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 :پژوهشگر

 السادات دهستان لنگروديآیدا
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  السادات دایآ: نام                   دهستان لنگرودي: دانشجو یخانوادگ نام

و بدسرپرست با رویکـرد سـالمت روان در    سرپرست یبطراحی مرکز نگهداري و استعدادیابی کودکان  :نامه انیپا عنوان

  اجتماعی يها طیمح

  دکتر وحید وزیري :راهنما استاد 

  رشید کلویر اله حجتدکتر : رمشاو استاد 

  معماري :رشته                                                         کارشناسی ارشد :یلیتحص مقطع 

  یلیاردب محقق :دانشگاه                                                                              معماري: شیگرا

  144 :اتصفح تعداد                       29/3/96 :دفاع خیتار                      فنی و مهندسی :دهکدانش 

  :دهکیچ

 یو بدسرپرست یسرپرست یبرا با مشکل  يادیدر جامعه کودکان ز گریعوامل مختلف د زیخانواده و ن یختگیگس    

 از او شخصیت يریگ شکل و رشد در کودك، زندگی اولیه يها سال که دهد یم نشان ها پژوهش. است ساخته رو روبه

بر  يشتریب یتأثیرات منف ،کند یم دایپ یمانگسسته تداوم ز ي خانواده که میهنگا. است برخوردار زیادي اهمیت

 یرساله به بررس نیا در .سازد یم اتریمختلف مه یو اجتماع یروان يها بیآسبروز  يرا برا نهیکودکان داشته و زم

 ير فاکتورهاو بدسرپرست، تأثی سرپرست یبکودکان  یروان يها بیآسو بدسرپرست،  سرپرست یبکودك، کودکان 

اثبات  يبرا. پرداخته شد رد،یگ یمقرار  یطیمح یکودك که در حوزه مطالعات روانشناس سالمت روان بر یطیمح

سال با  12تا  9و بدسرپرست  سرپرست یبپسر  کودکاننفر از  49این پژوهش سطح سالمت روان  يها هیفرض تر قیدق

سالمت  نیاز آن بود که ب یحاصله حاک جیشد و نتا سهیقام GHQ-28پرسشنامه  قیاز طر ينفر از کودکان عاد 49

  .دو گروه تفاوت وجود دارد نیا یروان

و بدسرپرست بر آن است تا  سرپرست یبکودکان  یابیو استعداد يشده با عنوان مرکز نگهدار یطراح يمجموعه

 در .کودکان را فراهم کند نیا یابیآموزش و استعداد ،ينگهدار يمناسب برا طیارائه شده شرا یطراح يبا راهکارها

 کودك به تعلق احساس سکونت، دربحث. است شدهآموزش مطرح  و سکونت يمقولهي دو ا مجموعهطراحی چنین 

 اهمیت کودك و کشف استعدادهاي او یادگیري ارتقاي مسئله آموزش، در و کند یم زندگی آن در که محیطی

 کودك، تا باشد یم چسب دل محیطی در کودکان از نگهداري زمرک ساخت اصلی، پروژه هدف این در. دارد زیادي

  .کند احساس را بودن جامعه عضو دیگر، مقیاس در و در خانه بودن یعنی دیگر، کودکان يها تجربه

  .، کودك بدسرپرستسرپرست یبروانشناسی محیط، سالمت روان، کودك : ها واژه دیلک
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  مقدمه .1-1

 ازجملهوابستگی بیولوژیک موجود انسانی به دیگران  ي دورهکودکی در آغاز، تنها به دوران کودکی بیولوژیک یعنی 

 .)1385، يآباد میابراهکرمانی و  ؛1376اعزازي، (مادر، تعلق داشته و از اهمیت اجتماعی چندانی برخوردار نبوده است 

و در حد توان  رفته یم شمار بهنیروي کار خانواده  عنوان بهچه کودکان از قدرت و منزلت اجتماعی برخوردار نبودند اما گر

  .)1387ایمانی، ( کردند یمتولیدي و خدماتی شرکت  يها تیفعالجسمی خود در 

بشري براي ورود به  يها صصتخبه تعلیم و تربیت و کسب  روزافزونبا ایجاد نیازهاي  تدریج بهکودکی  ي دورهطول 

). 1385، يآباد میابراهکرمانی و (و توجهات اجتماعی نسبت به این دوره بیشتر گردید  تر یطوالن دنیاي بزرگساالن،

یک فرد صاحب حقوق اجتماعی و برخوردار از ارزش انسانی در پی بحث اومانیسم در  عنوان بهاهمیت کودك «سرانجام 

بر این اساس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد، . »انقالب فرانسه شکل گرفت تأثیرجوامع صنعتی و تحت 

را مورد پذیرش  نامه مانیپکشورهاي جهان این  ي هباهمتصویب کرد و تقری 1989حقوق کودك را در سال  ینامه مانیپ

 گردد یماستثمار آنان ممنوع  وکودکان است و کار کودکان  ي همه، تحصیل و آموزش حق نامه مانیپبنا بر این . دادند قرار

  .)1385حسینی،(

نسبت به مسائل و منافع کودکان بروز ناامنی و جنگ، رشد سریع جمعیت، به دلیل  تر يجدجهانی  توجه جلبعلیرغم 

به  افتهی توسعهفقر و نابسامانی در ساخت و کارکردهاي خانواده، تغییرات سریع اجتماعی و مهاجرت از جوامع کمتر 

و بدون محافظ  ریپذ بیآسگروه  عنوان بهاختالط فراوان اجتماعی و فرهنگی، کودکان  درنتیجهو  تر افتهی سعهتوجوامع 

این کودکان، کودکان خیابانی، کودکان در خیابان  ازجمله. برند یسرم بهو وضعیت دشوار  زا بیآس يها تیموقعهمچنان در 

 صورت بهمدت حضور در خیابان و میزان ارتباط با خانواده و  اساسبر عموماً این کودکان . و کودکان کار خیابان هستند

داشتن خانواده، تنها  باوجودتا کودکانی را که  پناه یبو  سرپرست یباین طیف از کودکان . شوند یمیک طیف تعریف 

در خیابان و کاهش افزایش میزان حضور  بر اساس. گیرد در برمیرا  برند یسرم بهساعاتی از روز را براي کار در خیابان 

 ).1385حسینی،(بیشتري در انتظار آنان است  يها بیآسرابطه با نهادهاي حمایتی و تربیتی 
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و بحرانی نرسیده و نسبت به کشورهایی با  کنترل قابلخوشبختانه در ایران هنوز تعداد کودکان خیابانی به حد غیر

با این حال آمار کودکان خیابانی در برخی از شهرها . دهد یموضعیت مشابه اقتصادي آمار کمتري را به خود اختصاص 

در حال حاضر به ). 1387ایمانی، ( باشد یماست و نیازمند مطالعه، بررسی و ارائه راهکار براي حل مشکل  زیبرانگ تاسف

و بدسرپرست موسساتی در شهرهاي مختلف  سرپرست یبخیریه براي نگهداري از کودکان  مؤسساتکمک دولت و 

که عالوه بر امکانات مادي و تربیتی موجود براي رفاه حال کودکان باید  رسد یملیکن به نظر . یجاد شده استکشور ا

. بطوریکه این کودکان در آینده، افراد مفید، سالم و متکی به خود باشند. توجه بیشتري به امر سالمت روانی مبذول شود

، عقلی، عاطفی و اجتماعی باید بسیار بیشتر از گذشته مورد امروزه ثابت شده است که شرایط محیطی در پرورش جسمی

بسیار بیشتر از تصور ما بر روند رشد و  تواند یممحیطی  يها تیمحدودهمچنین ثابت شده است که . توجه قرار گیرد

بعضی از  پیشگیري و بهبود منظور به ییها حل راهبنابراین الزم است . تکامل جسمی، روانی و اجتماعی کودك صدمه بزند

  ).1387ایمانی، (اجتماعی و عاطفی ارائه گردد  يها تیمحدودمشکالت روانی و 

و سازنده قدمی هرچند کودکان به دوران کودکی شاد، سالم  ي همهامید است این تحقیق بتواند در راستاي رسیدن 

  ).نگارنده(کوچک بردارد 

  

  مسئلهبیان  .1-2

ساخته  رو روبهکودکان  یسرپرست یبزیادي را با  يها خانوادهر در جامعه خانواده و نیز عوامل مختلف دیگ گسیختگی

از دست . دهد یمفرزندان را افزایش  يریپذ بیآسناسازگاري والدین خاصه وقتی منجر به جدایی و طالق شود، . است

منفی  تأثیراتزمانی پیدا کند  گسسته تداوم ي خانواده که آنگاهو  کند یمخانواده را دچار نقص  ها آندادن والدین یا یکی از 

ممکن  سرپرست یبکودك . سازد یماجتماعی مختلف مهیاتر  يها بیآسبیشتري بر کودکان داشته و زمینه را براي بروز 

دارند از دست دهد، یا اینکه  تأثیرنیازهاي مادي و معنوي او  تأمیناست یک یا تمام افرادي را که حضور فیزیکی آنان در 

و عدم پذیرش ناپدري،  مرگ پدر، ازدواج مجدد مادر. لدین توجه دیگران را کاهش داده یا به هیچ برساندفوت یکی از وا

مادر و  یتفاوت یبمرگ مادر و حضور نامادري، در مشکالت و ارتباطات عاطفی میان کودك و نامادري و نیز اعتیاد پدر و 

  ).1380 محسنی تبریزي،( کردقلمداد  یسرپرست یباز علل  ییها نمونه توان یمبستگان را 
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یکی از فاکتورهاي . را ندارند ها آنکه خانواده صالحیت نگهداري از  شود یمکودکان بدسرپرست به کودکانی اطالق 

  ).1379بهزادي، ( خشونت، تنبیهات شدید، آزارهاي جسمانی و روانی باشد تواند میبدسرپرستی 

داخلی و خارجی، بیکاري و تبعات  يها مهاجرتاقتصادي، فقر،  و کودکان خیابانی محصول شرایط نابسامان اجتماعی

از همه عدم توجه پیگیر به نقش این عوامل در تداوم  تر مهم، و ...اجتماعی و  تأمین، ضعف پوشش ها خانوادهسوء آن بر 

  ).1384وامقی، ( اند خیاباناین مشکل اجتماعی و بازتولید کودکان کار و 

، خیابان منبع معاش اوست و از گذراند یمکه تمام یا قسمتی از وقت خود را در خیابان  کودك خیابانی کودکی است

تشریح  يبرا 1980 ي دههدر » کودکان خیابانی«واژه ). 1383جعفري، ( شود ینمشایسته و مطلوب نگهداري  طور بهوي 

طبق تعریف یونیسف کودکان . کردند یمبا مشاغل مختلف سپري  ها ابانیخکودکانی به کار رفت که اکثر اوقات خود را در 

کودکان «، گذرانند یم رده پایینوقت خود را بدون سرپرستی و نظارت بزرگساالن به مشاغل  ي عمدهسال که  18زیر 

که این  میرس یمکودکان خیابانی در جهان و ایران به این نتیجه  ي پدیدهدر بررسی سیر تاریخی . شوند یمخوانده » خیابانی

سیر هجوم روستاییان به شهرها براي  18اعصار گذشته نیز وجود داشته است؛ با وقوع انقالب صنعتی در قرن  پدیده در

برخی از افراد جامعه گشت که یا بیکار ماندند یا به  ینینش هیحاشاین امر موجب . و درآمد بیشتر آغاز شد ها کارخانهکار در 

در  گونه قارچدر این شرایط کودکان ولگرد و متکدي . پیدا نکردند و عدم مهارت کافی درآمد مناسبی يمند عائلهجهت 

 يها طیمح؛ زیرا در محیط آشفته خانوادگی یا اند یضداجتماعکودکان خیابانی اغلب . شهرهاي بزرگ رشد و نمو کردند

 رندیگ یمدولتی قرار  رانمأمومورد خشونت والدین یا  غالباً. ندارد ها آنو جامعه نگرش مثبتی به  اند شده بزرگ یراجتماعیغ

متناوب  طور به معموالًفاقد حس قدرشناسی هستند؛ از هر قاعده و قانونی گریزانند و  معموالًو داراي شخصیتی متزلزل و 

حمایت  ها آنو باند از  دهند یمیکدیگر را در خیابان یافته، تشکیل گروه یا باند را  راحتی بهو  زندیگر یماز خانه یا مدرسه 

داراي  معموالً ها آن .؛ همان امري که در محیط خانواده، تحصیل و جامعه بدان توجهی نشده استدینما یمو معنوي مادي 

در صورت محبت و . نوعی انتقام از جامعه و خانواده دانست توان یمرا  ها آنرفتاري پرخاشگر هستند و اعمال مجرمانه 

کودکی سراسر ). 1382 اردبیلی، زاده میعظ(اصالح و بازپروري هستند جلب اعتماد به دلیل کم سن بودن این کودکان قابل 

در . شود یم هبالیددر آن  كدکو که ستا محیطیدارد  ییابسز تأثیر کیدکو شدن ساختهدر  آنچهو  سازد یمرا  میآدزندگی 

). 1389، مالیی( رسد یم نظر به يورضر زشموآ نمکااو و ا يهازنیا تأمینو  خیابانی كدکو نسکاا يابر شتال ستارا ینا
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 يها تیحماآموزش اجباري همراه با : براي حل معضل کودکان خیابانی راهکارهایی وجود دارد که از آن جمله است

و نهادهاي رسمی متولی  ها سازمان، تشکیل محیطی زیستتحصیلی و  يها نهیهزمعاش، کاهش  تأمیندولت و مردم، 

 ).1382 اردبیلی، زاده میعظ(فقر ین کودکان و بررسی سطوح طبقات زیر خط رسیدگی به وضع تربیت، اشتغال و تحصیل ا

  پژوهش اصلی سؤاالت .1-3

و بدسرپرست  سرپرست یبدر طراحی مرکز نگهداري و استعدادیابی کودکان  تواند یمچه اصول و ضوابطی  -1

  نظر گرفته شود؟در 

راحی مرکز نگهداري و استعدادیابی کودکان و ط يزیر برنامهدر  تأثیريدر نظر گرفتن سالمت روانی چه -2

  و بدسرپرست دارد؟ سرپرست یب

با نیازهاي ساکنین مرکز نگهداري و استعدادیابی کودکان  شده ساختهچگونه تدوین و تطبیق فضاهاي  -3

  باعث کاهش مشکالت روانی و اجتماعی این کودکان شود؟ تواند یمو بدسرپرست  سرپرست یب

  شپژوه هاي یهفرض .1-4

و بدسرپرست باعث  سرپرست یباصول و ضوابط اساسی در طراحی مرکز نگهداري و استعدادیابی کودکان  -1

  .شود یمخلق فضاهاي درخور با عملکرد مناسب 

 سرپرست یباجتماعی در طراحی مرکز نگهداري و استعدادیابی کودکان  يها طیمحرویکرد سالمت روانی در  -2

  .شود یم ها آنکاربران  رضایتمندين و بدسرپرست موجب افزایش میزا

و  سرپرست یببا نیازهاي ساکنین مرکز نگهداري و استعدادیابی کودکان  شده ساختهتطبیق دادن فضاهاي  -3

  .باعث کاهش مشکالت روانی و اجتماعی این کودکان شود تواند یمبدسرپرست 

  متغییرهاي پژوهش .1-5

است که یک متغییر کیفی » سالمت روان«متغییر وابسته . هستند» طمحی«و » سالمت روان«متغییرهاي این پژوهش 

 .شود یمآن بر سالمت روان سنجیده  تأثیرمتغییر مستقل است و » محیط«. باشد یمپیوسته 
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  اهداف کلی .1-6

 منظور بهمناسب  ي زمینهو بدسرپرست و ایجاد  سرپرست یبکودکان  يها يتوانمندشناخت استعدادها و  -1

  .آنان يها تیقخالپرورش 

  .در شهرهامحیط زندگی  سازي سالم -2

  .و بدسرپرست سرپرست یبمناسب براي کودکان  يها آموزش ي ارائه فراهم آوردن امکانات تحصیل و -3

  .و بدسرپرست سرپرست یبمناسب براي کودکان  ي تغذیهاشتغال، بهداشت و  ي زمینهایجاد -4

  تحقیق ضرورت .1-7

اجتماعی اتخاذ کند  يها بیآسرا براي مهار  يا شهیرکه نتواند تدابیر اساسی و  يا جامعهز امرو در جهانبدون شک 

افراد  تنها نهاین لطمات . را به لحاظ اقتصادي، سیاسی و اجتماعی متحمل خواهد شد ریناپذ جبران يها انیز و لطمات

، اسفندفرد( سازد یممواجه  يا دهیعدا مشکالت بعدي را نیز ب يها نسلبلکه  دهد یمقرار  الشعاع تحتکنونی را  ي جامعه

 يا ژهیوکودکان خیابانی به دالیل زیر از اهمیت  ي مسئلهایران ضرورت پرداختن به  ازجملهدر کشورهاي دنیا ). 1386

  :برخوردار است

  .ماست ي جامعهرو به رشد در  يا دهیپدکودکان خیابانی  -1

و ضرورت  اند بهره یبهستند که از بیشترین حقوق اساسی خود  کودکانی نیتر محرومکودکان خیابانی از  -2

  .شود یماحساس  شدت بهحمایت از آنان در چارچوب دفاع و حمایت از حقوق کودکان 

به خود  تنها نهبسیاري از رفتارهاي نادرست هستند که  منشأزندگی خود  يها یژگیوکودکان خیابانی به علت  -3

  .اندازند یمامعه و افراد دیگر را نیز به مخاطره بلکه سالمت ج رسانند یمآسیب 

، و رندیگ یممورد انواع آزار و سوءاستفاده قرار  شدت بهکودکان خیابانی به علت شرایط خاص زندگی خود  -4

  ).1384 ،محسنی( شود یمجدي وارد  يها بیآسجسمی و روانی آنان  سالمت به

 یدگید بیآس منشأرشد رفتارهاي خشن علیه کودکان از مبانی و  وجود خانواده نابسامان و بدرفتاري با کودکان و

با کودکان یک بیماري طبی، روانی و اجتماعی است که از ابعاد مختلف آحاد جامعه را  يبدرفتار. کودکان خیابانی است
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که  اند دهیرستیجه ، ملی و محلی به این نیالملل نیبگذشته و قبل از آن سطوح  ي دهه طی). همان( دهد یمقرار  تأثیرتحت 

  ).1381بصیریان، (حذف کار کودکان یک هدف الزم و مطلوب براي توسعه است 

نوظهوري به  ي پدیده، سازد یممستقیم و غیرمستقیم، امنیت اجتماعی را با تهدید مواجه  صورت بهیکی از عواملی که 

، خیابان گذراند یموقت خود را در خیابان  کودك خیابانی کودکی است که تمام یا قسمتی از. است» کودك خیابانی«نام 

بر جامعه  ها آنعمیق و مخربی که رفتار  تأثیرات. شود ینمشایسته و مطلوب نگهداري  طور بهمنبع معاش اوست و از وي 

). 1383جعفري، ( سازد یمآشکار  ازپیش بیشرا  ها آن، ضرورت توجه و شناخت گذارد یم يجا بهو زندگی افراد 

 يها آشوبو  ها تنشبسیاري از  چراکه. اند یثبات یب منشأ خود خودي به، کودکان خیابانی ایجادکنندهعوامل از  نظر صرف

از دو بعد  تهدیدات اینان .دهند یم، شکل اند دهیگرداجتماع را همین افرادي که به نحوي از انحاء دستخوش انحرافات 

 .اند جمله آن از... و  يگر يتکدخیابانی،  يها آشوبنت، دزدي، قتل، خشو .درون فردي و بین فردي قابل بررسی است

، هیسوءتغذروانی و اجتماعی،  يها یناامنو اجتماع را با  شوند یممخدر  اینان جذب باندهاي تبهکاري، قاچاق و مواد

، جسمانی يها بیآس، پیشرفت تحصیلی ضعیف، پرخاشگري، افسردگی، ناپختگی عاطفی، یارزش یبو  یتیکفا یباحساس 

نسلی  مسلماً. ردیگ یمحس تعلق به دیگران و به زندگی را از فرد  شدن یابانیخ. است شدن یابانیخهمه و همه از پیامدهاي 

  ).1383جعفري، ( گذارد یمسوئی  تأثیراتپرورش یابد در وضعیت اجتماعی و اخالقی کشور  گونه اینکه 

  پیشینه .1-8

 در کشورهاي آمریکاي التین و بقیه ها آنبانی وجود دارد که نیمی از صد میلیون کودك خیا باًیتقر سراسر جهاندر 

کودکان  اصوالًتا حدود قرن نوزدهم ). 264: 1383شاوردي، ( برند یمدر کشورهاي آفریقایی و آسیایی به سر  عمدتاً

 ها آن. روري بودض ها آنکه وجود  هرچندگروه خاص که نیازمند توجه و رسیدگی خاصی هستند مطرح نبودند،  عنوان به

یا  شد ینم ها آنکه توجهی به  شوند یممعمول یا کودك محسوب  طور بهاز لحاظ اجتماعی ارزش خاصی نداشتند، 

  )1382( اردبیلی زاده میعظ). 1375اعزازي، ( شد یمرفتار  ها آنو مانند هر بزرگسال دیگري با  آمدند یم حساب بهبزرگسال 

و  children on the streetچون کودکان خیابانی  ییها واژهبانی راهکارهاي مقابله با آن کودکان خیا ي پدیده ي مقالهدر 

را بررسی کرده و کودکان مزبور را به چهار دسته تقسیم  ها آنبین  يها تفاوتو  children of the street ابانیخکودکان 

با استفاده  ساز نهیزماین مقاله ضمن بررسی علل در . باشد یمکرده است که هر یک تعاریف و جایگاه حقوقی خود را دارا 
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محسن . اشتغال و کار کودکان خیابانی نیز بررسی شده است ي مسئله یالملل نیبداخلی و  يها سازمان يها گزارشاز آمار و 

جمعیتی تحت  يها گروهدر ایران وضعیت  سرپرست یببا عنوان بررسی وضعیت کودکان  يا مقالهدر ) 1380(تبریزي 

وامقی در مقاله کودکان خیابانی ایران و رویکردهاي . انجام داده است ییها یبررسشش خدمات بهزیستی، تعاریف و پو

دولتی ارائه شده در سیستم دولتی براي  يها برنامه، یالملل نیبضمن مروري بر مفاهیم و رویکردهاي ) 1384(دولتی 

 ي دههکودکان خیابانی در یک  مند نظامهشی به نام مطالعات وي همچنین در پژو. کودکان خیابانی را بررسی کرده است

. مرتبط با فقر را ارائه نموده است يها افتهی يبند جمعمطالعاتی در مورد کودکان خیابانی در تهران و ) 1388(اخیر در ایران 

 ياندازها چشمو  نه گریزيخا ي پدیدهکودکان خیابانی به  ي پدیدهتحت عنوان نگرشی در  يا مقالهدر  )1380( ینیالد نیز

 نامه نییآمصوبات جدید  ي گزیدهدر . فرار کودکان پرداخته شده است ي نهیدرزم شده ییشناساعوامل  ترین مهمجهانی آن و 

و نهادهاي همکار  ها سازمانحقوق و قضاوت در مورد کلیات روند اجرایی، وظایف  ي مجلهساماندهی کودکان خیابانی در 

به بررسی  يا مقالهدر  صفا نیشاه. الزم بحث شده است يها نظارتو  ها یهماهنگکان خیابانی و در سازماندهی کود

  .وضعیت کودکان خیابانی در ایران و جهان پرداخته است

به موضوع ارتقاي سالمت روان و پیشگیري از  يا مقالهدر  yum mi shinو  sun mi cho (2013)  يا کرهدو محقق 

 ي رابطه یشناخت جامعه يها یبررستحت عنوان  يا مقالهریاحی در . اند پرداختهان و نوجوانان مشکالت روانی در کودک

با میزان  يدار نیداجتماعی و  ي طبقهنیز شناسایی ارتباط بین جنسیت،  و) 1389(حمایت اجتماعی با سالمت روان 

مایت اجتماعی و سالمت روان مشاهده حمایت اجتماعی پرداخته است و وجود رابطه مستقیم و معناداري بین میزان ح

که  کند یم يبند طبقهعمده  ي دستهبر سالمت روان را به شش  مؤثرعوامل  يا مقالهدر  )1991( چائوهانگ. شده است

تحت عنوان طراحی مجموعه  يا مقالهدر  )1392( اخباري. اند شدهتقسیم  تر یجزئاز این عوامل کلی نیز به عوامل  هرکدام

 يها يناهنجارتوجه کودکان خیابانی و اصالح  ضرورت به گرا نهیزم کان خیابانی با رویکرد معماري انسانی وکود يدارنگه

  .مرتبط پرداخته است یشناخت جامعهاجتماعی ایشان با توجه به مفاهیم روانشناسی و 

موزشی کودکان در اصول و فرآیند طراحی معماري فضاها و عملکردهاي آ ي مقالهدر  )1392( مداحیان و همکاران

بر ذهن و رفتار کودکان و ارتقاء خالقیت آنان به  مؤثرمحیطی  يها تیقابلاز  يریگ بهرهبر  تأکیدراستاي مدل خالقیت با 

تحت  يا مقالهدر  )1392( مقتدري. اند پرداختهساله ایرانی  6تا  3تحقیق در مورد اصول طراحی فضاهاي ویژه کودکان 
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کودکان هدف دستیابی به  وپرورش آموزش ي جنبهبر  تأکید، مرکز آفرینش و خالقیت با عنوان طراحی فضاي آموزشی

بر ذهن و رفتار کودك را دنبال کرده  مؤثرمحیطی  يها تیقابلبر  تأکیداصول طراحی فضاهاي آموزشی ویژه کودکان با 

آموزشی کودکان به تبیین اصول  در مقاله پیمایش در تبیین اصول طراحی فضاهاي) 1388(و همکارانش  کار نقره. است

اکتشافی براي  -خالصه این مقاله تالشی است جهت توضیح روش پیمایشی طور به، اند پرداختهطراحی در موضوع مذکور 

  .کودکان با رویکرد ارتقاء خالقیت آنان در ایران آموزشی کمکدستیابی به اصول طراحی فضاهاي آموزشی و 

  

  

  



 

  

 

  

  :فصل دوم

  ژوهشپ ينظر یمبان
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 شناخت کودك .2-1

  محدوده سنی کودك .1- 2-1

در ماده اول کنوانسیون حقوق کودك، منظور از . تعیین محدوده سنی کودك در کشورهاي مختلف متفاوت است

 18نیز سن زیر  1381در ماده یک قانون حمایت از حقوق کودکان مصوب سال . سال است 18کودك، افراد انسانی زیر 

  ).7: 1393صیادي، (است  شده نییتعدك کو عنوان بهسال 

): Early infancy(کودکی اولیه  - 1: ردک میتقس مرحله سه به توان یم شناختی روان يها یژگیو ازنظردوره کودکی را 

 Late) کودکی پایانی -3، سالگی هفتاز دو تا : (Middle infancy)کودکی میانه  -2، دوسالگیاز تولد تا حدود 

infancy) :448: 1384افتخاراردبیلی و دیگران، ( سالگی یازدهتا  از هفت.(  

  مفهوم دوران کودکی .2- 2-1

دوران . دوران کودکی و عالم کودکی به مفهوم درست نشانگر نیازها، ممیزات ذهنی و دنیاي خاص کودکی است

و مسائل  ها قیتشوی با آدم مراحل رشد، مرحله مجزایی از حیات اولین مرحله از رشد، ضمن پیوند با عنوان بهکودکی 

هستند  ییها آدم ها آن. در حال رشد اما متعلق به گروه سنی خاص خود هستند ییها انسانکودکان . باشد یمخاص خود 

بیولوژیکی که بگذریم چنین به نظر  ي جنبهبنابراین از . کنند یمدنیاي خود شرکت  يها تیفعال، که در ها انسانمثل دیگر 

از رشد ارگانیسم که همواره وجود داشته اما در قرون اخیر کشف شده است،  يا مرحله منزله بهکی که دوران کود رسد یم

: 1393صیادي، (است ) و بزرگسالی تمام مراحل زندگی نوجوانی، جوانی گذار هیپا درواقعاین مرحله . شود یممحسوب 

7.(  

  مراحل رشد در دوران کودکی. 3- 2-1

بدین معنی . حال رشد است، اما آهنگ رشد در مراحل سنی گوناگون متفاوت است انسان در تمامی مراحل زندگی در

جهنده و با  يا گونه بهو برخی دیگر  شود یمو آهسته انجام  کنواختی طور بهکه بعضی از مراحل برخالف مراحل دیگر 
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قابل مشاهده  ضوحو بهاست که این سرعت رشد  يا مرحله ترین مهمو دوران کودکی  ردیپذ یمسرعت محسوس تحقق 

محیط و شرایط این  بنا برو هر کودکی  کند یمدر این دوران اخالق، رفتار و روحیات کودك همانند جسم او رشد  .است

  ).8: 1393صیادي، (ر را به نحوي خاص بروز خواهد داد رفتا

و  باشد ینم هگون ایناز لحاظ روحی  كاما رشد کود کند یمرشد جسمانی کودك همیشه یک سیر صعودي را طی 

نیست و در آن بازگشت به عقب هم  وقفه یبگفت که در این سیر تکامل و پیشرفت، اخالق کودك یکنواخت و  توان یم

به حداکثر  منظور بهدر زمان مناسب  مؤثرپس براي ارتقا سطح رشد در این سیر تکامل و براي ارائه راهکار . وجود دارد

از  يا مرحلهو رهنمودهاي خود را با  شناختی روانبالقوه کامل او، باید مطالعات رساندن شانس رسیدن کودك به استعداد 

 يها نهیزمرشد کودکان در تمام  يها یژگیوکه با نگرش به  صورت بدین. رشد کودك که در آن قرار دارد هماهنگ کنیم

 يها تفاوتنین با دقیق شدن در مقتضیات ویژه هر مرحله سنی را در نظر گرفته و همچ... جسمانی، روانی و اجتماعی و 

در نظر بگیریم که  ها آنکودکان، محیط و فضایی براي  يها تیفعالو  ها يبازفردي کودکان متناسب با نیازهاي روحی او 

  ).8: 1393صیادي، ( گردد تأمینمندي و تندرستی آنان باشد، تا تکامل طبیعی، نیرو ها آنشایسته و فراخور 

  

  کودكرشد جسمانی . 3-1- 2-1 

سالگی کمی کند و یکنواخت  10سالگی تند بوده و سپس تا  6و  5 يها سالآهنگ رشد جسمانی از هنگام تولد تا 

سریع در دوره بلوغ همگام  نسبتاًسالگی آهنگ رشد دوباره افزایش یافته و با آهنگ  12تا  11 يها سالدر . ابدی یمادامه 

  ).9: 1393صیادي، (طراحی گردد  ها آنباید متناسب با سیستم رشد بنابراین محیط و وسایل بازي کودکان . شود یم

  

  رشد روانی کودك. 3-2- 2-1 

  

و به همین منظور براي ارتقا سطح  باشد یمعامل  ترین مهمگوناگون رشد روانی و ذهنی کودکان  يها جنبهبا توجه به 

بتدا به بررسی ساختمان فکري کودك پرداخته و ا. میکن یمروانی کودك با توجه به اهمیت موضوع به تفضیل آن را بیان 

را مورد بررسی قرار ) انمعروف فرانسوي سوئیسی زب شناس روان(سپس مراحل تحول روانی کودك از دیدگاه پیاژه 

فضاها و عملکردهایی را که براي  شود یمآشنایی ما با خصوصیات هر یک از این مراحل باعث  بیترت نیبد. میده یم

  ).9: 1393صیادي، (ک بیشتري در مسیر تکامل او کند ، کممیریگ یمکودك در نظر 



١٣ 

 

  کودك روانی تحول مراحل. 3- 3- 2-1 

  

در حدود . ابدی یمسالگی ادامه  15- 14و تا سن  شود یماز دید پیاژه مراحل تحول روانی کودك از بدو تولد شروع 

این موضوع . شود ینماختمان جدیدي ساخته و از این به بعد هیچ س شود یمسالگی رشد ذهنی او کامل  15-14سنین 

 طور بهکه فرایند مطلق و ادراك کودك  دهد یمپیاژه نشان  يها پژوهش .اهمیت سنین کودکی و نوجوانی است دهنده نشان

پیاژه . آن فرایند را کند و یا تندتر نمود توان یمدقیق ناشی از تحرکاتی است که در اطراف او وجود دارد و با تغییر آن 

رفتاري کودکان در ارتباط با سازندگی با محیط را از طریق فرایند انطباق بررسی کرده است و عقیده دارد که  يها یژگیو

خاص خود، به همین در این قسمت به شرح آن مراحل  يها یژگیورشد انسان شامل مراحلی است با معیارها و 

  ).48: 1390رخ، ( میپرداز یم

 کودك از دیدگاه پیاژه مراحل رشد شناختی: 1-2جدول 

  

    مراحل رشد کودك    

  سالگی Sensory – Motor stage 2-0  مرحله حسی حرکتی  1

  سالگی Pre operational  7 -2  مرحله پیش عملکردي  2

  سالگی Pre conceptual  4 -2  پیش ادراکی  الف

  سالگی Intuitive  7 -4  شهودي  ب

  سالگی Concrete operational stage  11-7  مرحله عملکردهاي عینی  3

  سالگی Formal operational  15-11  مرحله عملکردهاي صور  4

  

  )48: 1390رخ، ( :مأخذ  

  حسی حرکتی: دوره اول .1- 3-3- 1- 2 

در این دوره کودك سرگرم کشف ارتباط میان . به لحاظ زمانی دو سال اول حیات کودك مربوط به این دوره است

خاص تا چه میزان باید دست خود  یکشیبراي دست زدن به  کند یممثال او کشف براي . اعمال خود و پیامدهاي آن است



١۴ 

 

کودك از وجود مستقل خویش . دیآ یمنامنظم و آشفته به نظر  کامالًدر این دوره جهان اطراف براي کودك . را دراز کند

  ).10: 1393صیادي، (و جهان پیرامونش تمایز قائل شود میان خود  تواند ینمغافل است و 

  

 عملیاتی یشپ: دوره دوم .2- 3-3- 1- 2 

که میان اشیا و حواس  کند یمدر این دوره کودك این توانایی را پیدا . شود یمسالگی را شامل  7تا  2این دوره سن 

به زمان  صرفاًجهان کودك . شود یمچنین توانایی در جریان کارکردهاي رمزي براي کودك حاصل . خود تمایز قائل شود

ویژگی اصلی این دوره رشد، کارکردهاي نمادي در . ابدی یدرمبلکه او گذشته، حال و آینده را نیز . شود ینمحال محدود 

استفاده  ها نشانهپرداخته و از عالئم و  يپرداز الیخکودك با درونی کردن جهان خارج در ذهن خود به . قلمرو زمان است

صیادي، ( کند یمادي است که کودك در این دوره از آن استفاده روش نم نیتر دهیچیپو  نیتر یعالزبان،  مسلماً. کند یم

1393 :10.(  

  

 عملیات عینی: دوره سوم .3- 3-3- 1- 2 

که در  ابدی یمدر اوایل این دوره است که کودك توانایی آن را ). سالگی یازدههفت تا (و ملموس  یرانتزاعیغاعمال 

صفات آن مثل رنگ،  برحسباشیا را  تواند یمدك در این مرحله یک کو. ذهنش، الگو یا مفهومی را حفظ و نگهداري کند

که ماهیت جمعی دارند و از نسلی به نسل  رندیگ یم، شکل باقاعده يها يبازدر این دوره . کند يبند طبقهشکل یا اندازه 

ویژگی این  ترین مهم. دیآ یمحس عدالت و احترام دوجانبه و احساس وظیفه در این دوره به وجود . شوند یمدیگر منتقل 

 نیتر مناسبکودك در ارتباط به محیط زندگی، لذا تماس مستقیم کودك با محیط یکی از  يها تیفعالدوره عبارت است از 

در این مرحله کودك با وسعت بیشتري به محیط خود . و کودك مشتاقانه در پی آن است شود یماو محسوب  يها يباز

  ).10: 1393صیادي، (ق بازي است درصدد کشف محیط از طرینظر افکنده و 

لذا تهیه . ، ردیف کردن، به عدد درآوردن استيبند دستهبازي کودك در این مرحله معطوف به تجربه مفاهیم بقا، 

جوابگوي  تواند یممصنوعی خود  صورت بهطبیعی و چه  صورت بهامکاناتی براي انجام و اجراي مستقیم این اعمال چه 

 تنها نهدر حقیقت بازي کودکان در این دوره، . محیط و کسب این مفاهیم از طریق بازي باشد کودك به تماس مستقیم با

  :شود یم، لذا موارد زیر توصیه کنند یمذهنی نیز جلوه  يها تیفعالفیزیکی است بلکه در آن  يها تیفعالمعطوف به 



١۵ 

 

 .موجود باشد ها آندر  جسمی و فیزیکی و ذهنی نسبتاً هاي فعالیتکه  هایی بازيفراهم کردن امکان  -1

در جهت ارتباط با اشیاء و رویدادهاي جانبی و واقعی موجود در محیط  ویژه بهمورد قبلی  سازي فراهمتوجه به  -2

 ).11: 1393صیادي، (ندگی ز

 عملیات صوري: دوره چهارم .4- 3-3- 1- 2

قلمرو واقعیات عینی و محسوس ، تفکر نوجوان از شود یمدر این دوره که از دوازده سالگی تا سنین بزرگسالی را 

و در جهت  کند یمرا ترسیم  ییها هدفنوجوان براي آینده خود آرمان و . شود یمفاصله گرفته و به قلمرو انتزاعیات وارد 

  ).11: 1393صیادي، ( دارد یبرمگام  ها آنتحقق 

  سرپرست یبکودك . 2-2

  اولیه تعاریف. 1- 2-2

  خانواده .1-1- 2-2 

از  ارسی است که در کتب لغت به معناي نزدیکان، اهل خانه، دودمان، فامیل و خاندان آمده و منظورف يا کلمهخانواده 

  ).33: 1393صیادي، ( خانواده واحدي اجتماعی متشکل از شوهر، زن، فرزندان و سایر افراد تحت تکفل است

  یتیم .1-2- 2-2 

را نامند، در  مادر یبرا گویند، در چارپایان بچه  دهدا ازدستعربی است که در مورد انسان، کودك پدر  يا کلمهیتیم 

وقتی . شود یمآن استعمال  مؤنثواژه ایتام براي جمع مذکر یتیم و یتامی براي جمع . را نامند پدرومادر یبپرندگان جوجه 

  ).33: 1393صیادي، ( مجاز طور بهمگر  خوانند ینمرا یتیم  ها آنازدواج کند، دیگر  دختربچهبالغ شود یا  پسربچه
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Family disorganization, as well as various other factors in society has faced many 

children with the problem of orphans and irresponsible parents. Researches shows that the 
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When the disintegrated family continues, it has more negative effects on children and 

makes more risk for various psychological and social damages. This thesis the reviews 

child, orphans and children of irresponsible parents, psychological trauma of orphans and 

children of irresponsible parents, the impact of environmental factors on children's mental 

health which is placed in the field of environmental psychology. For a more accurate proof 

of the hypothesis in this study, level of mental health of 49 orphan boys and children of 

irresponsible parents in the age of 7 to 11 were compared with 49 normal boys in the same 

range of age through GHQ-28 questionnaires, the comparisons showed that there is a 

difference between mental health of these two groups. 

The construction sets designed as center of maintenance and talent identification of 

orphans and labor children intends to provide favorable conditions for maintenance, 

training and talent identification for these children through offering design solutions. 

Designing such a collection has two categories of residence and education. In the 
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