس یدسترس دیکند، شایم کیموفق، حواس پنج گانه را تحر یباز یفضاها-

 ها را فراهم کند.

 یدهد انتخاب کنند که چه زمانیاست که به کودکان امکان م یتعامالت اجتماع یبرا یموفق مکان مناسب یباز یفضاها-

 رقابت و حل تعارضات. ،یمذاکره، همکار یکنند، برا یباز گرانیبا د ای ییبه تنها

کنند، از ابزار استفاده کنند  یو ساخته شده را دستکار یعیدهد که مواد طبیامکان را م نیموفق به کودکان ا یباز یفضاها-

 داشته باشند. یتلف دسترسو به قطعات مخ

 شیآنها را آزما یها ییتوانا یها تیدهد که محدودیرا به کودکان ارائه م ییها تیموفق، چالش ها و فعال یباز یفضاها-

 .[20]صعود  یبرا ییو فرصت ها ،یورزش و باز دن،یکند، از جمله خشن و غلت یم

رسد که شامل موارد زیر میمحیط برای کودکان رعایت نکاتی در این مورد ضروری به نظر میپذیری بهتر به منظور بازی

 باشند: 
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 طیاطراف خود تناسب داشته باشند و مح طیاند که با محشده یطراح یاموفق به گونه یباز یفضاها: طراحی بستر .1

 یبرا یباز یفضاها یکنند. هنگام طراح تیرا تقو ررتیفق یهاطیکنند و مح لیجذاب را تکم یرا بهبود بخشند، فضاها یمحل

موجود در حال  یها و فضا تیفیک گریاست. به عبارت د 12است و آن هم روح مکان یضرور زیچ کیاز اقتصاد،  ریکودکان، به غ

ا ی یمیمجسمه قد کیکه در آن مکان اتفاق افتاده،  یزیچ ت،یدرخت با شخص کیساختمان،  کیاز  یتواند بخشیم نیحاضر. ا

 دیجد یفضا کی یدر مورد طراح یریگ میتصم یبرا یکردیتواند رو یاست و م ینقطه شروع مهمروح مکان باشد.  یگرید زیچ

 باشد.

و دور از جاده « کنند یدر آن باز یعیکودکان به طور طب نکهیا یبرا»موفق با دقت  یباز یفضاها : جانمایی و مجاورت ها. 2

اگر در مکان نامناسب شده باشد،  یچقدر خوب طراح یباز یفضا کیکه  ستیقرار دارند. مهم ن یخطرناک، صدا و آلودگ یها

برند که انگار از نظارت بزرگساالن یاحساس لذت م نیکه کودکان اغلب از ا یخواهد بود. در حالنقابل استفاده  قرار گرفته باشد

 .[20] و دورافتاده و پنهان وجود دارد ریدلپذ ییفضا نیب یدور هستند، تعادل خوب

 .برندیسود م یعیطب یها طیبه مح یاند که کودکان از دسترساز مطالعات نشان داده یاریبس :مجاورت با طبیعت. 3

مختلف  قیو عال نیتوان به طرق مختلف توسط کودکان و جوانان در سنیموفق را م یباز یفضاها :بازی تنوع فضای. 4

کودکان باشند.  یبرا نیو همچن نیو مراقب نیوالد یبرا یمهم یاجتماع یتوانند فضاهایم نیچنمورد استفاده قرار داد. آنها هم

و  لیدهد و تخیرا در کنترل کودکان قرار م یکه باز ستا یزیتجوریغ یباز یها یژگیو و زاتیتجه دهیمفهوم ا نیاساس ا

 .[20] کندیم قیرا تشو تیخالق

 
 

 [23] ,[22] : تنوع فضاهای بازی برای کودکان6شکل 

 
کودکان و نوجوانان معلول و  یرا برا یلذت بخش یباز اتیموفق، تجرب یباز یفضاها: قابل استفاده برای همه کودکان .5

. کودکان با ستین یهمه قابل دسترس یبرا یباز یاند که همه عناصر فضارفتهیکه پذ یدهد، در حالیارائه م رمعلولیافراد غ

که خود معلول هستند،  یو مراقبان نیو والد ند،کن یخوب باز شدهیطراح یباز یبا هم در فضاها توانندیمختلف م یهاییتوانا

 .[20] داشته باشند یدسترس یباز یبتوانند به فضاها دیکنند، با یاگر بخواهند فرزندانشان را همراه

کنند، برآورده یم یرا که در آن زندگ یکودکان و جوامع یازهایموفق، که ن یباز یفضاها جادیا ندیفرآ:  جامعه پذیر بودن. 6

کنند.  انیرا ب شانیو آرزوها ازهاین نیها و همچن یدارد تا نگران ازیطرح( ن گانیبه کاربران بالقوه )و همسا شهیهم باًیکند، تقریم

 آن را برآورده کند یازهایکند که جامعه آن را دوست داشته باشد و نیکمک م یتیسا جادیمشارکت موفق جامعه به ا ندیفرآ کی

[20]. 

کنند و به گونهیاجتناب م ییتوانا ایکودکان بر اساس سن  کیخوب از تفک یباز یفضاها: متناسب با همه سنین کودکان. 7

مختلف  یامکان استفاده از الگوها یاز کودکان قابل استفاده باشد، حت یعیوس فیط یها برا یژگیو و لیشده اند که وسا دهیچ یا

 .[20] داشته باشند هفته ایدر طول روز 

خود تجربه  یرا در باز جانیدارند تا چالش و ه ازین ییکودکان و نوجوانان به فرصت ها :توانایی ایجاد چالش برای کودکان.8

 یاز رشد است و باز یبخش اساس کی نیکنند. ا تیریکه چگونه خطرات را مد رندیبگ ادیکنند تا  سکیر دیکودکان با کنند.

 .[20] دهندیرا توسعه م یاتیمهارت ح نیاست که در آن آنها ا ییراه ها نیتراز مهم یکی

                                                           
12 Genius loci 
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شوند. یو ساخته م یطراح داریبا منابع پا ای یافتیخوب با استفاده از مواد باز یباز یفضاها: توجه به پایداری محیطی. 9

و  یموفق، ارزش باز یباز یهستند، اما در فضاها یطراح ندیدر فرآ یمهم اریمالحظات بس زین یداریمدت و پا یطوالن ینگهدار

خوب با در نظر گرفتن  یباز یدهد. فضاهایکودکان و نوجوانان را تحت الشعاع قرار نم یباز یازهایبرآوردن ن یطرح برا ییتوانا

 یها همگافتاده و شاخه یهابلند، برگ یهاچمن ایاسکراب  یهاو تکه ستند،یاما لزوماً مرتب ن شوند،یساخته م یطراح یداریپا

 .[20] را فراهم کنند یشتریب یباز یهاممکن است فرصت

مهم  ژهیامر به و نیبرند. ایمداوم بهره م یو نوساز رییتغ ندیاز فرآ یباز یفضاها: رشد کودکان یتکاملفرایند توجه به .10

به  لیآنها تما یمحل یباز یثابت در فضا زاتیکه تجه یکنند در حالیم رییشوند و تغ یکودکان به سرعت بزرگ م رایاست ز

 یتواند به معرف یم (شده  فیتعر شیبدون عملکرد از پ ییفضا) دمانیدر چ« سست یفضا» یمقدار جادیثابت ماندن دارد. ا

کودکان وجود ندارد  یبرا ییجا نیشده است، بنابرا فیاز آن تعر یکه هر گوشه ا یو تکامل کمک کند. مناطق باز رییتغ لیپتانس

 .[20] کسل کننده شوند،توانند به سرعت، به خصوص با بزرگتر شدن کودکان یخود را اختراع کنند، م یباز یها تیکه فعال

 

 گیرینتیجه -4
این پژوهش، تاثیر محیط بر رشد کودک مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مطالعات صورت گرفته، مشخص گردید مهم ترین در 

تواند بر رشد کودک تاثیر گذارد شامل: احساس ایمنی و ایمنی، رعایت حریم وقلمرو، ارتباط با طبیعت، عوامل محیطی که می

به باشد. بر همین اساس تناسبات و ابعاد فیزیکی فضا و بازی پذیری محیط میاجتماع پذیری محیط، انعطاف پذیری محیط، 

تشریح هر کدام از این موارد پرداخته شد. در ادامه به منظور جمع بندی نتایج حاصل از مطالعات، مولفه ها و راهکارهای طراحی 

   تنظیم گردیده است.  3، جدول برای بکارگیری آن در طراحی محیط کودکان در جهت رشد و شکوفایی آنان

 

 کودکانو راهکارهای طراحی موثر بر رشد در  (مصنوع و طبیعی) یمحیط هایها و مؤلفهشاخص: 4جدول

 

 نمونه موردی طراحی استلزامات مؤلفه /شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 احساس ایمنی و امنیت

سایل ایمن و پایدار در کف، و. استفاده از مصالح، تجهیزات و 

 سطوحدیوارها و سایر 

 . استفاده از مبلمان ایمن با اشکال و اندازه های متنوع

.استفاده از مواد نرم، مانند الستیک یا تراشه های چوب در 

 شود.محیط بیرون که سبب کاهش آسیب ناشی از افتادن می

. عدم استفاده از درختان و سازه های بازی خیلی بلند) پنج تا 

 هشت فوت(

 مراقب بر رفتار کودک . نظارت و کنترل غیرمستقیم

 . جلوگیری از ازدحام ) احساس شلوغی(

های طوالنی و ایجاد نقاط کنترل در امتداد . عدم طراحی راهرو

 راهروها

 . وضوح فضایی

. طراحی فضاهای گردش و سیرکوالسیون شبیه فضای اتاق 

 نه به عنوان راهرو

 . ایجاد فضایی با ابعاد کودک

 محیط های خانگی(ایجاد محیط های صمیمی) . 
 [22], [23], [24] 
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 نمونه موردی طراحی استلزامات مؤلفه /شاخص

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتباط با طبیعت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

. ایجاد اکوسیستم های کوچک مانند جنگل، برکه و تماس 

 روزمره با گیاهان و حیوانات

های ارتباطی همچون، تلوزیون وفیلم به . استفاده از فناوری 

 منظور تصویرسازی طبیعت

 حوضچه/رودخانه/آبنما. استفاده از

علف های بلند به منظور  بوته ها/گل ها/ درختان/استفاده از . 

 فراهم آوردن شرایط کشف و تعامل برای کودکان

حشرات  موجودات درون استخرها/ حیوانات/استفاده از . 

 )پروانه ها(

 شن ترجیحا به همراه آبتفاده از . اس

ایجاد راه هایی برای تجربه کردن تغییر فصول، باد، نور، صدا . 

 و هوا

رو و یا زیر آنها، تکیه  ایجاد محل هایی برای نشستن درون،. 

 دادن به آنها، باالرفتن از آن ها و درست کردن پناهگاه و سایه

اجتماعی، خصوصی ایجاد محل هایی که امکان فعالیت های . 

 .و تماشای منظر مختلف را بوجود می آورد

استفاده از ابزار و موادی که قابلیت تغییر حقیقی و یا در . 

 خیال را داشته باشند.

 

, 

[24] [23] 

 

 

 اجتماع پذیری محیط

برخوردها در محیط های . توجه به مقیاس فضا ) افزایش 

 کوچکتر بطور طبیعی(

 . توجه به مرزها و روابط فضاها ) شفافیت و نزدیکی فضاها(

 . ایجاد فضاهای توقف و کفتگو

 . مماس بودن فضاهای گردش و مکان های استراحت
[24] 

 

 

 انعطاف پذیری محیط

 . قابلیت جابه جایی مبلمان و تجهیزات

 . طراحی پالن آزاد و ایجاد فضاهای منعطف و چندمنظوره

 . استفاده از دیوارهای سبک جابجاشونده، تاشونده و چرخنده

جایی آسان . وجود قفسه هایی با ارتفاع پایین که باعث جابه

 شود.
[24] 

 

 

تناسبات و ابعاد فیزیکی 

 فضا

ها و متناسب با نقطه نظر آن . طراحی فضاهای کودکان از

 ابعادشان ) طراحی مکان های کوچکتر برای کودکان(

. استفاده از المان ها، مبلمان و دکوراسیون با توجه به مقیاس 

 کودک

. تناسبات و ابعاد فیزیکی فضایی متناسب با دامنه حرکتی 

 کودک 
[18] 
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 نمونه موردی طراحی استلزامات مؤلفه /شاخص

 

 

 

 

 محیط ورزیبازی

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 . چالش برانگیز بودن محیط بازی

الح . توجه به پایداری محیطی از طریق استفاده از مواد و مص

 بازیافتی و یا منابع پایدار

 . دسترسی به موسیقی و صداها و بوهای مختلف گیاهان

 . تناسب محیط اطراف با فضاهای بازی

ساختمان، . توجه به روح مکان ) در نظر گرفتن یک قسمت از 

درخت، مجسمه قدیمی و یا موضوعی که در آن مکان اتفاق 

 افتاده است(.

. قرارگیری در جای مناسب به دور از آلودگی ها و فضاهای 

 خطرناک

 . دسترسی به محیط های طبیعی

 . تنوع فضاهای بازی برای تمامی سنین و افراد

 . قابل استفاده برای همه کودکان با توانایی های مختلف

 مشارکت دادن کودکان در طراحی فضاهای بازی. 

بدون  ییفضا) دمانیدر چ« سست یفضا» یمقدار جادیا. 

به منظور متناسب سازی فضای ( شده  فیتعر شیعملکرد از پ

 بازی با رشد و تغییر کودک

 

[18] 

 

 

[23] 
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