
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 ی اصالت اثر و رعایت حقوق دانشگاهتعهدنامه

 

 

هایِ ناشی از انجام تمامی حقوق مادّی و معنوی مترتب بر نتایج، ابتکارات، اختراعات و نوآوری

باشد. نقل مطلب از این اثر، با رعایت می دانشگاه محقق اردبیلیاین پژوهش، متعلق به 

 نشگاه محقق اردبیلی، نام استاد راهنما و دانشجو بالمانع است.مقرّرات مربوطه و با ذکر نام دا

 
ی مهندسدی معمداری ادرایش مقطع کارشناسی ارشدد رشدته یآموختهدانش لنگرودیالسادات دهستانآیدا اینجانب

 تداری در کده  9255473201ی دانشدجویی ی هنرهای زیبا دانشدگاه محقدق اردبیلدی بده شدمارهمعماری دانشکده
و بدسرپرست  سرپرستیکودکان ب یابیو استعداد یمرکز نگهداری تحصیلی خود تحت عنوان نامهاز پایان 29/3/96
 شوم که:ام، متعهد میدفاع نمودهی اجتماع هایطیسالمت روان در مح کردیبا رو
 
نده فعالیدت پژوهشدی در سدایر  اونه مدرك تحصیلی یدا بده عندوان هراونامه را قبالً برای دریافت هیچ( این پایان1

 ام.ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی داخل و خارج از کشور ارائه ننمودهدانشگاه
 ایرم.ی تحصیلی خود را بر عهده مینامه( مسئولیت صحّت و سقم تمامی مندرجات پایان2

 باشد.نامه، حاصل پژوهش انجام شده توسط اینجانب می( این پایان3
ام، مطابق ضوابط و مقدرّرات مربوطده و بدا از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران استفاده نموده ( در مواردی که4

رعایت اصل امانتداری علمی، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در متن و فهرست مندابع و مخخدذ ذکدر 
 ام.نموده

برداری اعم از نشر کتاب، ثبت اختدراع و ... از ایدن ره( چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده یا هر اونه به5
 ی معاونت پژوهشی و فنّاوری دانشگاه محقق اردبیلی، مجوزهای الزم را اخذ نمایم.نامه را داشته باشم، از حوزهپایان
هدا و اندواع ها، سدمینارها، اردهمداییها، کنفرانسنامه در همایشی مستخرج از این پایانی مقاله( در صورت ارائه6

 مجالت، نام دانشگاه محقق اردبیلی را در کنار نام نویسنداان )دانشجو و اساتید راهنما و مشاور( ذکر نمایم.
، ( چنانچه در هر مقطع زمانی، خالف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن )منجملده ابطدام مددرك تحصدیلی7

دانم با اینجانب مطابق ضدوابط و نشگاه محقق اردبیلی را مجاز میپذیرم و داطرح شکایت توسط دانشگاه و ...( را می
 مقرّرات مربوطه رفتار نماید.

 

 لنگرودیالسادات دهستانآیدا نام خانوادای دانشجو: نام و
 امضا
 تاری 



 

 

 

 

 

 فنی و مهندسیی دانشکده

  معماریگروه آموزشی 

 

 

 ی کارشناسی ارشدنامه برای دریافت درجهپایان

 معماریگرایش  مهندسی معماریی در رشته
 

 عنوان:

رست و بدسرپرست با رویکرد سالمت سرپمرکز نگهداری و استعدادیابی کودکان بی

 های اجتماعیروان در محیط

 

 

  :راهنما استاد

 آقای دکتر وحید وزیری

 

 

 :مشاور استاد

 اله رشید کلویرآقای دکتر حجت

 

 

 :پژوهشگر

 لنگرودیالسادات دهستانآیدا

 

95 اسفند



 

 
 

 

 

 

 فنی و مهندسیی دانشکده

 معماری گروه آموزشی

 

 ی کارشناسی ارشدافت درجهنامه برای دریپایان

 معماریگرایش  مهندسی معماریی در رشته
 

 عنوان:

سرپرست و بدسرپرست با رویکرد سالمت مرکز نگهداری و استعدادیابی کودکان بی

 های اجتماعیروان در محیط

 

 :پژوهشگر

 السادات دهستان لنگرودیآیدا

 

 

 سیار خوبب یدرجه اب نامهپایان ی داورانکمیتهی شده تصویب و ارزیابی

 امضاء سمت ی علمیمرتبه نام و نام خانوادگی

  ی داوراناستاد راهنما و رییس کمیته استادیار وحید وزیری

  استاد مشاور استادیار اله رشید کلویرحجت

  داور  زمینجهان یوسف
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 السادات آیدا: نام                          دهستان لنگرودی: دانشجو خانوادگي نام

سرپرست و بدسرپرست با رويکررد سرتمت روان در طراحي مرکز نگهداری و استعداديابي کودکان بي :نامهپايان عنوان

 های اجتماعيمحیط

 دکتر وحید وزيری :راهنما استاد 

 اله رشید کلويردکتر حجتر: مشاو استاد 

                        معماری:  رشته                                         کارشناسی ارشد ي:تحصیل مقطع 

   اردبیلی محقق :دانشگاه                                                                 معماری: گرايش

 145 ات:صفح تعداد                 29/3/96دفاع: تاريخ                     فني و مهندسي  :دانشکده 

 :چکیده

 يو بدسرپرست سرپرستييرا با مشکل ب یاديدر جامعه کودکان ز گريعوامل مختلف د زیخانواده و ن يختگیگس

 از او شخصیت گیریشکل و رشد در کودك، زندگي اولیه هایسال که دهدمي نشان هاپژوهش. است ساخته روبهرو

بر  یشتریب يمنف راتیتاث ،کنديم دایپ يمانگسسته تداوم ز یکه خانواده هنگامي. است برخوردار زيادی اهمیت

 سازد.يم اتریمختلف مه يو اجتماع يروان هایبیبروز آس یرا برا نهیکودکان داشته و زم

و  سرپرستيکودکان ب يروان هایبیو بدسرپرست، آس سرپرستيکودك، کودکان ب يرساله به بررس نيا در

 رد،گیيقرار م يطیمح يودك که در حوزه مطالعات روانشناسک ستمت روان بر يطیمح یفاکتورها ریبدسرپرست، تاث

سرپرست و يپسر ب کودکاننفر از  49های اين پژوهش سطح ستمت روان تر فرضیهاثبات دقیق یپرداخته شد. برا

 يحاصله حاک جيشد و نتا سهيمقا GHQ-28پرسشنامه  قياز طر ینفر از کودکان عاد 49سال با  12تا  9بدسرپرست 

 دو گروه تفاوت وجود دارد. نيا يستمت روان نیبود که ب از آن

و بدسرپرست بر آن است تا  سرپرستيکودکان ب يابيو استعداد یشده با عنوان مرکز نگهدار يطراح یمجموعه

 در کودکان را فراهم کند. نيا يابيآموزش و استعداد ،ینگهدار یمناسب برا طيارائه شده شرا يطراح یبا راهکارها

 کودك به تعلق احساس سکونت، است. دربحث آموزش مطرح شده و سکونت یای دو مقولهي چنین مجموعهطراح

 زيادی اهمیت کودك و کشف استعدادهای او يادگیری ارتقای مسأله آموزش، در و کندمي زندگي آن در که محیطي

 هایتجربه کودك، تا باشدمي سبدلچ محیطي در کودکان از نگهداری مرکز ساخت اصلي، پروژه هدف اين دارد. در

 کند. احساس را بودن جامعه عضو ديگر، مقیاس در و در خانه بودن يعني ديگر، کودکان

 سرپرست، کودك بدسرپرستروانشناسي محیط، ستمت روان، کودك بي: هاواژه کلید
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 مقدمه  -1-1
 

ی وابستگی بیولوژیک موجود انسانی به کودکی در آغاز، تنها به دوران کودکی بیولوژیک یعنی دوره

دیگران از جمله مادر، تعلق داشته و از اهمیت اجتماعی چندانی برخوردار نبوده است )اعزازی، 

درت و منزلت اجتماعی برخوردار نبودند گرچه کودکان از ق .(1385آبادی، کرمانی و ابراهیم ؛1376

های تولیدی رفته و در حد توان جسمی خود در فعالیتشمار میاما به عنوان نیروی کار خانواده به

 .(1387کردند )ایمانی، و خدماتی شرکت می

های افزون به تعلیم و تربیت و کسب تخصصی کودکی به تدریج با ایجاد نیازهای روزطول دوره

تر و توجهات اجتماعی نسبت به این دوره بیشتر طوالنی رای ورود به دنیای بزرگساالن،بشری ب

اهمیت کودک به عنوان یک فرد صاحب حقوق »(. سرانجام 1385آبادی، گردید )کرمانی و ابراهیم

اجتماعی و برخوردار از ارزش انسانی در پی بحث اومانیسم در جوامع صنعتی و تحت تاثیر انقالب 

ی حقوق نامهبر این اساس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، پیمان«. شسکل گرفت فرانسه

نامه را مورد ی کشورهای جهان این پیمانتصویب کرد و تقریباً همه 1989کودک را در سال 

ی کودکان است و کار کودکان نامه، تحصیل و آموزش حق همهپذیرش قرار دادند. بنا بر این پیمان

 .(1385گردد )حسینی،ر آنان ممنوع میو  استثما

تر نسبت به مسائل و منافع کودکان بروز ناامنی و جنگ، رشد علیرغم جلب توجه جهانی جدی

سریع جمعیت، به دلیل فقر و نابسامانی در ساخت و کارکردهای خانواده، تغییرات سریع اجتماعی و 

تر و در نتیجه اختالط فراوان اجتماعی و هیافتیافته به جوامع توسعهمهاجرت از جوامع کمتر توسعه

زا و های آسیبپذیر و بدون محافظ همچنان در موقعیتفرهنگی، کودکان به عنوان گروه آسیب

برند. از جمله این کودکان، کودکان خیابانی، کودکان در خیابان و کودکان سرمیوضعیت دشوار به

ت حضور در خیابان و میزان ارتباط با خانواده و کار خیابان هستند. عموماً این کودکان براساس مد

پناه تا کودکانی را که سرپرست و بیشوند. این طیف از کودکان بیبه صورت یک طیف تعریف می

گیرد. برند را دربر میسرمیبا وجود داشتن خانواده، تنها ساعاتی از روز را برای کار در خیابان به

های ان و کاهش رابطه با نهادهای حمایتی و تربیتی آسیببراساس افزایش میزان حضور در خیاب

 بیشتری در انتظار آنان است )همان(.

خوشبختانه در ایران هنوز تعداد کودکان خیابانی به حد غیرقابل کنترل و بحرانی نرسیده و نسبت به 

آمار دهد. با این حال کشورهایی با وضعیت مشابه اقتصادی آمار کمتری را به خود اختصاص می

برانگیز است و نیازمند مطالعه، بررسی و ارائه راهکار کودکان خیابانی در برخی از شهرها تاسف
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(. در حال حاضر به کمک دولت و موسسات خیریه برای 1387باشد )ایمانی، برای حل مشکل می

سرپرست و بدسرپرست موسساتی در شهرهای مختلف کشور ایجاد شده نگهداری از کودکان بی

رسد که عالوه بر امکانات مادی و تربیتی موجود برای رفاه حال کودکان باید . لیکن به نظر میاست

توجه بیشتری به امر سالمت روانی مبذول شود. بطوریکه این کودکان در آینده، افراد مفید، سالم و 

ی و متکی به خود باشند. امروزه ثابت شده است که شرایط محیطی در پرورش جسمی، عقلی، عاطف

-اجتماعی باید بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه قرار گیرد. همچنین ثابت شده است که محدودیت

تواند بسیار بیشتر از تصور ما بر روند رشد و تکامل جسمی، روانی و اجتماعی های محیطی می

الت هایی به منظور پیشگیری و بهبود بعضی از مشکحلکودک صدمه بزند. بنابراین الزم است راه

 تا(.های اجتماعی و عاطفی ارائه گردد )گیاهی، بیروانی و محدودیت

و سازنده ی کودکان به دوران کودکی شاد، سالم امید است این تحقیق بتواند در راستای رسیدن همه

 قدمی هرچند کوچک بردارد )نگارنده(.
 

 بیان مساله -1-2
 

سرپرستی های زیادی را با بیخانواده خانواده و نیز عوامل مختلف دیگر در جامعه گسیختگی

کودکان رو به رو ساخته است. ناسازگاری والدین خاصه وقتی منجر به جدایی و طالق شود، 

ها خانواده را دچار دهد. از دست دادن والدین یا یکی از آنپذیری فرزندان را افزایش میآسیب

دا کند تاثیرات منفی بیشتری بر کودکان ی گسسته تداوم زمانی پیکند و آنگاه که خانوادهنقص می

سرپرست ممکن سازد. کودک بیهای اجتماعی مختلف مهیاتر میداشته و زمینه را برای بروز آسیب

است یک یا تمام افرادی را که حضور فیزیکی آنان در تامین نیازهای مادی و معنوی او تاثیر دارند 

دیگران را کاهش داده یا به هیچ برساند. مرگ  از دست دهد، یا اینکه فوت یکی از والدین توجه

پدر، ازدواج مجدد مادر و عدم پذیرش ناپدری، مرگ مادر و حضور نامادری، در مشکالت و 

توان تفاوتی مادر و بستگان را میارتباطات عاطفی میان کودک و نامادری و نیز اعتیاد پدر و بی

 (.1380 ی تبریزی،)محسن سرپرستی قلمداد کردهایی از علل بینمونه

ها را ندارند. شود که خانواده صالحیت نگهداری از آنکودکان بدسرپرست به کودکانی اطالق می

 یکی از فاکتورهای بدسرپرستی می تواند خشونت، تنبیهات شدید، آزارهای جسمانی و روانی باشد

 (. 1379)بهزادی، 
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های داخلی و دی، فقر، مهاجرتاقتصا و کودکان خیابانی محصول شرایط نابسامان اجتماعی

تر از ها، ضعف پوشش تامین اجتماعی و ...، و مهمخارجی، بیکاری و تبعات سوء آن بر خانواده

همه عدم توجه پیگیر به نقش این عوامل در تداوم این مشکل اجتماعی و بازتولید کودکان کار و 

 (.1384)وامقی،  خیابانند

گذراند، خیابان منبع ا قسمتی از وقت خود را در خیابان میکودک خیابانی کودکی است که تمام ی

کودکان »(. واژه 1383)جعفری،  شودمعاش اوست و از وی به طور شایسته و مطلوب نگهداری نمی

-برای برای تشریح کودکانی به کار رفت که اکثر اوقات خود را در خیابان 1980ی در دهه« خیابانی

ی وقت سال که عمده 18دند. طبق تعریف یونیسف کودکان زیر کرها با مشاغل مختلف سپری می

« کودکان خیابانی»گذرانند، پایین میخود را بدون سرپرستی و نظارت بزرگساالن به مشاغل رده

ی کودکان خیابانی در جهان و ایران به این نتیجه شوند. در بررسی سیر تاریخی پدیدهخوانده می

 18ر گذشته نیز وجود داشته است؛ با وقوع انقالب صنعتی در قرن رسیم که این پدیده در اعصامی

ها و درآمد بیشتر آغاز شد. این امر موجب سیر هجوم روستاییان به شهرها برای کار در کارخانه

مندی و عدم مهارت نشینی برخی از افراد جامعه گشت که یا بیکار ماندند یا به جهت عائلهحاشیه

گونه در شهرهای نکردند. در این شرایط کودکان ولگرد و متکدی قارچ کافی درآمد مناسبی پیدا

اند؛ زیرا در محیط آشفته خانوادگی یا بزرگ رشد و نمو کردند. کودکان خیابانی اغلب ضداجتماعی

ها ندارد. غالبا مورد خشونت اند و جامعه نگرش مثبتی به آناجتماعی بزرگ شدههای غیرمحیط

گیرند و دارای شخصیتی متزلزل و معموال فاقد حس قدرشناسی ولتی قرار میوالدین یا ماموران د

گریزند و به هستند؛ از هر قاعده و قانونی گریزانند و معموال بطور متناوب از خانه یا مدرسه می

دهند و باند از آنها حمایت مادی و راحتی یکدیگر را در خیابان یافته، تشکیل گروه یا باند را می

ها آن نماید؛ همان امری که در محیط خانواده، تحصیل و جامعه بدان توجهی نشده است.معنوی می

توان نوعی انتقام از جامعه و ها را میمعموال دارای رفتاری پرخاشگر هستند و اعمال مجرمانه آن

خانواده دانست. در صورت محبت و جلب اعتماد به دلیل کم سن بودن این کودکان قابل اصالح و 

در  که نچهو آ زدسامیرا  میآد(. کودکی سراسر زندگی 1382 زاده اردبیلی،پروری هستند )عظیمباز

 ستارا یندر ا. دشومی هبالیددر آن  دککو که ستا محیطیدارد  ییابسز تأثیر کیدکو نشد ساخته

سد رمی نظر به وریضر زشموآ نمکااو و ا یهازنیا تأمینو  خیابانی دککو نسکاا ایبر شتال

(. برای حل معضل کودکان خیابانی راهکارهایی وجود دارد که از آن جمله است: 1389، یی)مال

های تحصیلی و های دولت و مردم، تامین معاش، کاهش هزینهآموزش اجباری همراه با حمایت

ها و نهادهای رسمی متولی رسیدگی به وضع تربیت، اشتغال و زیست محیطی، تشکیل سازمان

 (.1382 زاده اردبیلی،و بررسی سطوح طبقات زیر خط فقر)عظیمتحصیل این کودکان 
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 پژوهش سواالت اصلی -1-3
 

سرپرست و تواند در طراحی مرکز نگهداری و استعدادیابی کودکان بیچه اصول و ضوابطی می -1

 بدسرپرست در نظر گرفته شود؟

نگهداری و استعدادیابی ریزی و طراحی مرکز در نظر گرفتن سالمت روانی چه تاثیری در برنامه-2

 سرپرست و بدسرپرست دارد؟ کودکان بی

چگونه تدوین و تطبیق فضاهای ساخته شده با نیازهای ساکنین مرکز نگهداری و استعدادیابی  -3

تواند باعث کاهش مشکالت روانی و اجتماعی این کودکان سرپرست و بدسرپرست میکودکان بی

 شود؟
 

 های پژوهشفرضیه -1-4
 

سرپرست و ول و ضوابط اساسی در طراحی مرکز نگهداری و استعدادیابی کودکان بیاص -1

 شود.بدسرپرست باعث خلق فضاهای درخور با عملکرد مناسب می

های اجتماعی در طراحی مرکز نگهداری و استعدادیابی کودکان رویکرد سالمت روانی در محیط -2

 شود.ها میکاربران آن مندیرضایتسرپرست و بدسرپرست موجب افزایش میزان بی

-تطبیق دادن فضاهای ساخته شده با نیازهای ساکنین مرکز نگهداری و استعدادیابی کودکان بی -3

 تواند باعث کاهش مشکالت روانی و اجتماعی این کودکان شود.سرپرست و بدسرپرست می
 

 متغییرهای پژوهش -1-5
 

است که یک « سالمت روان»تند. متغییر وابسته هس« محیط»و « سالمت روان»متغییرهای این پژوهش 

 شود.متغییر مستقل است و تاثیر آن بر سالمت روان سنجیده می« محیط»باشد. متغییر کیفی پیوسته می

 

 اهداف کلی -1-6

ی مناسب سرپرست و بدسرپرست و ایجاد زمینههای کودکان بیشناخت استعدادها و توانمندی -1

 های آنان.به منظور پرورش خالقیت
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 سالم سازی محیط زندگی درشهرها. -2

سرپرست و های مناسب برای کودکان بیی آموزشارائه فراهم آوردن امکانات تحصیل و -3

 بدسرپرست.

 سرپرست و بدسرپرست.ی مناسب برای کودکان بیی اشتغال، بهداشت و تغذیهایجاد زمینه-4
 

 تحقیق ضرورت -1-7
 

های ای را برای مهار آسیبای که نتواند تدابیر اساسی و ریشهعهبدون شک درجهان امروز جام

ناپذیر را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی های جبرانزیان و اجتماعی اتخاذ کند لطمات

-دهد بلکه نسلی کنونی را تحت الشعاع قرار میمتحمل خواهد شد. این لطمات نه تنها افراد جامعه

(. در کشورهای دنیا از 1386، )اسفندفرد سازدای مواجه میالت عدیدههای بعدی را نیز با مشک

ای برخوردار ی کودکان خیابانی به دالیل زیر از اهمیت ویژهجمله ایران ضرورت پرداختن به مسئله

 است:

 ی ماست.ای رو به رشد در جامعهکودکان خیابانی پدیده -1

اند و بهرهند که از بیشترین حقوق اساسی خود بیترین کودکانی هستکودکان خیابانی از محروم -2

 شود.ضرورت حمایت از آنان در چارچوب دفاع و حمایت از حقوق کودکان به شدت احساس می

های زندگی خود منشا بسیاری از رفتارهای نادرست هستند که کودکان خیابانی به علت ویژگی -3

 اندازند.و افراد دیگر را نیز به مخاطره می رسانند بلکه سالمت جامعهنه تنها به خود آسیب می

کودکان خیابانی به علت شرایط خاص زندگی خود به شدت مورد انواع آزار و سوءاستفاده قرار  -4

 (.1384 ،محسنیشود )های جدی وارد میگیرند، و به سالمت جسمی و روانی آنان آسیبمی

رفتارهای خشن علیه کودکان از مبانی و منشا  وجود خانواده نابسامان و بدرفتاری با کودکان و رشد

دیدگی کودکان خیابانی است. بدرفتاریی با کودکان یک بیماری طبی، روانی و اجتماعی است آسیب

ی گذشته و قبل از آن دهه (. طیهماندهد )که از ابعاد مختلف آحاد جامعه را تحت تاثیر قرار می

اند که حذف کار کودکان یک هدف الزم و ه رسیدهالمللی، ملی و محلی به این نتیجسطوح بین

 (.1381مطلوب برای توسعه است )بصیریان، 

سازد، یکی از عواملی که به صورت مستقیم و غیرمستقیم، امنیت اجتماعی را با تهدید مواجه می

است. کودک خیابانی کودکی است که تمام یا قسمتی از « کودک خیابانی»ی نوظهوری به نام پدیده

گذراند، خیابان منبع معاش اوست و از وی به طور شایسته و مطلوب ت خود را در خیابان میوق

-جای میها بر جامعه و زندگی افراد بهشود. تاثیرات عمیق و مخربی که رفتار آننگهداری نمی


