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 چکيده
 در ويژه به عمومي فضاهاي از جدايي ناپذير بخش مسكوني مجتمع هاي باز فضاهاي امروزه
 شهروندان، فردي و اجتماعي نيازهاي ساختن برآورده در ميشوند و محسوب شهرها كالن

 سنين در كه دارد اهميت جهت آن ميكنند و از ايفا را مهمي و اساسي نقش كودكان خصوصاً
 محيط از ها، كودک سال اين طول ميكند در پيدا عملي جنبه كودک تخيل سالگي 7 تا 4

 .بيشتري ميگيرد تأثير

 بسيار كه برميگيرد در نيز را خردسال مخاطبين بزرگساالن، بر عالوه باز فضاهاي طراحي
ميكنند.  درک ها آن با متفاوت كامالً صورت به را دنيا و ميپذيرند تأثير بزرگساالن از بيشتر

مسكوني مي تواند بر شكل گيري و حال اين سوال مطرح مي شود فضاهاي باز مجتمع هاي 

پرورش خالقيت كودكان تاثير گزار باشند؟ هدف از اين تحقيق بررسي فاكتورهاي معمارانه اي 

است كه در فضاهاي باز مجتمع هاي مسكوني بايد در نظر گرفته شوند تا اين فضاها بر شكل 

پژوهش مطالعات تحقيق در اين  روش گيري و پرورش خالقيت كودكان تاثير گذار باشند.

كتابخانه اي و تهيه پرسشنامه و ارائه به مربيان مهدكودک و والدين كودكان جهت دستيابي 

  .به سامانه معماري از ديدگاه كودک خالق و بر اساس نيازهاي او مي باشد.

 .فضاهاي باز، كودک، خالقيت، سامانه معمار :يديکل واژگان
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  2  علی اکبر حيدري،  1 ندا گشتاسبی

 ده فني و مهندسي دانشگاه ياسوج.دكتري معماري، استاديار، عضو هيئت علمي دانشك 1
 . كارشناس ارشد معماري دانشگاه آزاد اسالمي واحد ياسوج 2
 

 نام نويسنده مسئول:
 ندا گشتاسبی

بررسی تاثير فضاهاي باز مجتمع هاي مسکونی بر شکل گيري 

 و شکوفایی خالقيت کودکان
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 مقدمه
 ايفا را مهمي و اساسي نقش كودكان خصوصاً شهروندان، فردي و اجتماعي در برآوردن نيازهاي مسكوني مجتمع هاي باز فضاهاي

 قبيل از ديگر فضاهاي حتي و پاركها شهري، هاي بوستان قبيل از عمومي باز فضاهاي نام به ها آن از كه را، فضاها از دسته اين ميكنند.

 و رشد در ارزنده اي نقش ميتوانند مناسب طراحي با كنيم، مي استفاده باز فضاهاي عنوان تحت آپارتماني مجتمع هاي و مدارس حياط

 در نيز را خردسال مخاطبين بزرگساالن، بر عالوه باز فضاهاي باشند. طراحي داشته را ها مجتمع اين در ساكن كودكان خالقيت تقويت

 به بازگشت كتاب در اريك ميكنند. درک ها آن با متفاوت كامالً صورت به را دنيا و ميپذيرند تأثير بزرگساالن از بيشتر بسيار كه برميگيرد

 مي فراهم غريزه راه از حركتشان و حيات مايحتاج و وسايل كه حيوانات و اند ارادي حركت و حيات فاقد كه جمادات گويد مي خويشتن

 خود براي را سعادتي كند، مي تحميل انسان به طبيعت كه احتياجي و ضعف اقتضاي به كه است انسان تنها جويند. نمي سعادتي شود،

است.  طبيعت هاي داده دهيم، مي قرار استفاده مورد مطلوبيت به نيل براي بعداَ كه موادي و ابزارهايي كه اين جالب و كند مي انتخاب

 فراوان توسعة و است انسان روان و روح لطافت و آرامش كسب براي مهم اما ساده راهي آن، زيباي مناظر از بردن لذت و طبيعت با ارتباط

 از كودكان بسياري مخصوص فضاي وجود اين با باشد، مفيد افسردگي خشونت، بروز كاهش در تواند مي مسكوني هاي مجتمع در آن

 نميكند، چنداني كمك ابعاد همه در كودک رشد به تنها نه محيط هايي چنين نميشود، توجه آنان وجودي ابعاد تمامي عنوان به كه فضاهايي

 سوي شوداز مي كودكان در رفتاري ناهنجاري بروز زمينه و ميكند القاء نيز او به بيقراري و ترس كسالت، احساس موارد از نهايت در بلكه

 مناسب ايران، در مذكور هاي فضا آنكه حال .محيط است طراحي از خاصي توقعات پديد آمدن موجب كودكان ويژه ذهني دنياي ديگر

 مجتمع بالفصل ارتباط شاهد نيز ايران درشهرهاي توسعه، حال در كشورهاي شدن مدرنيزه تحواّلت با است همگام نشده طراحي كودكان

 است. شده نهاده شهري بلوک و ترافيك تسهيل مبناي بر ايران در بزرگ شهرهاي ساخت اساسا و ايم بوده شهر نهاي اصلي شريا با مسكوني

 پيرامون روانشناختي تحقيقات از برخي اما كند، نمي مداخله محيط در كودک نشود، داده مناسب پاسخ ها آن به كه صورتي در

 مصنوع هاي محيط به نسبت را سبز فضاي و طبيعي هاي محيط كودكان ويژه به و شهروندان كه دهد مي نشان افراد محيطي توجيحات

 تا 4 سنين كه در دارد اهميت جهت آن از مانند فضاهاي باز مجتمع هاي مسكوني كودكان ويژه هاي فضا يطراح دهند. مي ترجيح شهري

 حقيقت، ميگيرددر بيشتري تأثير محيط از كودک ها، سال اين طول در( 44: 1771ميكند )رياحي  پيدا عملي جنبه كودک تخيل يسالگ 7

 محيطي و فرد آن ميان متقابل تاثير محصول و محيطي شرايط به مربوط نمايد مي كسب كه هايي مهارت و زندگي در فرد هر تجربه ي

 كودک، محيط و فضا با ارتباط در كه است فرآيندي كودک يادگيري و رشد اصلي عامل عنوان به فعاليت ميكند، زندگي آن در كه است

 بايد محيط رو اين از ميگذارد تاثير او رفتار در كودک تشويق و تحريك و فرصت ايجاد با محيط و ميگردد موجب را او جانبه همه رشد

 را اشياء و پديده ها ابتدا محيطي هر با رويارويي در كودک .(1734 همكارانآورد )زارع و  عمل به كودک مطلوب رشد براي كافي حمايت

 موضعي شناخت در .است موضعي رابطهاي محيط با كودک رابطه اما ؛ميكند تعريف را آنها شدن، قائل تمايز با آنگاه و ميبيند كلي صورت به

 قرار كودک توجه مورد بودن هم درون و پيوستگي تقارن، دوري، نزديكي، چون روابط هايي مساحتها، و زاويه ها و ابعاد و فاصله ها جاي به

 فضاي يك ميشوندويژگي تعريف نزديكي و تداوم با كه است تقارن اساس بر ابتدايي بسيار نظمهاي متوجه ابتدا كودک بنابراين ؛ميگيرد

 كودكان عالقه مهمترين است معتقد جيكوبز( )جين .باشد آنها خانواده و كودكان رواني و فيزيكي امنيت تامين كودكان، براي مناسب عمومي

 اصلي نگرانيهاي كودكان، نگراني اين رفع با و ميشود خالصه شهر سرزندگي و شادابي ها، كاربري تنوع خيابان، ايمني در شهري فضاي در

 و امكانات اختفا، تراكم، لحاظ به كودكان، مختص كالبدي فضاي كيفيت كه است شده مشخص امروزه .شد خواهد برطرف جمعيت تمام

 هاي توانايي از بسياري پرورش بستگي دارد. آغاز كودكان كافي و دقيق شناخت به فضاها اين به مربوط مسايل ساير و مناسب تسهيالت

 در بايد را خالقيت منبع فرويد، نظر از .ميگيرد شكل كودكي دوره در نيز خالقيتوتخيل  قدرت پرورش آغاز است؛ كودكي دوران در انسان

مورد  او خالقيت پرورش كودک، آغازين رشد مراحل در تا است الزم رو اين از (411: 1744شريعت مداري ) افتي فرد كودكي تجربيات دوره

 شهري فضاهاي حتّي و نشده بنيان كودكان نيازهاي پاية بر مواقع اكثر در ايران كنوني شهرهاي در مصنوع محيطهاي .توجه قرار مي گيرد

 را كودكان مسائل شهر، اقتصادي و اجتماعي مشكالت چنين هم .نيستند كودكان رواني -فيزيكي شرايط با تناسب در نيز، شده طرّاحي

 حاضر دهة در .ندارد زندگي محل عنوان به را شهر باز فضاي و خيابان كوچه، تجربه امكان (ايرانيامروز ) كودک است. لذا ساخته افزون

 فضاهاي در آزاد هاي و فعاليّت بازي در تر كم كودكان كودكان هتيم؛ روزانة عادات در جهاني سطح در ديگر اي كننده  نگران تغير شاهد

 .كنند مي سپري والدين مستقيم نظارت تحت و برنامه فوق هاي كالس خانه، در را خود اوقات اكثر و ميكنند شركت عمومي فضاهاي يا باز

 سطح جديدي در رويكرد پديدآمدن باعث است، وقوع حال در جهاني تحواّلت با همگام كه ايران امروز كودكان زيست شيوة در تغيير اين

 بيش كه اند كرده بيان كرّات به كودكان آسايش به شعارتوجه با هايي جنبش است اخيراً شده مدرن كودكي دوران عنوان تحت الملل بين

 كشورهاي و نيست ها آن شناختي روان و فيزيكي شرايط با تطابق در كه نندميك زندگي شهرهايي در صنعتي، جوامع كودكان از نيمي از

 سرنوشت مورد در نگراني زمان ديگر ميرسد نظر هستند به حركت حال در مسير اين در سرعت با نيز ايران( جمله از (توسعه حال در
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 باز فضاي تناسب عدم و ناامني از ترس است. زوال به رو ايران، امروز شهري محيط هاي در كودكان موقعيت زيرا رسيده باشد، فرا كودكان

باز مجتمع  فضاهاي از و خصوصي فضاهاي به ي عمو فضاهاي از عقب نشيني به مجبور را ها آن كودكان، رواني و فيزيكي شرايط با شهرها

 - آگاهي سطح باالبردن نظير آن محاسن رغم علي -الكترونيك عصر فشار عالوه به مسأله اين است. كرده هها خان درون به هاي مسكوني

 «آزاد فعاليّت» عنوان به آن از نشناسان روا كه است شده شرايطي رفتن بين از چنين هم و كودكي دوران پاكي و معصوميّت تهديد باعث

 پيامد .ميدهند دست از تر بيش روز به روز را« آزاد فعاليت» فضاهاي مدرن، عصر شهري توسعة روند در كودكان دليل همين به .يبرند م نام

 نظير محيط هايي است؛ خسته كننده برايشان كه نندميك رشد محط هايي در تر بيش ايران امروز كودكان كه است آن محدوديتّ اين

 در ماجراجويي و محيط تجربه جاي به كودكان دارد. وجود ها آن بر بزرگساالن مستقيم نظارت امكان كه برنامهق  فو وكالسهاي مدارس

 دوران ها آن ترتيب اين هستند. به كامپيوتري يهاي باز و تلويزيون از تقليد و ها افسانه تخيّل، ها هيجان جستجوي در پيرامون، دنياي

 كنوني، شهرهاي خصوصيّت و امروز زيست ه هاي شيو قهري ميكنند. نتايج پر است، شده پرداخته گساالن بزر توسط كه را تصنعي كودكي

 نيستند، متناسب خود سني رشد نردبان با فيزيكي فعاليّت هاي در كه كودكاني افزايش وزن، نامتناسب افزايش نظير پديده هايي بروز موجب

 است گرديده نيز كودک، شدن اجتماعي روند در نقصان و پيرامون محيط شناخت و تحليل در فضايي درک رشد عدم

 كه تفكري شيوه با هريك كه ميگذارند سر پشت را مرحله چهار آنها ميشوند، بيشتر كودكان تجربيات و ميكند رشد مغز كه هنگامي

 تواناييهاي بتواند تا كند برقرار ارتباط انسانها و محيط با تا دارد نياز كودک رشد، دوره هر ميشود. در مشخص است متفاوت كيفي لحاظ از

 فعال گردد كامل او رشد و نموده تكميل خود، محيط كردن كاوش و دستكاري با پياژه( كودكان )ژان رشدي شناختي نظريه طبق را خود

 كه اطالعاتي و دروني ساختارهاي بين تعادل به دستيابي براي خود جاري تالشهاي جريان در كودكان او، عقيده به ميكنند. كسب آگاهي

 ميكنند اصالح را نادرست عقايد ميشوند، روبه رو آنها با خود محيط -بزرگ جديدتر، محيطهاي وارد با كودک رشد، دوران طول در و مرور به

 است بزرگتري اجتماعي محيط در حضور مستلزم كودک رشد است، نظر مد پژوهش اين در كه سال 12 تا 6 سني رده در ميگردد. شلوغ تر

 ميگردد محيطي شناخت به دوره ملزم اين در كودک ميباشد. شهر و عمومي فضاهاي كلي طور به و محله مدرسه، كودكستان، شامل كه

 در او نيازهاي به توجه لزوم دوره اين در او تواناييهاي گستره ارتقاء و محيط با كودک ارتباط نحوه است. نداشته حضور آن در سابقاً كه

 .مينمايد ايجاب را شهري محيط

 

 ادبيات تحقيق

 تعریف کودک
 آورده طفل يا دختر( يا )پسر نرسيده بلوغ حد به كه فرزندي و صغير كوچك، معناي به كودک معين، فارسي فرهنگ تعريف طبق

 .است شده ياد دارد، قرار بلوغ دوران تا تولد بين كه عنوان شخصي به كودک از نيز آمريكايي ميراث فرهنگ در (1762 معين،) است شده

 سالگي 2٫4 تا ماهگي 14 از و ميشود ناميده نوزاد ماهگي 14 تا تولد از كودک .است مختلفي ادوار شامل رشد مراحل روانشناسي ديدگاه از

 سالگي 12 تا 6 يا دبستاني دوران نيز كودكي ميانه  است. كودک دبستاني پيش يا خردسالي دوران سالگي 4 تا 4/2 نوپاست. بين كودكي

 او حقوق و كودک تعريف در جهاني مشترک شرايط رغم علي ميرسد. فرا فرد نوجواني يا بلوغ دوران بعد به سالگي 12 از و ميگيرد بر در را

 كلي طور به .است شده وضع او براي مختلفي نيقوان مدني، شرايط و انتخابات ،جزاء كار، جمله از مختلف هاي زمينه در و كشور هر در ،

 كشور ملي قوانين آنكه مگر باشد، داشته سن سال 11 از كمتر كه ميداند كسي را كودک خود يك ماده در كودک، حقوق جهاني اعالميه در

 سن به كه است كسي كودک از منظور كه ميشود عايد نتيجه اين شد عنوان كه تعاريفي به توجه با دهد. تشخيص آن از كمتر را بلوغ سن

 14 تا 11 بين دخترها در و سالگي 16 تا 17 بين پسرها بين در معموالً puberty معناي به بلوغ اينكه به توجه با و باشد نرسيده بلوغ

 نيازهاي راستا اين در ميدهد. دست به را مناسبي مبناي كودک تعريف براي كامل، سال 12 از كمتر معيار انتخاب ميافتد، اتفاق سالگي

 .پرداخت خواهيم آنها به ادامه در كه گرديد طبقه بندي كلي دسته 4 قالب در محلي، فضاهاي در كودكان

 

 شاخص هاي شکل گيري شخصيت وشکوفایی کودکان
 ايمني وامنيت-1

 آرامش واسايش-2

 تعامل ومشاركت-7

 برانگيزي خالقيت-4
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 امنيت و ایمنی-1 

 مدنظر نيازهايشان و كودكان متأسفانه انبوه سازي، رشد به رو روند و جمعيت افزايش پي در همچنين و شهرها دگرگوني دنبال به

 دادند دست از نيز را گذشته مكانهاي همان كودكان تاريخي، بافتهاي گسيختگي هم از و شهرها كالبدي تخريب اينگونه پي در .نگرديد واقع

 مجتمع هاي به خصوصي خانه هاي تبديل دنبال به و نيافت خاتمه نيز جا بدين مسئله اين شدند. خانه ها درون در عقب نشيني به مجبور و

 را آنان شرايط و كودكان باشند، نيز خوبي طراحي داراي چنانچه شهري محيط هاي امروزه رفت. بين از نيز حياط امن فضاي مسكوني

 زندگي محيط از آنها برداشت و خيابانها خصوصاً شهري فضاي از وحشت و ترس كه به گونه اي نگرفته اند، نظر در كه ميرسد نظر به اينطور

 ترجيح كه جايي تا است شده نيز آنها والدين دامنگير كه واهمه اي و ترس نمود. مشاهده آنها نقاشيهاي در وضوح به ميتوان را شهريشان

 عمل اين ميباشد. منفي پيامدهاي داراي نيز عامل اين كه نمايند همراهي را آنها خود يا و نموده محبوس خانه در را خود كودكان ميدهند

 او از را تجربيات و واقعيتها با برخورد امكان و بازداشته اجتماعي زندگي تعامالت از را او والدينش، به كودک هميشگي وابستگي بر عالوه

 كودكان بازي يا تامل توقف، جايگاه نيز محله ها اين كه ديگر مييابيم در جديد مسكوني محله هاي به عميق نگاهي با امروزه مينمايد. سلب

 اهميتي داراي فضاها اين صورتيكه در ميافتد خطر به آن در كودكان امنيت كه شده اند آمد و رفت پر مسيري به تبديل بلكه نميباشند

 واسطه ي باالتر سنين در و را ميدهند خارج دنياي با مناسب ارتباط امكان كودكان به كه ميباشند مكاني اولين فضاها اين زيرا هستند ويژه

 سزايي به اهميت از محلي فضاهاي در كودكان براي ايمني و امنيت ( بنابراين1734)پهلوان زاده، سهرابي،   .شد خواهند شهر با آنها تماس

 شامل تنها ايمني و امنيت مفهوم بپردازند. فعاليت به محيط از ناشي خطرات از دور به محيطي در تا دارند نياز كودكان و است برخوردار

 محيطي، آلودگيهاي و بهداشتي نظر از فضا بودن ايمن جمله از مواردي بلكه نميشود، نامناسب افراد با برخورد يا نقليه وسايط آمد و رفت

 (.1714 )شيعه، ميگيرد بر در نيز را دست اين از مواردي و رفتن راه بودن، خشونت زا منظر، و ديد

 

 خالقيت برانگيزي-2 

 بستگي آنان پردازي خيال قدرت به كودكان خالقيت ميگردد. پايه گذاري كودكي دوران در انساني هر فردي قابليتهاي و خالقيت

 ميگيرد بيشتري تاثير محيط از سالها اين طي كودک است. سالگي 11 تا 2 سنين در تخيل و خالقيت براي پيشرفت زمان بهترين و دارد

 دستكاري اجازه كه محيطي .نيازمندند دهند تغيير را آن از بخشهايي خود خالقيت از بهره گيري با بتوانند كه فضاهايي به كودكان مورد در و

 يافتن و واسطه كنجكاوي به را مطلبي بتواند كه محيطي باشد. كودک نيازهاي پاسخگوي نميتواند نكند، فراهم را كودک جستجوي و

 است. بازي مؤثر آنان خالقيت ارتقاي در كودكان پردازي خيال و بازي كنجكاوي، (17۳1 )برک، كودک براي خالق است محيطي بياموزد

 ارتباط، بازي است، IPA ديدگاه از (173۳ميگردد )شفاهي و مدني  نيز آنان اجتماعي تعامالت سطح ارتقاء باعث خالقيت، انگيزش بر عالوه

 » پاش و ريخت « است كودكان بازي در بينظمي و آن فعلي نام كه » كودكان براي بازي حق المللي بين انجمن « و فكر تركيب و بيان

 از حياتي و ضروري بخشي كودک براي نوعي بزرگساالن براي آنچه دارد. دنبال به را كودكان خشنودي و رضايت احساس كه ميباشد عمل

 آزمايشگاهي و البراتوار جهان كتاب در كودكان بازي زمين طراح ،"برگ فرايد" كه همانگونه ميشود. محسوب رشد مكمل و بازي مراحل

 تصور بازي زمين نوعي را خود اطراف دنياي كودكان، كه آنجايي از است نوشته خود آن محقق و دانشمند كودک و است كودک براي

 زيست موجوداتي ذاتاً (. كودكان17۳1)منصوري و قره بيگلو،  سازد مشغول ساعتها را آنها ميتواند كه است مناسبي بستر طبيعت ميكنند،

 (.17۳2 دريافت )اميني، ميتوان طبيعت با مواجهه در آنها كنجكاوي حس از خوبي به را موضوع اين ميشوند، متولد خواه طبيعت و دوست

)مظفر دارند  بسزايي نقش آنها خالقيت و رشد تأمين و كودكان رفتارهاي و ادراكات در سبز( فضاهاي مانند( باز فضاهاي و محيطها بنابراين

 محيطي فاكتورهاي برخي دهد مي نشان خالقيت ارتقاء بر كالبدي محيط تأثير درباره پژوهشهاي گوناگون همچنين (.1736 و همكاران،

 از استفاده فضاها، وسعت و شكل محيط، طبيعي عوامل  :از عبارتند فاكتورها اين مؤثرند؛ خالقيت رشد روند افزايش در مستقل( طور به(

 (1736كودكان)شيعه،  آثار

 

 آسایش و آرامش-3

 و آهسته ماليم، حركت به توجه تجديد تئوري اساس بر ميدهد. رواني آرامش كودک به طبيعي مناظر به چشم اندازهايي وجود

 ريزش آب، قطرات حركت و صدا علف، و چمن خوردن تكان ابرها، شكل تغيير و حركت مثل كودک براي آشنا طبيعي پديدههاي تدريجي

 قائمي،(ميشوند  كودک رواني خستگي شدن برطرف باعث ندارند، احتياج چنداني خودآگاه تالش به دليل آنكه به همگي برف، دانه هاي

173۳.) 

 حركت فضا در شدن، گم بدون و سهولت به بتواند بايستي است، سيال و متغير بسيار باز فضاي در كودک رفتار اينكه به توجه با

 به كودک، نظر مورد فضاهاي به دسترسي سهولت بنابراين ؛نشود خارج نيز محله محدوده از محيط، ناپيداي زواياي كشف ضمن و كرده
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 خسته طوالني مسيرهاي با و نفوذناپذير صورتي به محله فضاهاي طراحي ميباشد. همچنين داراي اهميت وي، آرامش و آسايش منظور

 حضور، در عجله عدم و آرامش تمركز، تداوم، نيازمند كودكان نيبنابرا .نمايد منصرف محله فضاهاي در سير از را كودک است ممكن كننده،

 خود انجام حال در كار بتواند كه است نيازمند فضاهايي به كودک همچنين  گيرند. كار به را خود توان بهترين تا هستند فضاها درک و عبور

 (.173۳ )شفايي، .گيرد از سر سرعت و سهولت به را آن بعد روز و كرده رها ناتمام حالت به را
 

 مشارکت و تعامل-4

 متنوع و پتانسيل داراي فضاهايي به بلكه ندارند نياز بسوزانند خودرا انرژي و بپردازند فعاليت به آن در كه فضاهايي به تنها كودكان

 با برخورد زمينه مناسبترين و ( بزرگترين1736دارند. )مظفر و همكاران،  نياز خود اجتماعي ارتباطات توسعهي و شناختي رشد براي

 از پس بار اولين براي كودكان فضايي چنين در  .ميگردد فراهم او براي محله، محيط در شخصيتي بازشناسي امكان و همساالن و همنوعان

 در تنها كودكان آموزش كه باشيم داشته توجه نكته اين به ميشوند. بايد پذيرا، را بزرگتر اجتماع يك مستقل عضويت خانواده، تجربه ي

 لمس را واقعيتها بگذارند، خود پيرامون محيط به پا بايد آنها بلكه بود نخواهد آنان واقعي نيازهاي همه ي پاسخگوي درس كالس و مدرسه

 و زندگي تجربه هاي دادن نشان براي دانشگاه بهترين نامطلوب چه و مطلوب چه ... و كوچه ها محله ها، بشناسند، را تجربه ها و كنند

 اطراف محيط با تا دارد نياز همساالن، با تعامل داشتن بر عالوه (. كودک1734)پهلوان زاده،  آنهاست پرورش و آموزش براي جايگاه بهترين

 است بديهي .ميگيرد بر در را كودک ذهني و جسمي رشد تا شكلگيري شخصيت از تعامل اين كه گونه اي به نمايد، برقرار ارتباط نيز خود

 جبران صدمات آمدن وارد موجب ميتواند كودک، روانشناختي ضروريات شناخت و درک عدم و مناسب بستر ايجاد در سهالنگاري كه

 نيازهاي برآوردن براي را شهر ناآگاهانه يا آگاهانه بزرگساالن موارد، از بسياري در متاسفانه(. 17۳2 )اميني، گردد وي آينده در ناپذيري

 كودكان (. اگر1736 )مظفر و همكاران، ندارند امروزي شهر در را مناسبي جايگاه كودكان كه است حالي در اين و ساختهاند خود روزمره

 به بزرگساالن و طراحان كه شد مي فضايي با متفاوت فضايي قطعاً داشتند، را خود هاي فعاليت براي يافته اختصاص فضاهاي ساخت قدرت

 در را آنان حمايت، عين در بايد و است اهميت داراي خود ويژه ي فضاهاي ساخت در كودک نقش بنابراين ؛اند ساخته كودک فضاي عنوان

 .داد مشاركت شهري فضاي ساخت

 

 مفهوم خالقيت
دارد وامروزه همه محققان در اين نظر خالقيت مفهومي است كه مورد توجه فراوان روان شناسان به خصوص روان شناسان كمال قرار 

كار همگان اش خالقيت ونقش زير بنايي ان در كليه مسايل زندگي بر تيواهم اوست.« خالقيت»متفق اند كه اساس قدرت انسان ناشي از 

ك تر است؛ نزدياست. برخي صاحب نظران قايل به اين تعريف هستند كه خالقيت كشفي ناگهاني است اين تعريف به معقوله كشف و شهود 

 ادر عين حال نيازمند زمينه وبستر اوليه مي باشد. فرد خالق پذيراي انديشه اي تازه است او محيطي را به وجود مي اورد كه در آن تجربه ه

 را مي افريند.

 

 شاخص هاي خالقيت کودکان در فضاهاي باز مجتمع هاي مسکونی
 مستقل( در طور به(نشان مي دهد برخي فاكتورهاي محيطي خالقيت ارتقاي بر كالبدي محيط تأثير درباره گوناگون هاي پژوهش

 :از عبارتنداز فاكتورها اين مؤثرند؛ خالقيت رشد روند افزايش

  محيط طبيعي عوامل -1

 فضاها وسعت و شكل -2

 كودكان آثار از استفاده -7
 

  محيط طبيعی عوامل -1
 در گياهان وجود حتي (،2112 ،1 ايوانز و مك كوي( ميكند كمك خالقيت رشد به (...طبيعي)آب، نوروغيره محيط در منظره ايجاد

 سوزوكي، و 2 شيباتا (ميگذارد  تأثير خالقيت فرايند و خلقيات بر داخلي فضاي
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 فضاها وسعت و شکل -2

( 2114 آورد )هورنكر، پديد اجتماعي روابط و تعامالت هايي براي گروه و شود افراد تجمع زمينه ساز ميتواند فضاها اندازه و شكل 

 ميزان كه طوري به )عملكرد و اندازه شكل، نظر از(فضا  طراحي پس دارد. مثبت تأثير خالقيت روند در گروهي ارتباطات نوع و ميزان

 است. تاثيرگذار نيز خالقيت بر رشد باشد، داشته مثبت تأثير تعامالت اين كيفيت بر و دهد افزايش را ارتباطات
 

 کودکان آثار از استفاده -3
 فراهم ديگر روز به روزي از را كودک( )اثر كار كردن رها امكان كه فضايي ايجاد و فضا تزيين در برجسته هنرمندان آثار همچنين و  

 دو تأثير مذكور، پيشينه به توجه با حاضر (. تحقيق1۳۳4 اسپرينگيت و دارد )ادواردز مثبت تأثير كودک خالقيت رشد روند در نيز كند،

 ميدهد. قرار بررسي مورد كودكان عملكردها خالقيت پذيري انعطاف آب( و و نور گياهان،(محيط  طبيعي عناصر كنندگي تحريك فاكتور

بر اساس مطالب ذكر شده جهت دستيابي به فاكتورهاي فضاهاي باز )محيطي( كه ميتواند در پرورش خالقيت در كودكان موثر باشد 

 سلسله مراتب زير را ميتوان بيان نمود: بطور خالصه

 : به فاکتورهاي فضاهاي باز )محيطی( موثر در پرورش خالقيت در کودکان1شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گان( منبع نگارنده)

 عوامل مورد نياز جهت شکل گيري خالقيت درکودکان :2شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 منبع نگارنده گان()

 

نيازهاي کودک در فضاهاي باز 

 مجتمع هاي مسکونی

ایمنی و -1

 امنيت
آرامش و  -2

 آسایش

تعامل و -3

 مشارکت

برانگيزگی  -4

 خالقيت

عوامل مورد نياز جهت شکل گيري 

 کودکانرخالقيت د

 محرک ناظر
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 خالقيت در کودکان شاخصه هاي شکل گيري: 3شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 )منبع نگارنده گان(

 

 فاکتورهاي معماري فضاهاي باز که در پرورش خالقيت کودکان موثرند: 4شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منبع نگارنده گان()

 

 روش تحقيق
بر اساس چارچوب تئوريكي تركيبي ساخته ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته و . باشد مي پيمايشي نوع از توصيفي حاضر پژوهش

اساس بر  و حجم نمونه والدين ساكن در مجتمع هاي مسكوني منطقه معالي آباد بوده استجامعه آماري اين پژوهش تمامي شده است. 

پرسشنامه پر گرديده است و به روش خوشه اي تصادفي پرسشنامه ها بين افراد حاضر در مجتمع اي مسكوني  713فرمول كوكران مي باشد. 

 واقع در شيراز توزيع گردده است.

 

 مقدمه
آماري در درون آن به شمار آشنايي با جمعيت مورد مطالعه در هر پژوهش به عنوان درآمدي براي پرداختن به تجزيه و تحليل روابط 

فراواني،  انندمهايي پردازيم. در بخش توصيفي به بيان آمارهآيند. در اين فصل به نتايج حاصله از جداول توصيفي و استنباطي تحقيق ميمي

شاخصه هاي شکل گيري خالقيت 

 در کودکان

 کنجکاوي

 خيال پردازي

بازي و 

 مشارکت

فاکتورهاي معماري فضاهاي باز که در 

 پرورش خالقيت کودکان موثرند

 استفاده از آثار کودکان عوامل طبيعی محيط

 شکل و و سعت فضا
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گي از ضريب همبستاند، ايشود. در بخش استنباطي براي متغيرهاي )وابسته و مستقل( كه در سطح فاصلهدرصد براي كل افراد بيان مي

 پيرسون استفاده شده است.

 

 اعتبار و پایایی

اعتبار ابزار سنجش مساله تحقيق از طريق اعتبار محتوايي، اعتبار صوري با مراجعه به اساتيد و دريافت اتفاق نظر آنان در مورد 

گويه به گويه پايايي كل ابزار سنجش  هاي ابزار سنجش از طريق همبستگيها بدست آمده است. همچنين در زمينه پايايي گويهشاخص

هاي ابزار سنجش مي باشد كه در مورد اخير با استفاده ارزيابي شد. آماره آلفا كرونباخ كه دامنه آن از صفر تا يك است شاخص پايايي گويه

سمت صفر ميل كند نشان دهنده  كرونباخ صورت گرفته است. ميزان آلفا به بين صفر تا يك ميل مي كند. هرچه به آلفا spss از نرم افزار

مناسب نبودن سواالت پرسشنامه و هر چه به سمت يك ميل كند نشانه مناسب بودن سواالت مي باشد كه در اينجا متغير عوامل طبيعي 

اال در سطح ب 733/1در سطح متوسط، خالقيت  414/1در سطح باال، وسايل كار كودكان  16362 در سطح باال و شكل و وسعت فضا 774/1

 باشد.مي

 : ميزان آلفاي متغيرهاي تحقيق1جدول 

 

 

 
 

 

 

 نتایج و بررسی جداول توصيفی تحقيق
هاي بدست آمده براي يك از جدولهاي يك بعدي و فراوانيپردازيم. با توجه به هر در اين بخش به بررسي آمارها و جداول توصيفي مي

 پردازيم.هر يك از متغيرها )وابسته، مستقل( به توصيف نتايج مي

 

 اوانی تحصيالت جمعيت مورد مطالعهتوزیع فر 

 : توزیع فراوانی تحصيالت جمعيت مورد مطالعه2جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد. جدول باال توزيع كارشناسي مي دهد، گستره فراواني تحصيالت افراد مورد مطالعه در مقطعاطالعات گردآوري شده نشان مي

درصد از پاسخگويان داراي سطح سواد  4/3شود، حدود اي كه مالحظه ميدهد. به گونهپاسخگويان را به تفكيك مقطع تحصيلي نشان مي

درصد داراي  4/7درصد كارشناسي و  2/2۳تحصيالت كارداني و  درصد داراي سطح 3/24درصد در مقطع ديپلم  4/27 وزير ديپلم بوده 

 .بوده اند كارشناسياند. بنابراين اكثر افراد داراي سطح سواد درصد در مقطع دكترا بوده 4/2مدرک كارشناسي ارشد و 

 

 

 

 

 

 ميزان آلفاي نام متغير

 774/1 عوامل طبيعي

 362/1 وسعت وشكل فضا

 414/1 وسايل كار كودكان

 733/1 خالقيت

 درصد فراواني 

 4/3 27 زير ديپلم

 4/27 37 ديپلم

 3/24 7۳ كارداني

 2/2۳ ۳7 كارشناسي

 4/7 24 كارشناسي ارشد

 4/2 3 دكترا
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  جمعيت مورد مطالعه جنسيتتوزیع فراوانی 

 : توزیع فراوانی جنسيت جمعيت مورد مطالعه3جدول 

 درصد فراواني 

 2/76 114 مرد

 3/67 217 زن

 

 2/76اطالعات بدست آمده نشان دهنده اين مطلب است كه اكثرشركت كنندگان در اين تحقيق زن بوده است. با توجه به جدول باال 

 اين تحقيق زنان بوده اند. درصد زن بوده اند. بنابراين اكثر افراد مشاركت كننده در 3/67درصد از پاسخگويان مرد بوده و 

 

 بررسی فرضيه تحقيق 

 .متغيرها را مي پردازيم هاي تحقيق به بررسي رابطه همبستگي بينش با توجه به دادهدر اين بخ
 مشاركت( رابطه معنادار وجود –كنجكاوي، تخيل و بازي )بين عوامل طبيعي، استفاده ازآثار كودكان و شكل و وسعت فضا و خالقيت 

 دارد.

 مشارکت( –کنجکاوي، تخيل و بازي ): رابطه بين عوامل طبيعی، استفاده ازآثار کودکان و شکل و وسعت فضا و خالقيت 4جدول 

 شكل و وسعت فضا استفاده از آثار كودكان عوامل طيبعي 

 خالقيت
 433/1 464/1 411/1 ضريب همبستگي پيرسون

 111/1 111/1 111/1 سطح معناداري

 بين عوامل طبيعی، استفاده ازآثار کودکان و شکل و وسعت فضا و کنجکاوي: رابطه 5جدول 

 شكل و وسعت فضا استفاده از آثار كودكان عوامل طيبعي 

 كنجكاوي
 467/1 644/1 43/1 1 ضريب همبستگي پيرسون

 111/1 111/1 111/1 سطح معناداري

 شکل و وسعت فضا و تخيل: رابطه بين عوامل طبيعی، استفاده ازآثار کودکان و 6جدول 

 شكل و وسعت فضا استفاده از آثار كودكان عوامل طيبعي 

 تخيل
 747/1 214/1 417/1 ضريب همبستگي پيرسون

 111/1 111/1 111/1 سطح معناداري

 مشارکت -: رابطه بين عوامل طبيعی، استفاده ازآثار کودکان و شکل و وسعت فضا و بازي 7جدول 

 شكل و وسعت فضا استفاده از آثار كودكان عوامل طيبعي 

 -بازي 

 مشاركت

 644/1 214/1 237/1 ضريب همبستگي پيرسون

 111/1 111/1 111/1 سطح معناداري

 

يب دارد. ضر با توجه به جداول باال متغير عوامل طبيعي با خالقيت كودكان رابطه معناداري در جهت مثبت و در سطح متوسطي وجود

بنابراين بين اين دو رابطه معناداري  ؛مي باشد 14/1كه كمتر از  111/1در سطح متوسط و سطح معناداري نيز  411/1 رسونيپهمبستگي 

به ترتيب بيشترين تاثير را بر عوامل  مشاركت –وجود دارد. آنچه جدول باال نشان مي دهد شاخص هاي خالقيت: تخيل، كنجكاوي و بازي 

 ير شكل و وسعت فضا با خالقيت كودكان رابطه معناداري در جهت مثبت و در سطح متوسطي وجودطبيعي داشته است. همچنين بين متغ

بنابراين بين اين دو رابطه  ؛مي باشد 14/1كه كمتر از  111/1در سطح متوسط و سطح معناداري نيز  433/1دارد. ضريب همبستگي پيرسون 

و كنجكاوي به ترتيب بيشترين تاثير بر شكل و وسعت فضا داشته اند.  ركتتخيل و بازي مشا معناداري وجود دارد. شاخص هاي خالقيت:

 ندارد. ضريب همبستگي پيرسو متغير استفاده از آثار كودكان با خالقيت كودكان رابطه معناداري در جهت مثبت و در سطح متوسطي وجود
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نابراين بين اين دو رابطه معناداري وجود دارد و از بين ب ؛مي باشد 14/1كه كمتر از  111/1در سطح متوسط و سطح معناداري نيز  464/1

 بيشترين تاثير بر استفاده از آثار كودكان داشته است. كنجكاوي، تخيل، بازي و مشاركت به ترتيب شاخصهاي خالقيت:

ودكان بر استفاده از آثار كبنابراين در بين اين سه شاخص به ترتيب ابتدا شكل و وسعت فضا بر خالقيت تاثير داشته و در گام بعد 

 خالقيت تاثير داشته و در گام نهايي عوامل طبيعي بر خالقيت كودكان تاثير داشته است.
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 نتيجه گيري
محيط  و فضا از بسياري طراحي در كه نمود استنتاج ميتوان گرفت، قرار بررسي مورد حاضر پژوهش در تفصيل به آنچه اساس بر

 با است. شده پرداخته كمتر آنان نيازهاي به كه ميرسد نظر به اينگونه و نيست روشن چندان كودكان جايگاه امروز، عموميِ شهرهاي هاي

 ويژه نياز عليرغم ميكنيم مشاهده داد، خواهد رخ مجتمع هاي مسكوني و محالت در شهري محيط با كودكان اولين رويارويي اينكه به توجه

 كودكان مختص كه فضاهايي اكثر يا و است شده طراحي بزرگساالن براي فضاها اين محالت، در عرصه ي عمومي محيطهاي به كودكان

 اساس بر صرفاً و كودكان واقعي نيازهاي به توجه بدون فضاها اين ميرسد نظر به .گردد نمي واقع آنان استقبال مورد چندان دارد، وجود

به  دستيابي راستاي در كودكان توقعات و نيازها شناخت پي در پژوهش لذا اين است. گرديده طراحي طراحان، شخصي ساليق و تجربيات

است و نقش و اهميت معماران در شكل دهي وسعت فضاهاي  بوده درفضاهاي بازمجتمع هاي مسكوني برانگيزي خالقيت و شكوفايي كودک،

 فضا، كلش ، فضا،فرم فضا، عملكرد ار ميتواند از طريق وسعت شكل فضا )وسعت فضا،بازدر شكل دهي خالقيت كودكان مطرح ميشودكه معم

به دست امده بيشترين تاثير برخالقيت در  با توجه به داده هاي جهيدرنت مهمترين عامل بر خالقيت كودكان است تاثير گذارد. كه( بافت

دومين تاثير استفاده از آثار كودكان در فضاهاي باز مجتمع هاي مسكوني است و دراخر عوامل طبيعي  و كودكان شكل و وسعت فضا است،

 كه ميگردد پيشنهاد زير شرح به طراحانه راهكارهاي از مجموعه هايي كودكان، نيازهاي بررسي از بر خالقيت آنها تاثيرگذار بوده است.پس

 ارائه ميگردد.  خالقيت و شكوفايي كودكان ارتقاء در ميتواند

 .شود واقع مفيد آنان، خالقيتهاي بروز و مشاركت و تعامل بهبود همچنين .شود محالت، عمومي فضاهاي در كودكان حضورپذيري

خالقيت  ارتقاء و در فضا مكث به آنان ترغيب منظور به كودكان موقت براي آموزشي كارگاههاي و نمايشگاهها ( ايجاد1پيشنهادي:  راهكارهاي

 به انعطافپذير فضاهاي (طراحي7باشد. كودكان هيجان انگيز براي و دارا را قابليت جستجو و كشف امكان كه فضاهايي ( طراحي2آنها. در 

 شاد رنگهاي از ( استفاده4كودكان  در خالقيت ارتقاء جهت در داشته باشد، وجود كودكان توسط فضا چيدمان در امكان تغيير كه گونهاي

 اين گروه نياز مورد فضاهاي ساخت در مشاركت آنان جلب و كودكان از ( نظرخواهي4باال.  كنتراستهاي با نورپردازي از پرهيز و روشن و

 شني فضاهاي از استفاده( 7 طبيعي. عناصر با تلفيق آن همچنين و گياهي پوشش و شيب زمين در تغيير با متنوع فضاهاي ( ايجاد6 .سني

 طبيعت. به روحي كودكان نياز تأمين جهت در كودكان براي بازي آبي و
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.racj.ir/


 93 -17، ص  7931، بهار  8مهندسی عمران و معماری، شماره رویکردهای پژوهشی در 
ISSN: 2475-3673  

http://www.Racj.ir 

 

 منابع و مراجع
. بوكان، همايش «.بررسي حفظ اكلوژي شهري در طراحي فضاي سبز در راستاي ايجاد شهر دوست دار كودکفريبا اميني، [1]

 .17۳2 يشهرمعماري پايدار و توسعه 

 .17۳1سيد محمدي، تهران، نشر،  برک، لورا، روانشناسي رشد، جلد اول، با ترجمه ي يحيي [2]

ماهنامه بين المليراه و ساختمان، سال چهارم، « جايگاه كودک در فضاي شهري امروز،»پهلوان زاده، ليال و نارسيس سهرابي.  [7]

 .1734، دي 77 شماره

 .1734، 61_6۳، ، صص 1شماره،  دانشگاه علوم پزشكي كرمان، دوره چهاردهم، [4]

ي و ارگونمي مدارس ابتدايي استان مركزي در سال تحصيلي منيا بررسي وضعيت بهداشت محيط،»زارع، رامين و همكاران.   [4]

32_37. 

 .1744 .مشعل فروشي انتشارات كتاب :اصفهان دوم؛ چاپ تربيتي؛ شناسي علي. روان شريعتمداري، [6]

يه علمي پژوهشي ، نشر«اصول طراحي فضاهايه اموزشي كودكان براساس مدل خالقيت»شفاهي، مينو و رامين مدني.  [7]

 .173۳، بهار 7آموزش، تهران، سال چهارم جلد چهار، شماره 

. تهران، نشريه «طراحي محيط براي بازي وكاوش در طبيعت تياهم فضاهاي محرک خالقيت كودكان:»قائمي، پريسا. [3]

 .3۳ زمستان، 74 شمارهجستارهاي شهرسازي، سال نهم، 

، نشريه فناوري و «طراحي بوستان هاي شهري و رشد خالقيت كودكان»مظفر، فرهنگ و حميدرضا عظمتي محمد باقري. [۳]

 .1734، زمستان 2اول، جلد اول، شماره  سال آموزش، تهران،

. «نقش فضاهاي باز محله در رشد و خالقيت كودكان»عظمتي. فرهنگ و سيد باقر حسيني و محمد باقري و حميدرضا مظفر، [11]

 .1736 زمستانييزو نشريه باغ نظر، سال چهرم، شماره هشتم، پا

 .1762، انتشارات امير كبير،تهران ،«فرهنگ فارسي»معين، محمد.  [11]

عات علم پژوهشي مطال فصلنامه تهران، «كيفيت فضاي باز شهري در تعامل با كودكان»منصوري، امين و مينو قره بيگلو. [12]

 .17۳1، زمستان 3شهر علمي و پژوهشي، مطالعات شهر ايراني اسالمي شماره 

[13] Edwards C P,Springate K W, (1995). “Encouraging creativity in early childhood 

classrooms ” ERIC Digest, Office of Educational Research and Improvement,Washington 

DC. 

[14] Hornecker, Eva (2005). “Space and Place – Setting Stage for Social Interaction”, 

universiting of Sussex. 

[15] Mamykina Lena, Candy Linda, Edmonds Ernest )2002). “Collaborativ Creativity”, 

Communication Of the ACM, Vol 145, No 10. 

http://www.racj.ir/

