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 چکیده

 

زمانی که نام کودک در مسئله طراحی نمود پیدا می کند ، ناخودآگاه توجه به عوامل زیبایی شناسی رنگ ، فرم و 

 متاسفانه فضاهاییفضا به عنوان عامل موثر در تشکیل شخصیت آنها و رابطه آن با معماری به میان می آید. اما 

لف وجودی کودک توجه ندارند و با ادراک، فعالیت که برای رشد و نگهداری کودکان خلق می شوند، به ابعاد مخت

 .ها و نیازهای مخاطبان آن هماهنگ نیستند. بنابراین کودکان در طراحی معماری فضا مورد التفات قرار نداشتند

حروم م از مهرمادر و دست نوازشگر پدرناخواسته  حال مسئله در اینجا کودکان بی سرپرست هستند ، کودکانی که

ودکان در ز دیگر ک، بیشتر ابر والدینشان رشد می یابند و بدلیل شرایط خاص زندگیشانمانده اند و بدون تکیه 

هم برای خودشان و هم برای آینده  توجه نشودقرار گرفته اند که اگر به آنها معرض خطرات ورود به جامعه و... 

ی به گونه طراحبه این موضوع را چندین برابر می کند. عه خطرناک خواهد بود و این موضوع ضرورت پرداخت جام

ست که در آن بعد روانشناسی و زیبایی شناسی معماری به طور همزمان بتوانند هم مسائل و مشکالت فیزیکی ای

کاربردی می باشد و با توجه به -و هم مسائل روحی و عاطفی آنها را برطرف نمایند. تحقیق پیش رو از نوع نظری

مصاحبه با مربیان و قراردادن کودکان در دو محیط متفاوت و و   پرسشنامهعه آماری از تکنیک های سن کم جام

ر د شده ای، مقاالت معتبر منتشر جهت گردآوری اطالعات از روش کتابخانهیر نقاشی آنها استفاده شده و تفس

ق نشان می دهد که چه معیارهایی یافته های تحقی ی و از منابع دیجیتال بهره برده شده است.منشریات معتبر عل

تقویت خالقیت کودکان را فراهم می کند و راهکارهایی برای شادمانی و در نتیجه آرامش ، حس  امکان برانگیزش

 استراحت و آرامش ارائه می دهد. ،آموزشی  رتبط با وی، از جمله فضای بازی،طراحی کالبدی فضاهای متنوع م
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Abstract: 
 

When children became subject in design, accuracy in the aesthetics factors of color, 
form and space comes as a Influential factor in the formation of their character and 
its relationship to architecture. 

Unfortunately, the spaces that are created for the growth and guardianship of 
children do not pay attention to various aspects of child and are not coordinated with 
perception, activities and needs of their audience and children were not favored in 
the architectural design of space. 

So the issue in here is orphan children who are deprived of a mother and father's love 
and grow up without parents, they are exposed to risk in society more than other 
children Because of the special circumstances of their lives and it will be dangerous 
for themselves and for the future of society If they do not be considered. So the 
necessity of the project increase. Psychosocial aspects and architectural aesthetics in 
designing can resolve their physical problems and emotional issues at the same time.  
This research is theoretical-practical and methods that were used are: questionnaires 
and interviews with coaches, Children's establishment in two different environments 
and analysis of their paintings. data collection methods are: library studies, published 
papers in scientific journals and digital resources. the findings show that which 
criteria creates sense of calmness, happiness and Strengthen of children's creativity 
and offers solutions to design various spaces for them such as: playing , education, 
rest and relaxation spaces. 
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 تبیین موضوع -1-1

هر کودکی بر روی کره زمین ، زمانی آرزوی دنیایی پاک تر را در دل پرورانده است . دنیایی مبرا از آزارهای 

زندگی و مزین به باغ های جادویی ، مکانی برای تفرج و تماشای بی پایان انسان ها و محیط پیرامونشان . 

حال بهبود .الجبار تابع شرایط محیطی هستند بب محدودیت های جسمی و روانی خود باکودکان به س

کامل نیا ، )شرایط محیطی که کودک در آن زندگی می کند می تواند حس شادی را در او تقویت سازد.

1387) 

،  یادگیری انسان و ساماندهی رفتار کودکان در گرو نشاط و شادابی و هیجانات مثبت اوست و خالقیت

شکوفایی استعدادها در گرو نشاط و انبساط روحی انجام می شود. کودکان بسیار بصری اند ، آنها از محیط و 

فضاهایی که نشاط و شادابی را القا کند لذت می برند و به دلیل افزایش انگیزه ها ، پیشرفت های چشم گیری 

نامه ریزی های دقیق بتوانند حس کنجکاوی در زمینه های علمی خواهند داشت ، اگر امکانات و تسهیالت و بر

 آنها را تحریک کنند و انها را بسوی خود جذب نمایند ، این محیط برای آنها نشاط آور و شاداب خواهد بود.

 (1393، ی)نیا آذر

تربیتی اطالق می گردد که کودکان  –مرکز پرورش کودکان بی سرپرست به مرکز ، موسسه یا کانون فرهنگی 

یرش به صورت دائم یا موقت به تفکیک سن و جنس با هدف فراهم شدن زمینه انتقال موقت یا از زمان پذ

دائم به خانواده یا جامعه مورد مراقبت و پرورش قرار می گیرند و مسئولیت نگهداری ، مراقبت ، پرورش و 

دارد.که هدف این  فراهم نمودن زمینه بروز و رشد استعدادهای کودکان را در یک دوره سنی خاص را بر عهده

سال می باشد . فضای زندگی کودک باید طوری طراحی شود که بتواند نیازهای  5تا  0پروژه برای دوره سنی 

روحی و جسمی کودک را برطرف کند و آنها را به رشد و تعالی برساند . باتوجه به اینکه کودکان اقشار آسیب 

ای را برعهده دارند باید به آنها توجه ویژه ای نمود . آنان  پذیر جامعه می باشند و در آینده نقش تعیین کننده

نیز مانند کودکان دیگر نیازهایی دارند که باید در هر مرحله از رشد خود به آنها پاسخ داده و مانند سایرین از 

از  حقوق خاصی برخوردار باشند.معمار بعد از پدر و مادر اولین مربی کودک می باشد زیرا تعلیم و تربیت او

طریق فضاهای ساخته شده که محیط اطراف کودک را تشکیل می دهند ، صورت می گیرد. از این رو ارتباط 

میان کودک ، معماری و فضا بسیار اهمیت دارد و برای دستیابی به اهداف ذکر شده باید ابتدا کودک ، فضا و 

ش های برطرف کردن آنها را خواست های او را درک نمود و نیازها و مشکالت او را شناخت و سپس رو

یافت.همچنین این موضوع را باید مورد توجه قرار داد که کودکان دوست دارند در فضاهایی که با مشارکت 

خود شکل می یابند زندگی کنند  و این امر تاثیر بسزایی در فرایند رشد شخصیت کودک دارد. کودکان بی 

بررسی استانداردها و ضوابط معماری و ارائه راهکارهای سرپرست از داشتن چنین محیطی محرومند بنابراین 

مناسب نه تنها باعث ایجاد زمینه های رشد آنان شده بلکه به جامعه نیز در جهت ارتقا فرهنگ عمومی مردم و 

نحوه برخورد با این کودکان کمک می کند همچنین می توانیم با ایجاد محیطی مناسب ، از آسیب های 

از آنجاییکه رضایت از محل سکونت ، از عوامل بسیار مهم در .ن کودکان جلوگیری کنیمدوطرفه اجتماع و ای

رضایت فرد از زندگی خویش است و معادل حس رضایتی است که فرد از مسکن فعلی خود تجربه می کند در 

ن پژوهش های حوزه معماری مفهوم رضایت به عنوان معیاری همراه با خصوصیات عاطفی که نیازهای ساکنا
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را برآورده می سازد تعریف می شود. عدم رضایت کاربران به ویژه کودکان بی سرپرست که از اقشار آسیب 

پذیر جامعه می باشند ، از محیط مسکونی می تواند صدمه های فیزیولوزیکی و روانی را برای آنان در پی 

سات شادی  فرد در فرایند تحقیقات دیگر نشان میدهند احساداشته باشند. نکته مهم دیگر این است که 

خالقیت وی  مؤثر است و افراد خالق معموال کنجکاوو خوشحال ند. اما کدام عامل  در طراحی فضای معماری 

کودک منجر شوند. و از این طریق خالقیت   , برای کودک میتوانند به ارتقاء خیال پردازی، بازی و کنجکاوی

نون در امر احداث خانه کودک و موسسات نگهداری کودکان بی از جمله مواردی که تاکاو را افزایش دهند؟ 

سرپرست موجب بروز مسائل و مشکالت فراوانی گردیده عدم رعایت ضوابط ، معیارها ، شاخص ها و 

استانداردهای علمی و فنی ، همچنین بی توجهی به نیازهای روان شناختی از جمله عدم توجه به رضایتمندی 

محیطی دلخواه ، برای طراحی این گونه فضاها می باشد . به نظر می رسد با وجود  و شادی کودکان در ایجاد

تدوین هرچند محدود اصول و معیارهای الزم برای چنین مکان هایی ، فضاهای استاندارد از لحاظ کاربرد 

فضاهای کالبدی رضایت بخش از نگاه کودکان جهت حفظ بهداشت روانی کودکان بی سرپرست و شاخص ها 

بنابراین با توجه به اینکه کودکان بی  .استانداردهای فیزیکی زمین و معماری اغلب موارد وجود نداردو 

سرپرست از حمایت و همراهی خانواده به دور هستند و تنها همراه همیشگی آنها ساختمان محل سکونتشان 

ها به سوی طراحی  می باشد ، می توان در جهت رعایت دستورالعمل های حاصل از مطالعات سایر حوزه

محیطی که احساس امنیت ، حمایت ، هویت و تعلق خاطر و شادمانی را در کودکان بی سرپرست ایجاد کند و 

امکان تخلیه عاطفی و تجربه روابط اجتماعی خانوادگی را به آنها بدهد گام برداشت .برای دستیابی به آنچه 

از ابزارهایی مانند نقاشی و پرسشنامه کودک استفاده گفته شد با تکیه بر علم روان شناسی محیطی می توان 

نمود . چرا که کودکان قادر نیستند آنچه در درونشان اتفاق می افتد  را به روشنی بیان کنند. بنابراین برای 

بررسی شخصیت و روان کودکان یکی از بهترین راهکارها توجه و بررسی نقاشی کودکان است . برای شناخت 

دنیای امروز و از سوی دیگر انتظارات آنها از فضاهای زندگی بهتر است از تکنیک هایی مثل  نیاز کودکان در

نقاشی جهت بررسی خصوصیات محیط کالبدی رضایت بخش از دید  کودکان حاضر در محیط و پرسشنامه 

وان کودک استفاده شود . سپس راههکارای مناسب برای برطرف کردن مشکالت ناشی از عدم رعایت مسائل ر

بنا بر آنچه گفته شد ، در  شناختی از جمله رضایتمندی و شادمانی در رابطه با چنین فضاهایی ، ارائه شود.

پژوهش پیش رو * به دو بحث عمده نظیر شادمانی  کودک  از فضای سکونتی و ایجاد فضای کالبدی دلخواه 

روی کودکان بی سرپرست انجام گرفته  با توجه به رنگ با رویکرد مشارکتی پرداخته شده و تحقیقات الزم بر

است . با توجه به گستره ی وسیع خصوصیات کودکان در دوره های سنی مختلف ، تحقیقات انجام شده بر 

سال  انجام شده است  و عالوه بر خصوصیات ذکر شده ، ویژگی های جامعه آماری به  5تا  0ری کودکان 

ن از آن ، به از دست دادن والدین در بدو تولد و زمان صورت یکسان در نظر گرفته شده است که می توا

 (1393)صیادی ،مراجعه به پرورشگاه اشاره نمود. 
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 علل و ضرورت های انجام طرح -1-2
 از لحاظ سابقه ی موضوع می توان گفت تاکنون کتب ، مقاالت و رساله هایی از جمله:

( ،سااالومه شاااهزاد ، دانشااگاه  پایااان نامااه بینااابینی و شااادی فضااا ) خانااه کودکااان باای سرپرساات -

 آزاد اسالمی تهران
نقش طرح کالبادی مرکاز کودکاان بای سرپرسات در ایجااد حاس سارزندگی آناان ،فاروغ حسان  -

 پور ،دانشگاه آزاد اسالمی قزوین
کتاب معماری بارای کودکاان بای سرپرسات باا رویکارد روانشناسای محایط ، ایجااد رضاایتمندی  -

یر رنااگ در ایجاااد فضااای کالباادی دلخااواه کااودک ، مااژده سااکونتی بااا رویکاارد مشااارکتی ، تاااث

 صیادی
 کتاب افسردگی و غمگینی در کودکان)به اضافه بحث ویژه شادی و نشاط( ، فرزانه صداقت -
مقالااه باغچااه ای بااه رنااگ شاااد پاااییزی )توصاایفی از مجتمااع حمااایتی و شاایرخوارگاه آمنااه در  -

 تهران( ،محمدی
 آنها ،هوشنگ داداش زاده مقاله فرزندان بی سرپرست و نگهداری -
 فاطمه رضایی ، حمیدرضا الوند –مقاله کودکان بی خانه و آرزو  -
( پاایش بیناای شااادمانی دانااش آمااوزان دوره راهنمااایی براساااس ادراک 1390غالماای و چاااری ) -

 آنها از انتظارات معلم ، نحوه تعامل معلم و خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفته است . 
( باا ارایاه مادلی نشااط و شاادی در مادارس ابتادایی شاهر تهاران را 1389ه )جعفری و طالاب زاد -

ماورد بررساای قارار دادنااد. طباق نتااایآ باه دساات آماده از دیاادگاه معلماان و ماادیران باه ترتیااب 

اجتماااعی ، فااردی و آموزشاای در شااادی و نشاااط ماادارس  –اهمیاات ،عواماال فیزیکاای ، عاااطفی 

 ه شدند. ابتدایی دخترانه شهر تهران موثر شناخت
( بررساای میاازان نشاااط و شااادابی و راه هااای تقویاات آن در ماادارس راهنمااایی 1389ساارهنگی )  -

و متوسااطه شااهری اسااتان کردسااتان را ساانجیده اساات. نتااایآ نشااان داده اساات کااه شااادی و 

نشاط به عنوان یکای از جنباه هاای جادایی ناپاذیر زنادگی و باویژه یکای از جنباه هاای ضاروری 

 پرورش تلقی می شود. تحصیل در آموزش و 
شااادی از منظاار ارتباااط بااا جنساایت و "( در تحقیقاای تحاات عنااوان 2010ماااهون و همکاااران ) -

باه ایان نتیجاه دسات یافات کاه باین پساران و دختاران تفااوتی از نظار  "سالمت در اوایال رشاد

شادی وچاود نادارد ، در صاورتی کاه تفااوت مثبات معنااداری باین شاادی و متمیرهاای ساالمتی 

 مام افراد وجود داشت.برای ت
فرهنااگ ، ادراکااات میااان فااردی و شااادی در تعااامالت  "( بااا عنااوان 2009اویشاای و همکاااران )  -

انجااام دادنااد، نشااان داد کااه تاکیااد باار جنبااه هااای مهاام شخصاایت فاارد، منجاار بااه  "اجتماااعی 

شااادی وی ماای شااود و تفاااوت هااای فرهنگاای در جنبااه هااای مختلااف شخصاایت ، پایاادار ماای 

 گردد.


