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حوزه هاي عمومی مرتبط با دانش علوم رفتاري در مقوله هاي مرتبط با معماري فضاهاي کودکان، علاقمندند تا اساس مطالعات 
از این حیث مطالعات بسیاري وجود دارد که در پی شکل دادن  ي رشد و یادگیري کودکان بنا نهند بناي نظریه هاخود را بر م

  آنهاست.روانی فضاهاي مورد نیاز کودکان بر اساس نیازهاي مختلف 

به  "ژان ژاك روسو"میلادي و با اثر معروف  18بررسی ادبیات موضوع نشان می دهد که ریشه بسیاري از مطالعات موجود به قرن 
مانیفست بسیاري از مطالعات بعدي در این بخش است که در سالهاي بعد با نظریه هاي یادگیري  "امیل"باز می گردد.  "امیل"نام 

که تاثیر بسیاري در نگاه به موضوع کودك و  "ماریا مانتسوري"و یا  "دیویی"؛ نظریه هاي افرادي مانند د تلفیق و تکمیل می شو
د که نمونه هاي کالبدي محیط یدد آنها داشت. اهمیت این نظریه ها زمانی آشکار گررش یژگیهاي فضاهایی به موضوع فراتاثیر و

، "هانس شارون"هاي مورد نظر توانستند پاسخهاي قابل قبولی را به دست آورند. از سویی دیگر در حوزه معماري نیز افرادي مانند 
و ... به ساخت مدارس و مراکزي براي کودکان همت گماردند که ریشه گرفته در  "دو روسیآل"، "لویی کان"، "هرمان هرتزبرگر"

 نظریات مذکور داشت. 

میلادي به بعد، تلفیق نظریه هاي روانشناسی معماري با نظریه هاي یادگیري در خلق فضاهاي مربوط به کودکان  1990از سالهاي 
به شاخصه هایی در حوزه هاي فضایی، روانی،  با برقراري پیوند میان ایندو بیشتر مورد توجه قرار گرفت و محققان و طراحان

 فیزیکی و رفتاري دست پیدا نمودند.

یکی از مهمترین دستاوردهاي این مطالعات، تغییر الگوهاي سنتی فضایی براي آموزش هاي مورد نیاز کودکان از الگوهاي بسته به 
ی از ساختارهاي بسته فضایی براي یبه عنوان سمبل رها "مدرسه به مثابه خانه"وضوع سوي الگوهاي باز بود. از اینرو توجه به م

 اهم آوردن محیط هایی آشنا گردید.کودکان به سوي فر

یهاي کیفی و کمی در فضا و تاثیر توجه به شاخصه هاي عملکردي، شاخصه هاي ویژه، ایمنی، ویژگ ،از این حیث، در حوزه طراحی
 عمومی محیط بر کودك از موضوعات اصلی به شمار می روند. 

دیگر شاخصه ها متوجه موضوعاتی بود مانند: جهت یابی در فضا، فضاهاي جمعی، خوانایی اطلاعات در محیط، استفاده از رنگهاي 
 ..مهیج، ارتباط پذیري، انعطاف فضایی، شفافیت، خاطره انگیزي و ..

جهت تشریح هریک از موضوعات فوق می توان به الگوهاي طراحی اشاره داشت که از بستر مطالعات روانشناسانه برخاسته و در 
 ،زمینه کارکردي معماري می نشینند. هریک از این الگوها نشان دهنده وضعیتی است که می تواند با توجه به ویژگیهاي زمینه

 مونه قبلی مشابهت داشته باشد. برخی از این الگوها عبارتند از:بارها تکرار شود بدون اینکه با ن

 اجتماع کوچک یادگیري، فضاهایی براي نمایش، چشم انداز بصري، فضاهاي دنج و خلوت براي کودکان، ارتباط با جامعه و ...

اده و صحیحی باشد بلکه براي طراحی فضاهاي مرتبط با کودکان نمی تواند کار چندان سیقینا بدست آوردن یک نسخه نهایی 
بیشتر ما را بر آن می دارد که از خود بپرسیم چگونه می توان محیطی بر اساس نیازها و ویژگیهاي موثر بر رشد و  یادگیري 

بدون تردید تفاوت در ویژگیهاي فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی و ... می . ؟کودکان شکل داد تا کودکان در بستري مهیا تربیت گردند



پاسخهاي مختلفی را طلب نماید اما هدف این است که با توجه به موضوعاتی که از حوزه هاي مطالعات علوم رفتاري در مقوله تواند 
طراحی محیط هاي کودکان به دست می آید در راه بهبود کیفیتهاي فضایی براي اینگونه محیط ها گام هاي موثر و ارزنده تري 

  .به نتایج قابل قبولی دست پیدا کرده در این راه داشت و با توجه بعه ویژگیهاي زمینبر

 

  

 


