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 چکيده
است. به  کردساله در شهر  ۶تا  ۳کودکان  تیخالق شیمهد کودک در افزا ینقش طراح نییمقاله تب نیهدف ا

شده است.  یکودکان بررس تیخالق شیو نقش آن در افزا یسامانه معمار یها یژگیو یمنظور برخ نیهم

 زشیکرد که انگ یطراح یا ونهمهد کودک را به گ یتوان فضا یآن است که م انگریمطالعات انجام شده ب

طالعه شود. م یکودک منجر م تیو به پرورش خالق ابدی شیاو افزا یو کنجکاو لیقدرت تخ افته،یکودک ارتقا 

صورت ب ،یریکودک صورت گرفته است. روش نمونه گ انیمرب یبا آزمون نگرش سنج کودکان  یعوامل شناخت

، نفر است.   یعامل لیکودکان از روش تحل تیگذاربر خالق ریو عوامل تاث 09و حجم نمونه یتصادف یخوشه ا

 دهیردگ یزیطرح ر یخط یها، مدل لیو از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است استخراج و بر اساس تحل

 یاه افتهیبه دست آمد ه است.  ر،یمس لیبه روش تحل گریکدیعوامل بر  ریتاث زانیاست. سپس رابطه و م

 یردازپ الیمشارکت و خ یباز ،یبر سه عامل کنجکاو یعیطب طیمح یکنندک کی: تحرددهن یپژوهش نشان م

 یردازپ الیو خ یمهد کودک بر کنجکاو یها در فضا یطراح یریانعطاف پذ ریمثبت و معنا دار دارد. تاث یریتاث

و  زشیانگ امهد کودک ها در جهت ارتق یفضا یطراح یمعمارانه برا یها دهیکودکان مثبت و معنادار است. ا

 یازو بازس یریباز و بسته، تنوع پذ یآن، تداخل فضاها یفضا و اجرا یریپذ رییکودکان از جمله: تغ تیخالق

 .کودکان موثرند تیخالق شیدر افزا اهانیمانند نور و آب و گ یعیعناصر محرک طب

 .مهد کودک ت،یخالق، یمعمار ی، طراحکودکان  :يديکل واژگان
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  2  ميناجوادنيا،  1  علی دربان

 .سلیمان مسجد واحد زادآ دانشگاه معماری کارشناس 1
 .شوشتر مدرس دانشگاه آزاداسالمی واحد 2
 

 نام نویسنده مسئول:
 علی دربان

 در کودکان تيخالق شیافزا کردیمهد کودک با رو یطراح
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 مقدمه
 رد،یگ یشکل م یدر دوره کودک زین تیو خالق لیاست، آغاز پرورش قدرت تخ یانسان در دوران کودک یها ییاز توانا یاریآغاز پرورش بس

 او مورد توجه تیرشد کودک، پرورش خالق نیرو الزم است تا در مراحل آغاز نی. از اافتیفرد  یدوره کودک اتیدر تجرب دیرا با تیو منبع خالق

نبه ج ،یآموزش یها وهیش یاریبس قاتیکودک، تحق تیدر رشد خالق رگذاریعوامل متعدد تاث انیاز م ر،یاخ ی. پژوهشگران در سال هاردیقرار گ

ر مورد کمت تیدر پرورش خالق یمعمار یفضا یطراح ریقرار داده اند، اما تاث یرا مورد بررس یتیمسائل ترب زیکودکان و ن یشناخت- یعاطف یها

روش  دهرنیاست که نه تنها در برگ یاریمتاثر از عوامل بس ،یزندگ هیاول یرشد کودک در سال ها ندیفرا گر،ید یاست.  از سو فتهتوجه قرار گر

هد م یگردد. فضا یشامل م زیکودک را ن تیفعال یفضا یساختار یها یژگیکودک و نحوه نگرش خانواده و اجتماع است، بلکه و تیترب یها

 یریارگبه ک قیکودکان از طر طیمهد کودک متناسب با شرا یمختلف سازگار باشد. طراح یسن یکودکان در گروه ها تیبا نوع فعال دیکودک با

 تیآن جهت اهمکودکان مانند مهدکودک ها از  ژهیو یفضاها یاست.  و طراح ریآنان امکان پذ یو روان یجسم طیمنطبق با شرا یضوابط طراح

    (1۳09)ریاحی  کند یم دایپ یکودک جنبه عمل لیتخ یسالگ ۶تا  ۳ نیدارد که در سن

نشده است.  یمناسب کودکان طراح ران،یمذکور در ا یحال آنکه فضاها رد،یگ یم یشتریب ریتاث طیسال ها، کودک از مح نیدر طول ا

ه اند. شد لیکودکانه تبد یطیظاهراً به مح ،یزیو رنگ آم یآپارتمان ها قرار دارند که با نقاش یو حت یمسکون یمهدکودک ها در فضاها شتریب

 یکمک آموزش یحاصل در  ، و فضاها یها دهیا یریبر تنوع در مهدکودک ها تا با به کارگ یمبتن یطراح یها دهیا ریتدب اضر،هدف از پژوهش ح

و  لیقدرت تخ دیارتقا با یباز یکودک برا زشیمخصوص کودکان، انگ یفضاها یآنان است طراح تیارتقا خالق کردیساله با رو ۶تا  ۳کودکان 

دکان در کو یپرداز الیو خ یباز ،یدهد کنجکاو ینشان م قیتحق اتیراستا، ادب نیکند. در ا دایاو پرورش پ تیو خالق ابدی شیاو افزا یکنجکاو

  یراب شرفتیزمان پ نیدارد و بهتر یآنان بستگ یپرداز الیکودکان به قدرت خ تیآنان موثر است. بر اساس پژوهش ها، خالق تیخالق یارتقا

 (2912پنر،یکر سالگی  است .)19تا2وتخیل در سنین خالقیت 

 زانیدر آن ها با م تیخالق زشیدهد انگ ینشان م یدبستان شیدر کودکان پ تیخالق زشیو انگ یو شوخ یباز انیدر ارتباط م قیتحق  

 (2912است)بالک، شرفتیو پ یریادگی ان،یب ت،یراه فعال نیاز دبستان، اول شیتحرک در سن پ رایدارد، ز میآنان رابطه مستق یباز

 (2912.)الکساندر ،کند یاو کمک م یپرداز الیکودک، به خ یمهارت ها تیعملکرد دارد و عالوه بر تقو نیچند یباز

 یررسب تیخالق ندیرا بر رشد فرا یکار گروه ریآورد. محققان تاث یفراهم م زیرا ن یگروه یها تیامکان مشارکت در فعال یعالوه بر آن، باز

 (2911.)پائوس،شود یها برهم شکوفا م دهیمتقابل ا ریتاث لیبه دل گریکدیبا  یافراد در همکار تیکه خالق دندیرس جهینت نیکردند و به ا

 موثر است و افراد خالق معموال کنجکاوند تیخالق ندیفرد در فرا یدهند کنجکاو ینشان م گرید قاتیتحق

 قیطر نیشوند و از ا یکودک منجر م یو کنجکاو یباز ،یپرداز الیتوانند به ارتقا خ یمهدکودک م یفضا یاما کدام عوامل در طراح

 دهند؟ یم شیآو را افزا تیخالق

 تیقروند رشد خال شیدر افزا یطیمح یفاکتورها یدهد برخ ینشان م تیخالق یبر ارتقا یکالبد طیمح ریگوناگون درباره تاث یپژوهش ها

 از:فاکتور ها عبارتند  نیموثرند، ا

  (2912کویوایوانز، کند)مک یکمک م تیبه رشد خالق یعیطب طیمنظره در مح جادی: اطیمح یعیعوامل طب-

 (2912.)شیباتاوسوزوکی،گذارد یم ریتاث تیخالق ندیو فرا اتیبر خلق یداخل یدر فضا اهانیگ حتی وجود 

 دیپد یتعامالت و روابط اجتماع یبرا ییساز تجمع افراد شود و گروه ها نهیتواند زم یشکل و وسعت فضاها: شکل و اندازه فضاها م-

باطات ارت زانیکه م یفضا)از نظر شکل، اندازه و عملکرد( به طور یمثبت دارد. پس طراح ریتاث تیدر روند خالق یو نوع ارتباطات گروه زانیاوردم

 (2912،گذار است)هورنکر ریتاث زینخالقیت مثبت داشته باشد، بر رشد  ریتعامالت تاث نیا تیفیدهد و بر ک شیرا افزا

 یکودک( را از روز ،که امکان رها کردن کار)اثر ییفضا جادیفضا و ا نییآثار هنرمندان برجسته در تز نیاستفاده از آثار کودکان: و همچن

 (2912،تینگیمثبت دارد) ادواردز، اسپر ریکودک تاث تیدر روند رشد خالق زیفراهم کند، ن گریبه روز د

 یرینور و آب( و انعطاف پذ اهان،ی) گطیمح یعیعناصر طب یکنندگ کیدو فاکتور تحر ریمذکور تاث نهیشیمطالعه حاضر با توجه به پ

 یریو انعطاف پذ یعینشان داد عناصر محرک طب قیتحق جیدهد، نتا یقرار م یکودکان مورد بررس تیمهد کودک را در ارتقا خالق یطراح

 یاو فراهم م یپرداز الیخ یرا برا نهیدهد و زم یم شیافزا را یگروه یو مشارکت در کار ها یباز یکودک برا زشیگو ان یعملکردها، کنجکاو

 (192:1۳02)شفایی،کند

د همه کودک رش طیاست که در ارتباط با فضا و مح یندیکودک فرآ یریادگیرشد و  یبه عنوان عامل اصل تیمطالب فوق، فعال یدر راستا

ط او فق تیکردن است. ابتدا فعال یغذا خوردن و باز دن،یخواب یدبستان شیکودک در مراکز پ یاصل یها تیگردد. فعال یجانبه او را موجب م

کاهش  دنیاو به خواب ازی( نیسالگ ۳تا  2 نیهمراه با رشد کودک)ب جیغذا خوردن وجود دارد. به تدر یبرا یکوتاه یوقفه ها تنهااست و  دنیخواب

گرفت که رشد  جهیتوان نت یگردد. م یآغاز م یکه آموزش رسم یشود، تا زمان یاضافه م یتعداد دفعات غذا خوردن کمتر و وقت باز ابد،ی یم
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 تیوع فعالبا ن دیمهد کودک با یفضا نی. بنابراونددیپ یوقوع م به یو بعد از سه سالگ یکامال مجزا شامل قبل از سه سالگ یکودک در دو مرحله 

بق  با منط یضوابط طراح یریبه کارگ قیکودکان از طر طیمهد کودک متناسب با شرا یمختلف سازگار باشد. طراح یسن یکودکان در گروه ها

 (12:1۳0۳)طالبی،است ریامکان پذ آنان یو روان یجسم طیشرا

 

  مربوط به کودکان یاطالعات اساس-

و  یجسم اتیرشد آنان دارد. خصوص یها یژگیاز و یبه شناخت کاف یکودکان به طور قطع بستگ طیمهدکودک منطبق با شرا یطراح

 نیبدن کودکان در سن یاز اندازه ها یکل یآنان است. تصور ها یبرا یفضا و طراح یزیکودکان در مراحل مختلف رشد اساس برنامه ر یروان

 رهیستگارتفاع مناسب د ،یصندل زویفضا استراحت کنند، مثل اندازه م کیتوانند در  یکه م یمورد تعداد کودکان رد یریگ میتصم یمتفاوت برا

بدن کودکان باشد، آنها به  یاست. اگر فضا و عناصر آن متناسب با اندازه ها یها و.... ضرور ریها، ش ییدستشو ،یاسباب باز یدر ها، کمد ها

وع به ن یابیجهت دست ،یو اجتماع یعاطف ،یرشد ذهن یهایژگیمربوط به خود استفاده کنند. شناخت و لیتوانند از فضاها و وسا یم یادگس

ه رشد کودکان در گرو یها یژگیو ،یرانیمربوط به ابعاد بدن کودکان ا یفصل، اطالعات اساس نیاست. در ا دیکودکان مف یها یهاو باز تیفعال

 (1۳09)ریاحی ،است دهیآنان ارائه گرد یها یهاو باز تیفعال وعن زیخوار، نوپا و نوباوه و ن ریش یها

 

  مهدکودک یابیاصول مکان -

که شهر فاقد  یگردد. در موارد یشهرها مشخص م یلیتفص یدر طرحها یمختلف شهر یها تیاستقرار فعال یمکان مناسب برا اصوال

 تیو ظرف تیمطلوب ،یشامل سازگار یسه اصل اساس تیتواند با رعا یاستقرار مهد کودک م یمصوب باشد، مکان مناسب برا یلیطرح تفص

استقرار  یمناسبت مکان برا یبه معن تیهمجوار، مطلوب یها تیبا فعال ینوع کاربر یو همخوان یهماهنگ یبه معن یانتخاب گردد. سازگار

ودک مهدک یابیفصل، اصول مربوط به مکان نیمنطقه است. در ا یتیجمع یازهایبودن مکان با توجه به ن مناسب یبه معن تیمهدکودک و ظرف

دگان باشد. استفاده کنن یبرا یو بهداشت یمنیا ش،یآسا طیشرا یدارا دیشود با یگرفته م ظرمهدکودک در ن یکه برا یاست. مکان دهیگرد حیتشر

 (22:1۳02ی های صوتی ،محیطی و هوایی باشند.)قاضی زاده ،آلودگ یدارا دیمهدکودک نباباهمجوار  یها یکاربر

 

  سازگار با مهدکودک يها يکاربر-

 یکه همجوار نیا حی. توضیحیو تفر یسبز، مراکز فرهنگ یپارک، فضا ،یمسکون یسازگار با مهدکودک عبارتند از:فضا یها یکاربر

 ی)قاضردیباد  مورد توجه قرار گ انیآن در جر ریو تاث هیسا جادیاز لحاظ آثار سوء آن، مانند ا دیبا مهدکودک با یبلند مسکون یساختمان ها

 (1۳02زاده،

   .مهد کودک انتخاب گردد یبه فضا یابیدست یمحل، چگونگ یطیمح طیبا توجه به شرا دیمکان مهدکودک با تیمطلوب-

  یطيمح طیشرا-

 طیراب(ش یدر نظر گرفته شوند عبارتند از: الف( توپوگراف دیمکان مهدکودک با نییکه به عنوان عوامل موثر در تع یطیمح یشاخص ها

اشته باشد را د یو ناهموار بیش نیکه کمتر انتخاب گردد یبه نحو دیشهر با ی. مکان مهد کودک با توجه به توپوگرافیعیطب تیج( وضع یمیاقل

 زشیزلزله و در محل ر یگسل ها میدر حر ،یمیو دا یفصل یها و رود   خانه ها لیدر کنار مس ر،یگ لیپست و س یدر محل ها دیمهدکودک نبا

 (2912همن قرار میگیرد.)ویکری،کوه و ب

  یمياقل طیشرا-

ودک مهدک یابیموثر در مکان یمیعوامل اقل نیدارد. باد و تابش آفتاب مهم تر ییبسزا ریدر انتخاب مکان مهدکودک تاث یمیاقل طیشرا

مناسب و  یاز بادها یو برخوردار افتهیمزاحم کاهش  یباشد که اثر بادها یبه نحو دیهوا با انیاست. نحوه استقرار ساختمان در ارتباط با جر

 رتباطباشد.ساختمان مهدکودک در ا سریم یعیطب هیاز تهو یکه حرکت هوا به داخل ساختمان و برخوردار یگردد به طور ریپذ انمطلوب امک

ه شکل مطلوب محل ب یمیاقل طیآن متناسب با شرا یمستقر گردد که تابش افتاب در زمستان و تابستان در فضاها یبه گونه ا دیبا تابش افتاب با

باشد که فضاها از نور مناسب برخوردار  یبه نحو دیتابش افتاب با هیمهدکودک در ارتباط با جهت و زاو ستقرار. محل اردیصورت گ

 (2912.)ویکری،دیویداس،باشند
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  مهدکودک يبه فضا یابيدست یچگونگ-

 نی( مانند امبوالنس و ماشیامداد هینقل لی)به خصوص وساهینقل لیاحداث شود که امکان رفت و امد وسا یدر مکان مناسب دیبا مهدکودک

رتباط بدون ا دیخدمات بپردازند. ورود به مهدکودک بابتوانند به ارائه  یمانع چیکه بدون ه یبه سهولت فراهم گردد، به گونه ا یاتش نشان یها

دقیقه پیاده روی(است 19متر)299مهد کودک یشعاع دسترس نهیشیب باشد. ریها امکان پذ دانیچهارراه ها و م ،یاصل یها ابانیبا خ میمستق

   (2912)ویکری،دیویداس،

  مهدکودک يفضاها بيترت-

رشد  ندی. فراردیگ یاو شکل م یزندگ هیسال اول ۶هر انسان در  تیاست که شخص نیبر ا تیو ترب میاز متخصصان تعل یاریبس ی دهیعق

کودک و نحوه نگرش خانواده و  تیترب یروش ها ی رندهیاست که نه تنها در برگ یمتاثر از عوامل متعدد یزندگ هیاول یکودک در سال ها

 یاراکودکان د تیفعال یمهدکودک به عنوان فضا یگردد.  طراح یشامل م زیکودک را ن تیفعال یفضا یساختار یها یژگیاجتماع است، بلکه و

رشد و  یبه عنوان عامل اصل تیکودکان باشد. فعال یاجتماع ،یعاطف ،یذهن ،یکیزیرشد ف یمطلوب برا طیشرا یدارا دیاست و با اریبس تیاهم

 ندیمهدکودک تابع فرا یگردد. برنامه ها یاو را موجب م یکودک، رشد همه جانبه  طیارتباط با فضا و مح دراست که  یندیکودک، فرا یریادگی

ت مناسب، بهداش هیتغذ ،یخواب کاف یبر رو دیاست و تاک ینگهدار یعنی ،یوجه اصل کیسه سال شامل  ریکودکان ز یرشد کودک بوده و برا

 یذهن ،یکیزیبر رشد ف دیبرخوردارند تاک یشتریتا سن ورود به دبستان که کودکان از تحرک ب یالگو مراقبت در برابر خطرهاست. از سه س یکاف

 یژگیو زیکودکان و ن تیبا نوع فعال دیمهد کودک با یباشد. فضا یخود را دارا م تیو بهداشت هنوز اهم هیتغذ ،یاست. اگرچه نگهدار یو اجتماع

 ادیراه رفتن را  ای دنیکه هنوز نشستن، خز یبه فضا در مورد کودکان ازیسازگار باشد. ن ختلفم یسن یآنان در گروه ها یو روان یجسم یها

 کی است. او در یکند و باال برود. اعمال کودک تصادف یخواهد بپرد، باز یاست که م یپرانرژ ینگرفته اند کامال متفاوت با کودک پنج ساله 

 نیاورد. بنابرا یکوچک رو یدر فضا فیظر تیبه فعال ردیگ یم میبزرگ است، تصم یپر تحرک در فضا تیکه مشغول فعال یلحظه، درحال

 یپ ریامکان پذ یراحت کودک به یها را برا تیفعال رییکوچک و بزرگ تغ یبزرگ و کوچک دارد. ارتباط فضاها یبه فضاها اجیمهدکودک احت

 .ردیپذ یآنان انجام م طیمختلف است و متناسب با شرا یسن یکودکان در گروه ها یو روان یجسم طیمتاثر از شرا زین زاتیتجه یسازد. طراح

  مهدکودک یاصل يفضاها-

بخش  -. ب رشیپذ ،یانتظار، ادار یشامل : فضاها یورود یفضا -است: الف ریدر هر مهدکودک به شرح ز یاصل یفضاها یطور کل به

فضاهای خدماتی وتاسیساتی  -ی دارتباط یمشترک شامل: سالن چند منظوره و فضاها یفضاها -ج ،یمربوط به باز یکودکان شامل: فضاها یها

 (۶۳:1۳0۳شامل:آشپزخانه و انباری وموتورخانه )طالبی،

 

 قيروش تحق
 یخاص ادراک یها یژگیو لیدل ساله در شهر کرد تشکیل میدهند.مطالعه کودکان در این بررسی به۶تا۳پژوهش را کودکان  یجامعه آمار 

 (، در  یتصادف یخوشه ا یریکودک، )به روش نمونه گ مربی ۳9رو نیکودک صورت گرفت. از ا انیمرب یسنج -نگرش قیآنان، از طر ینایو ب

 ییوجود نداشت، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روا نهیزم نیدر ا یشدند. از آن جا که پرسش نامه استاندارد ینگرش سنج  کردشهر

ذکور و روابط عوامل م دندیگرد یمعلوم شدند و نامگذار ،یعامل لیبا تحل قیموثر در تحق یرهایقرار گرفت. سپس متغ یآن مورد بررس ییایو پا

ا بهره که ب بیترت نیصورت گرفت، به ا ریمس لیپژوهش)عوامل(در مدل مفروض، با روش تحل یداده ها قیشد. تحق نییتب یبه شکل مدل خط

 نمومدل، آز یاز درست نانیاطم یبه دست آمد و مدل اصالح شد. برا رهایمتغ میمستق ریو غ میرابطه مستق زانیم (1۶)ایموسگیری از نرم افراز 

کان کود یو کنجکاو یباز ،یپرداز الیعوامل معمارانه موثر بر خ ریتاث ،یبر اساس مدل اصالح تیقرار گرفت. در نها یمورد بررس یبرازندگ یها

 ..دیاستنتاج گرد یطراح یها دهیشد و از آن ا یبررس

 :شوندمی تقسیم دودسته به خالقیت بر مؤثر عوامل"

 درونی یا فردی عوامل

 محیطی یا بیرونی عوامل

،  فرد شخصیتی ساختار ، مانند: هوش گیردمی سرچشمه شخصیت و فردی هایویژگی از که است عواملی از دسته آن درونی عوامل

 . حرکتی هایمهارت و شناختی هایتوانایی منفی، یا مثبت پندار ، خود وراثت

 ساختار فیزیکی، فضای تربیت، و تعلیم خانواده، :شامل است محیط و دیگران با ارتباط در فرد هایموقعیت به مربوط بیرونی عوامل

 باشد.می اقتصادی و اجتماعی عوامل آموزشی و

متنوع  و برانگیزد ایده تواندمی فیزیکی فضای که است ذکر به الزم .داشت خواهیم فیزیکی فضای بر زیادی تأثیر فضا خالق عنوانبه ما

 (1۳3۶)عظمتی،  "گذارد. اثر بسیار خالقیت رشد در و باشد
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  يريگ جهيبحث و نت

که به  رابطه تبیین وتحلیل میشود 2کرد. در مقاله حاضر شود انیب یفیهارا به صورت توص ریتوان رابطه متغ یبراساس مدل پژوهش، م

 م:یپرداز یبه آن ها م بیترت

  موثر است یمهد کودک بر کنجکاو یدر طراح یعیعناصر طب یکنندگ کتحری-1

موثر و معنادار  /درصدی اطمینان 00در سطح یبر کنجکاو یعیعناصر طب یکنندگ کیگرفت، تحر جهیتوان نت یم قیتحق جیبر اساس نتا

د و مانن اهی)آب، نور، گیعیعناصر طب یکودک همراه است. وجود اختالف در شکل ظاهر یسوال برا جادیبه دانستن و ا لیبا م ،یاست. کنجکاو

ذهن جستجو گر کودک  یتواند برا یم م،ینام یم یعیعناصر طب یریگوناگون که آن را تنوع پذ یوه هایآن ها به ش یریآن( و امکان به کارگ

به  تیخالق ندیاز مراحل فرا یکی یمرحله کنجکاو م،یاورد قیتحق نهیشی. چنان که  از پدیاو را فراهم نما یکنجکاو نهیسوال کند و زم جادیا

کل، با ش اهانیمثال گ یکودک موثر است. برا تیدر ارتقا خالق یعیعناصر طب یریتنوع پذ یژگیرو و ( از این 1۳0:2912)تمدوگون،دیآ یشمار م

 یها شهیاز ش یریبهره گ اینور  فیگوناگون ط یوجود رنگ ها ایکنند  یرنگ و اندازه گل و برگ گوناگون در فصول مختلفبه تنوع فضا کمک م

ان، کودک ژهیو یفضاها ریمهدکودک و سا یفضا یتوان در طراح یتنوع فضا موثر است و م یبرا وم،یحوض، فواره، آبشار و آکوار جادیا ایو  یرنگ

   ..آورده اند، سود جست دیپد یعیکه عناصر طب ییاز تفاوت ها و تنوع ها

 ست.مشارکت موثر ا -یمهد کودک بر باز یدر طراح یعیعناصر طب یکنندگ کیتحر-2 

معنادار موثر و درصد اطمینان 02مشارکت در سطح -  یبر باز یعیعناصر طب یکنندگ کیتحر افتیتوان در یم قیتحق جیبر اساس نتا 

عناصر  یساز یباز تیبا شن و مانند آن که از آن با عنوان قابل یباز ه،یبا نور و سا یتوسط خود کودک، باز اهیبا آب، کاشت گ یاست. امکان باز

 یها تیمشارکت کودک در فعال یبرا یکودک موثر است، بستر مناسب جاناتیه یو آزاد ساز زشیعالوه بر آنکه در ارتقا انگ م،یکن یم ادی یعیطب

 الیبه خ زیکودک ن تیو قدرت خالق  (۳۶3:2912پردازی کمک میکند)الکساندر، الیبه خ یموضوع، باز اتی. مطابق ادبدیآ یبشمار م یگروه

 ( ۳۶9:2912پنر،یدارد)کر یآنان بستگ یپرداز

 یساز یباز تی، قابلمی توان از نیبنابرا (2۳0:2919وس،خالقیت او موثر است )پائولدر رشد زین یگروه یها تیمشارکت کودک در فعال

ا ب یامن و مناسب جهت باز یفضا جادیمهدکودک ها با ا یتوان در طراح یمثال م یکودک بهره گرفت. برا تیارتقا خالق یبرا یعیعناصر طب

   .فراهم کرد یگروه یها یو مشارکت او را در باز یباز نهیتوسط کودک، زم اهانیکاشت گ یبرا ییفضا ای: شن، خاک و آب و ندمان یعیمواد طب

  :.موثر است یپرداز الیمهد کودک بر خ یدر طراح یعیعناصر طب یکنندگ کیتحر-۳

موثر و معنادار  نانیاطم درصد02در سطح یپرداز الیبر خ یعیعناصر طب یکنندگ کیگرفت ، تحر جهیتوان نت یم قیتحق جیبر اساس نتا

 یریپذ رییتغ یژگیمختلف، که آن را و طیدر شرا یظاهر راتییتغ زیاز رنگ و شکل گوناگون و ن یبرخوردار لیبه دل یعیعناصر طب یاست. برخ

ند است. عالقه م یعیبه عناصر طب یمنجر شود. انسان به طور فطر یمرداز الیخ یکودک برا زشیتواند به ارتقا انگ یم م،ینام یم یعیعناصر طب

 یرویپرواز پرندگان( و چون ن دنید ایپرواز  یایشکل گرفته است)مانند رو عتیدر مورد طب یذهن ریتصاو یانسان از تداع یاهایاز رو یاریبس

تعدد و تنوع  موجب یعیعناصر طب یریپذ ریموثر باشند. تعب یپرداز الیتوانند در خ یم یعیعناصر طب نیاست. بنابرا الی، خیذهن ریثبت تصاو

(. 200:2912پنر،ی)کردیا یبه شمار م تیاز ارکان خالق یپرداز الیموضوعخ اتیکند. مطابق ادب یم تیرا تقو یپرداز الیشده، خ یذهن ریتصاو

 .کودک کمک کند تیتواند به رشد خالق یم یعیعناصر طب یریپذ رییتغ نیبنابرا

   :موثر است یمهد کودک بر کنجکاو یدر طراح یرینعطاف پذا-2

معنادار است. درصداطمینان قرار دارد .و02در سطح  یعملکردها بر کنجکاو یریانعطاف پذ ریدهد، تاث ینشان م قیتحق جیبر اساس نتا

گوناگون وجود داشته  یعملکرد ها یمتفاوت، برا یفضا در زمان ها کیاز  یریعملکردها آن است که امکان بهره گ یریمنظور از انعطاف پذ

 گرید یومانند ان به کار رود.معنا یباز ،ینقاش ،یخوان قصهیعملکردها ی( براراتییتغ ی)با اندکگوناگون یفضا در زمان ها کی لمثا یباشد. برا

شه مثال در گو یزمان امکان حضور داشته باشند. برا کیفضا چند عملکرد مختلف در کنار هم در  کیان است که در  یعملکردها یریانعطاف پذ

 ی))آزادجادیکار ا نیوجود داشته باشد. هدف از ا یباز ای یاز همان فضا امکان قصه خوان یگریو در گوشه د ینقاش انفضا امک کیاز  یا

مذکور را  یژگیو ،یاموزش یگوناگون ومطابق برنامه ها یکردن فضاها در زمان ها ریانعطاف پذ یتوان برا یاست. م کودکان یانتخاب((برا

 رایاست، ز بودن((آن ملزم عیفضاها به صفت))بد یریپذ رییتغ یژگیاست که و حیبه توض. الزم مینام یآن ((م یفضا و اجزا یریپذ ریی))تغیژگیو

واند فضا ان است که کودک بت یطراح نینباشد. الزمه ا یآن تکرار راتییکرده که تغ یطراح یرا به گونه ا ریرپذییغت یفضاها راتییاگر تنوع وتغ

انان  زشیاز اثار کودکان در ارتقاء انگ یریدهد بهره گ ینشان م زین قیتحق نهیشیکند. پ یپرداز الیفضا، خ رییتغ یباز انیدهد ودر جر رییرا تغ

 ( 2912 ت،ینگیمثبت  دارد)ادواردز و اسپر ریتاث انان تیموثر است وبر خالق
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  پژوهش يها تیمحدود

   .وجود دارد زین یها تیمحدود ق،یتحق یبه موازات دستاورد ها ،یهر پژوهش در

  : زنند، عبارتند از یحاضر را رقم م قیتحق تیکه محدود ییگرها مداخله

 تیجنس کیبه  تفک انیمرب یکودکان: در مهد کودک ها، دو گروه کودکان دختر وپسر، حضور دارند. اما آزمون نگرش سنج تیجنس -1

  د.شپسر متفاوت با ایحاضر، در جنس دختر  قیبدست امده از تحق یها یژگیو ریتاث زانیکه ممکن است م یکودکان انجام نشده است. درحال

کامل نداشتن  پاسخ دهندگان،  یباشد. همکار قیتحق یها تیاز محدود یکی تواندیم زیپرسشنامه ها ن یاجرا وهیدر پژوهش حاضر، ش-2

   .رش پاسخ دهنده نباشدمعرف نگ ق،یشود تا پاسخ ها به طور دق یدقت خواندن سئواالت موجب م یحوصله وب یزمان واحتمال ب یها تیمحدو

 کیمهد  کودک( تکن ای)در خانواده  یکودک، عوامل عاطف یتیها شخص یژگیکودکان موثرند، ازجمله: و تیدر خالق یاریعوامل بس-۳

 .کودک در مهد کودک تیوکودک، امن یرابطه مرب ،یآموزش یها

 

   شنهاداتيپ
 :را در نظر گرفت ریز یشنهادهایپ ق،یتحق یارتقا یتوان برا یم

رتقاء ا کردیمهد کودک با  رو یاز فضا یریپذ ریکودکان در تاث تینقش جنس یبزرگتر به بررس قیبا حوزه تحق گرید یپژوهش ها-1

   .بپردازد تیخالق

 توانیسد مر یکرد، به نظر م یمطالعه و بررس زیمانند دبستان را ن یآموزش یفضاها ریتوان سا یم ق،یروش تحق یریپذ میتعم لیبه دل-2 

ن را و مانند آ یمسکون یدر عرصه ها یباز یمانند مسکن، درمانگاه، فضا ها یآموزش ریغ یفضاها با کاربر ریسا ق،یتحق یبا لحاظ کردن گام ها

   .کودک مورد مطالعه قرار داد تیارتقاء خالق کردیرو اب زین

مهد کودک  در تظر گرفته  انیآموزش مرب یبرا یا ژهیو یبرنامه ها ق،یتحق یبهتر از دستاورد ها یبهر ه بردار یشود برا یم شنهادیپ-۳ 

 تیخالق یاو در ارتق رندیکودک بهره گ یمشارکت و باز ،یکنجکاو یارتقا یموجود در فضا برا یها لیها و پتانس تیبتوانند از قابل انیشود تا مرب

 .موثر باشند ودکک
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