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های ان با تاکید بر پارککودکبنیان در پرورش خالقیت تبیین نقش فضاهای شهری دانش

 علم و فناوری
 1عابدی سمیه
 *2عباسی زهرا
 3ضیافت حسن

 دهیچک
به  یابیدست یبرا یابزار تواندیم زنی هنر. اندشده جادیا داریبه منظور اهداف فناورانه توسعه پا ،یعلم و فناورهای پارک

توان با می نان،آ تیبر خالق یگذارهیو سرما یعلم و فناورهای مشارکت کودکان در پارک یباشد. برا داریاهداف توسعة پا

اهم نمود. آنچه فر ندهیاستعداد کودک در آ یرویاز ن یرگیو بهره ینیآموزش، کارآفر یارا بر نهیمحرک زم یفضاها جادیا

را  تیخالق خالق بودن است. یالزم براهای آموختن مهارت د،نماییکودک و نوجوان مهم جلوه م یدر پارک علم و فناور

 ایستهنقش برج یکالبد طی. محشودیمعمول حاصل م یشناخت یندهایدانست که از کاربرد فرآ یذهن ایدهیپد توانیم

 تیپرورش خالق و هنر در یعلم و فناور یهاشده در پارک جادیا یفضا نیا ان  یم وندی. پکندیم فایا تیخالق ییدر شکوفا

 یمطالعات اسناد ومبنا قرار گرفته  ینظر یمبان رامونیپ یفیک -یلیدارد. در پژوهش حاضر روش تحل ییکودکان نقش بسزا

کودکان  تیخالق یتقاموثر در ار هایمولفه. است به کار گرفته شده افتهیساختار مهین هایدر کنار مصاحبه اینهو کتابخا

تفاده از آن و اس یطیعوامل مح ریپژوهش تأثهای افتهیشده و بر اساس  یبررس یو عوامل فرد یطیدر دو دسته عوامل مح

سازمان  یکالبدهای شده نه فقط با جنبه جادیا ی. فضاهادینمامی عامل در پرورش کودکان رُخ نیتربه عنوان مهم

 .گذارندیکودکان اثر م تیو پرورش خالق ییکالبد با هنر بر شکوفا نیا وندیپ قیخود، بلکه از طر یشناختروان

 

 پژوهش اهداف

 کودکان. یآموزش یبر تنوع در فضاها یمبتن یطراح یالگو نییتب .1

 .یشهر یکودکان در فضاها تیارتقاء خالق یعلم یهالفهؤبه م یابیدست. 2

 

 پژوهش االتؤس

 آنها دارد؟ تیخالق تیفیبر نوع و ک یکودک چه اثر یفناورهای پارک جادیا .1

 کودکان دارد؟ تیبر خالق یچه اثر یعلم و فناورهای پارک یدر طراح یطیمحهای مولفه یریبکارگ. 2

 

 هنر ،مهارت ،انیدانش بن یشهر یفضاها ،تیپرورش خالق ،یپارک علم و فناور ،کودک واژگان کلیدی:
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 مقدمه

کارآمد و استفاده از توسعه  تیریمد راستای در یافتههای توسعهاز اقدامات کشور یکی انبنیدانش یشهر یفضاها جادیا

های در حال توسعه، تالش تحول، سبب شده تا بسیاری از کشور نای. است بوده خدمات و تولید وری،و افزایش بهره فناوری

نیز براساس  رانینوین فراهم سازند. ا اقتصاد یهاهای الزم را برای طراحی و استقرار نظامها و زیرساختکنند بستر

های طوالنی مدت خود در نظر دارد تا به تدریج به اقتصاد مبتنی بر دانایی دست یابد. از اندازی بیست ساله و برنامهچشم

ای از زنجیره توسعه اجتماعی و حلقه یهادهابه عنوان یکی از ن یعلم و فناور یهاچند دهه گذشته پارک یرو در ط نیا

 عنوان به هااند. پارکهزایی به وجود آمدافزایش نوآوری فناورانه، توسعه اقتصادی و اشتغال ت،یالقاقتصادی با هدف ارتقاءخ

به  ودکانک ان،یم نیدارند. در ا یاجتماع یبه رفتار انسان به عنوان موجود دهیبرجسته در شکل ینقش یرامونیپ یطمحی

 یعلم و فناور هایرا در پارک ایش هستند، سهم برجستهاز آموزش و پرور ایکنندهنییکه در مرحله تع یعنوان گروه

 تیخالق ختنیو برانگ یبه رفتار انسان دهیدر شکل یعلم و فناور هاینقش پارک یبه خود اختصاص دهند. چگونگ توانندیم

 هایاز ضرورت یکیبه عنوان  یعلم و فناور هایپارک ییایمؤثر در پو هایهمؤلف یو حرکت سبب شده است تا بررس

 .ردیمورد توجه قرار گ یپژوهش

 ییو پرورش و شکوفا ینیو ع یکیزیف بسترهای کردنفراهم انیم توانندیکودک و نوجوانان م یعلم و فناور هایپارک

علم  هایپارک یو هنر، در طراح یطیمح هایاستفاده از مؤلفه ان،یم نیآورند. در ا دیپد یکودکان رابطه معنادار تیخالق

 .باشد ثرمؤ هاآن تیخالق ءارتقادر  تواندیکودک و نوجوانان م یو فناور

هو،  وفنگیصورت نگرفته است.  یکودکان تاکنون پژوهش مستقل تیدر خالق آوریعلم و فن هاینقش پارک درخصوص

پژوهش  نیدر ا یول، (Wang،2005) انجام داده است پژوهشی کار علمی هایپارک داریبرای توسعه پا ایدر مورد مدل پو

استخراج  نهیدر زم انیو پورسراج زدییغالم سر یحاج ران،یدر ا نیو کودکان نشده است. همچن تیبه بحث خالق ایاشاره

. اندانجام داده ایمطالعه یستمیس ییایعلم و فناوری  بااستفاده از پو یهامستقر در پارک هایرفتاری مؤسسه هایییایپو

 ییو راهکارها میرسکنندگان و الزامات پارک، ت سیتأس هایاستسی تحت هارفتار موسسه معلولی و علت مدل ها،آن مقاله در

به بحث هنر و  زیپژوهش ن نی(. در ا1390ان،یپورسراج زدی،سری) است شده ارائه هامؤسسه مشکالت از رفتبرای برون

نقش ارتباط صنعت و  لیزرگر و همکارانش به تحل نینشده است. همچن ایاشاره هادر پارک تیکاربرد آن و مسئله خالق

به ارتباط صنعت و دانشگاه ضروری دانسته  ازنی ها،اند. در مقاله آنپرداخته یستمیس کردیبا رو یدانشگاه در توسعه فناور

ت تا اس دهیدهد. پژوهش حاضر  کوشهای علم و فناوری را نشان می( که عمالً ضرورت وجود پارک1380)زرگر، شده است

 یکودکان، مسئله کاربرد طراح تیمؤثر بر خالق یاهاز مؤلفه قیو تحق یعلم و فناور هایموجود از پارک هایبر داده هیبا تک

 یبر تنوع، در فضاها یمبتن یطراح یالگو گرید یکند.از سو یرا بررس یعلم و فناور هایآن در پارک ریو تأث یو معمار

 تریمطالعات جد یبرا ایمقدمه تواندیم قیطر نیکرده است و بد یآنان بررس تیارتقاء خالق کردیکودکان با رو یآموزش

 کودکان فراهم سازد. یآن برا یو آموزش یو نقش پرورش یعلم و فناور هایپارک ارتقای در

از روش  از،یاطالعات مورد ن یگردآور یاستفاده شده است. برا یفکی – یلیتحل قیانجام مطالعه حاضر از روش تحق  یبرا

موضوع استفاده شد.  نییتب یدر راستا زیمصاحبه ن وهیاستفاده شد. در کنار روش باال از ش یدانیو مطالعات م ایکتابخانه

 هایلیبه دست آمده از تحل جیو نتا دیو مرکز شد اصفهان مصاحبه گرد یفناورارشد پارک علم و  رانیبا چهار نفر از مد
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 یادیمطالعات بن یرا برا نهیزم کردیرو نیقرار گرفت. ا یو بررس یمراکز، مورد واکاو نیپژوهش، در  ا نیدر اانجام شده 

 .سازدیفراهم م رانیمانند ا ایدر جامعه داریمؤثر بر توسعه پا

 

 کودکان تیدر خالق یعلم و فناور هایپارک نقش

 ت،یپرورش خالق ،یزندگ کردنیگوناگون به منظور غن یهاتیاست که در آن فعال یحیو تفر یآموزش یکودک، مکان پارک

باعث باال بردن  تواندیمکان، م نی.اگرددیها ارائه مبه آن یو سرگرم حیتفر ل،یکردن تخ کیتحر ،یکنجکاو ختنیبرانگ

کودکان قرار  اریدر اخت ییفضا ،یکردن شود. پارک علم و فناور یو باالخره باز تیاعتماد به نفس، حس مسئول هیروح

 در. کنندآموزش شرکت  یهامشغول هستند، در فضا حیو تفر یتا کودکان  عالوه بر آن که در داخل فضا به باز دهدیم

ها به پارک یآموزش یهانبه. جپردازندیو در کتابخانه به مطالعه م نندینشیتئاتر م ای لمیف یتئاتر به تماشا آمفی سالن

که  استییفضا جادیدر ا یها سعپارک نیاست. در واقع در ا تیحائز اهم ستیزطیمح یو بهساز یحیاندازه موارد تفر

 یدیجد هایاز پارک  یعلم و فناور های(. پارک45-38؛ 1393،یاقبالو یداشته باشد)ستار یحیآموزش بتواند جنبه تفر

 م،1960 اوایل و م، 1950 دهة اواخردر ریشه فناوری و علمی هایپارک. اندشده یطراح داریتوسعه پا یتاهستند که در راس

 شود. می پرداخته هاپارک گونهاین داخلی و خارجی سوابق به زیر جدول در. دارند

 
 مأخذ: نگارنده ،یعلم و فناور یهاپارک یو داخل یسوابق خارج :(1)جدول

 توضیحات سال تاسیس کشور عنوان پارک
Kazusa ریزی برای توسعه است. موسسات صنعتی و پژوهشی های دارای برنامهپارکاز نوع  1984 ژاپن

فناوری، فناوری های پیشرفته از جمله زیستمستقر در این پارک در حوزه فناوری
 نمایند.اطالعات و فناوری مواد جدید فعالیت می

Zhongguancun صنعتی سطح باال تمرکز کرده  هایهای علمی آموزشی و فناوریدر حوزه پژوهش 1988 چین
 است.

شهرک علمی تحقیقاتی 

 دایدوک

کره 
 جنوبی

هزار ثبت حق اختراع در کره و جز  30های تحقیقاتی زیاد از جمله اکنون با دستاورد 1973
 شود.موسسات معروف دنیا شناخته می

پارک تحقیقاتی مرکزی 

 فلوریدا

 416شود که تقریبا های آمریکا محسوب میپارکترین این پارک یکی از پیشرفته 1994 آمریکا
مستقر هستند و نزدیک به  شرکت 130پارک گیرد. در این هکتار مساحت را در برمی

نفر مشغول به کار هستند. در این پارک عالوه بر خدمات آموزشی و پژوهشی  9750
حوطه داخلی در کنار آن دارای امکانات جانبی مانند بانک، رستوران، هتل و ... در م

 پارک وجود دارد.

آهن مطرح شد پیشنهاد تهیه گزارش بررسی مقدماتی آن توسط شرکت سهامی ذوب 1371 اصفهان مرکز رشد غدیر
 و پیگیری کلیت کار به معاونت پژوهشی دانشگاه صنعتی اصفهان واگذار شد.

ترین پارک فناوری به مراکز علمی، سیاسی و ترین و نزدیکاین پارک به عنوان مهم 1380 تهران پارک فناوری پردیس
سازی نتایج تحقیقات و فرد برای تجاریاقتصادی کشور، از موقعیتی ممتاز و منحصربه

های تحقیقاتی، تولیدی و خدماتی در منطقه خاورمیانه برخوردار تحقق ارتباط بخش
پژوهشی  -قیقاتیهای تحها و قطبچنین این پارک در مقایسه با سایر پارکاست. هم

های نسبی و قانونی بیشتری برای تبدیل شدن به یک منطقه منطقه، دارای مزیت
 باشد.های اقتصادی، تحقیقاتی و علمی میبزرگ فعالیت
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 شودیاداره م یاان حرفهاست که توسط متخصص یسازمان یپارک علم کی  ،یعلم یهاپارک ،یالمللنیانجمن ب فیبنابر تعر

ها شرکت انیم قدرت رقابت در شیو افزا یفرهنگ نوآور یو ارتقا قیتشو قیثروت در جامعه از طر شیآن افزا یو هدف اصل

ها، دانشگاه انیدر م یدانش و فناور انیجر تیریو مد زشیانگ جادیعلم با ا بر یمتک یو مؤسسات است. پارک علم و فناور

مراکز رشد،  قیراز ط یبر نوآور یمتک یهاو رشد شرکت جادیو بازار، ا یخصوص یهاو توسعه، شرکت قیمراکز تحق

مؤثر بر پرورش  یطیمح هانهیزم ساختنبا فراهم یعلم و فناور هایپارک ر،یتفاس نی. بااکندیم لیرا تسه یشیزا یهاندیفرآ

 باشند. لیکودکان دخ یو اجتماع یفرد تیخالق نشیدر آفر توانندیکودکان، م

 
 (1396 ،ینیحس یبرگرفته از نصر و حاج)منبع: نگارنده  ،یقاتیتحق یهاانواع پارک :(2)جدول

 های تحقیقاتیپارک

تقابلی شود و همکاری مها در فضایی مناسب در مجاورت دانشگاه ایجاد میبه طور معمول توسط دانشگاه 4پارک علمی

 آید.ها بوجود میدانشگاهها و بین صاحبان صنایع مستقر در آن پارک

نایع شوند و با نیت گسترش ارتباطات تحقیقاتی صهای صنعتی ایجاد میبه طور معمول در مجاورت قطب 5پارک فناوری

 گیرند.منطقه شکل می های تحقیقاتی و دانشگاهیموجود در منطقه با واحد

 

 هاتیقابل یدککه دوران کو دهندمی نشان هااست که که پژوهش لیدل نیبه ا یعلم و فناور هایبه کودکان در پارک توجه

های علم های علمی و آموزشی، پارک. با پیشرفت روزافزون علم و فناوری، ابداع شیوهشودیم گذاریهیکودکان پا تیو خالق

تکنولوژی پایه فراهم  های آموزشی جدید مبانی علمی ورا با استفاده از روش یو فناوری کودک و نوجوان، مکان مناسب

 ندگیز در هکنندتعیینو  سحسا نقشی کیدکوهای علمی آشنا شوند. دوران آموزان و جوانان با فراینداند تا دانشهنمود

غالبًا به  تیو ترب مینظران تعلو صاحب انشناسرا روان یدوران تا آنجاست که اواًل دوران کودک نیدارد. توجه به ا ننساا

 .(65: 1388اند)دادستان، دانسته تیشخص نیمرحله در تکو نیترعنوان برجسته

 
 (1390 ،یکودکان، منبع: )علوم یسن یهایژگیو :(3)جدول

 ادراکی شناختی اجتماعی عاطفی جسمانی حرکتی 
3-5 

 سالگی
ها بدون پایین آمدن از پله

کمک و مراقبت از خود، پر 
از  و جوش و کوشا،جنب

جهد، لی لی روی موانع می
 و سنگ بازی.

حالتی ناپایدار و متغیر 
 از نظر عاطفی

درک مفهوم شراکت و عالقه به 
های دسته جمعی، مهربانی به بازی

 های خانه.ها، مشارکت در کارکوچکتر

کشیدن خطوط معنادار، انجام هرنوع 
کاری که مستلزم مهارت خاص نباشد، 

ص محیط، کنجکاوی بیشتر در خصو
پردازی و نبود فاصله بین خیال داستان

 و واقعیت.
5-7 

 سالگی
دارای تعادل کلی، بازی در 

بازی، خارج از خانه، طناب
لذت بردن از سواری، 
توانایی پرتاپ توپ و 

 گرفتن آن.

دیده شدن آرامش در 
رفتار، اعتماد درونی و 

 صمیمیت

بسیار پرتوقع در روابط، رفتن به خارج 
بازی کردن، رعایت نوبت در  از خانه و

 بازی و تابع مقررات.

کشیدن نقاشی با موضوع، شناخت 
ها، رعایت قوانین دستور بهتر رنگ

گیری از مشاهدات زبان، توان نتیجه
بندی اشیا، شوق به خود، قادر به طبقه

یادگیری، یادگیری بهتر از طریق 
 های علمی.شرکت در کار

7-9 
 سالگی

 -بسیار احساساتی 
دارای احساسات 
دوگانه و متضاد، 

چه حساس در برابر آن
 گذرد.در اطرافش می

شناخت بهتر دنیای اطراف، دوست 
دارد به حساب آورده شود و بیش از 
همه به او سهم دهند، گستاخ و بی 
ادب و لجوج، دوستان نزدیک نقش 

 مهمی در اجتماعی کردن او دارند.

شناخت نسبت به ارتباطات فضایی و 
صل زمانی، قادر به آموختن و فوا

خواندن و نوشتن، لذت بردن از 
آمیزی، توانایی ساخت کاردستی، رنگ

 جذابیت بیش از حد گل، حیوان.

                                                           
4. Science park 
5. Technology park 
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9-11 
 سالگی

ها در این بی ثبات شدن دوستی  
سنین، بوجود آمدن روح رقابت، ورود 
به مرحله دادوستد اجتماعی، گسترده 

تعلق شدن روابط اجتماعی، عالقه به 
 ای خاص.به گروه یا دسته

خودشناسی بیشتر، توجه بیشتر به 
بندی اشیا مناظر طبیعی، توانایی طبقه

براساس سن و جنس و شکل و موارد 
استفاده، توانایی درک کمیت، توانایی 

 یادگیری زبانی غیر از زبان مادری.
11-13 
 سالگی

های اهمیت به مهارت
 بدنی

اهمیت انتخاب دوستان هم جنس،  
کالسان نسبت به ساالن و همخاص هم

های گروهی، سایرین، عالقمند به کار
افزایش نیاز به استقالل، احتیاج به 
امنیت و قدرت، درک علت قوانین و 

 ها.احترام به رعایت آن

رسد، به تدریج به مرز تفکر انتزاعی می
افزایش نیروی خالقه در تجسم فضایی 

ابطه علت و درک روابط عددی، درک ر
و معلول، درک مفهوم زمان، افزایش 
نیروی اندیشیدن و استدالل از طریق 

های حل حل مساله و آزمون راه
 مختلف.

 

را متفاوت از بزرگساالن  یکودک معتقد است: کودکان جهان هست یریادگیروانشناس کودک درخصوص رشد و  اژه،یژان پ

اعتقاد است  نیبر ا یو نچنیپردازند. هم یبه درک و فهم امور م رامونیپ طیبا مح میه مستقتجرب راه از هاو آن نندبییم

( یذهن هایوارهسازمان)طرح یگری)جذب و انطباق( و د یسازگار یکی که برندیرا به ارث م یاصل لمی دو هاکه انسان

 طیجنبه برخورد و سازش با مح ،یموسوم است. منظور از سازگار زین یرشد شناخت یرگیبه شکل ندیفرآ نیاست. ا

کودکان به عنوان بستر  یرامونیپ طیمح ت یاهم یایگو تواندینکته م نی(. ا72-59: 1386است)مظفر و همکاران،

 باشد. یآموزش کنندهنییتع

 ناتیو انواع تمر یبهداشت یمراقبت ها ،ییغذا میرژ ریبلکه تحت تأث ست،یاو ن یکیژنت راثیرشد کودک، تنها حاصل م 

کودک  تیجسم، بر شخص کیزیرشد و ف شرفتیاز راه پ راتیتأث نای. آنهاست مندکه کودک عالقه ردگییقرار م زین یجسم

و ساخت و رفتار  عتیزمان در طب شرفتیاست که با پ یفیو ک یکم راتییشامل تغ یگذارد. رشد در حالت کل یاثر م

را به  هایییها و ناسازگار یدشوار ازها،ین ها،ییانسان توانا یدر هر دوره از زندگ راتییتغ نی. اشودیموجود زنده حادث م

 میکه تقس رسدیم رمراتب و مراحل و جهت است. به نظ یدارا گر،ید یعیآورد. رشد کودکان، مانند هر رشد طب-یوجود م

و مراتب آن باشد. در  دهیپد نیا حیتشر یبرا ریفراگ بندیطبقه کی ،یو روان یو رشد ذهن یرشد در سه بعد رشد جسم

 یها. اغلب دوست دارند برای رسیدن به هدفشودیهای عملی متخیل رشد کرده و کودک متوجه کار ،یدوران کودک

و دوست دارد  دهدیم شین سنین بیش از پیش تسلط و تمرکز ورزشی خود را افزای. کودک در اندیمشترک دور هم گرد آ

است. عالقه به نشان  یدر او خیلی قو هانیمانند ا ییهاو فعالیت ییدازد. حس کنجکاوی، ماجراجوبدنی بپر ناتیبه تمر

ها را از گروه سنی است که آن نیا نکودکا یهایژگیاز و هایدادن سرعت، قدرت و مهارت در بازی و میل رقابت در باز

 (.31-42: 1390 گران،یو د یمی)ابراهکندیم زیمتما گریسنی د هایگروه

 

کنجکاو است؛ حال آن که  یعیخود به طور طب طیو در مورد مح ردیگ یم یشتریب ریتأث طمحی از هاسال نیا یکودک ط

 یکیژکولوو ا دیقتصاا ،جتماعیا نقشدارای  یشهر یهارکپامناسب است.  یفاقد طراح رانیکودکان در ا یآموزش یفضاها

 ،جتماعیا چگیریکپا ن،کادکو ورشپر ایبر بمطلو محیطی ،حیرو یهاریبیما نمادر نچوهم یاریبس یاییامزو  هستند

 جامعه توسعهو  ندگیز یفضا کیفیت یتقاار ایبر شاخصی لحاعیندر کهرا شامل هستند،  هانیا نظایرو  سایشآ حفظ

. نقش دارنددر رشد کودکان  ییبسزا ریتأث یباز شهر یهاطیها و محنشان داده است که پارک های. بررسشوندیم بمحسو

 یهابدان مفهوم است که پارک نیفراتر برده است و ا یحیتفر طیمح کیاست که آن را از  تیحائز اهم یاهها به اندازپارک

 یباز یعیطب یهاطیکه به شکل منظم در مح یاند. در واقع کودکانهبدل شد یمهم در توسعه شهر یبه فاکتور یشهر
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. شوندیم ماریکودکان کمتر هم ب نی. ادهندینشان م یتعامل و چاالک ،یشامل هماهنگ یشتریب یتناسب حرکت کنند،یم

. الزم است ابتدا به کودکان دیاییرشد م شانیو انتزاع یمنطق دیزودتر از د عتیکودکان نسبت به طب یو عاطف یحس قیعال

 نیها بهترها و مقالهاز کتاب شیخود ب یدبه خو عتیرا در خود رشد دهند. طب نیو زم عتیاجازه داده شود عشق به طب

از  یعلم و فناور هایدر پارک یعیطب ی(. کاربرد فضاها304-297؛ 1391و همکاران،  نژادیآموزگار کودکان است)مهد

کودکان محسوب  یادهاو پرورش استعد تیخالق نیدر تکو یاساس گامی که هاستنوع پارک نیا یمعمار هایشاخصه

 شود.یم

 

است.  یعاز نکات مورد توجه محققان حوزه علوم اجتما یکیمطرح است،  یعلم وفناور هایکه در پارک تیخالق مسئله

در  تینوان خالقعکنفرانس را با  نیدهه اول نی، در ا لفوردیانجام شد. گ 1950در سال  تیخالق نهیدر زم قاتیتحق نیاول

که موجب  داندیم هاییصهیو خص هاییاز توانا ایرا مجموعه تیخالقو، ,(. اpope 2005: 147-162برگزار کرد) کایآمر

است  نیا ( که از محققان  رفتارگراهاست1981وودمن ، ) دگاهیاز د تی(. مفهوم خالق1388،ینی)حسشودیتفکر خالق م

 2010: 63-82فراگرفته شده است ) یطیمح هایتیتقو قیکه از طر داندیم یکه رفتار خالق را عبارت از رفتار

Pourjafar et al.) , 

 
 (58؛1389 فر،یمانی، حسن زاده، ا1391و همکاران،  یمنبع: )نگارنده برگرفته از عظمت ت،یخالق فیتعار :(4)جدول
 تعریف خالقیت نام پژوهشگر

کند: یک یگونه تعریف مکند. او خالقیت را اینبررسی می خالقیت را در قالب فرآیند، محصول، شخصیت و محیط (1962) 6تورنس
شکنی، باز بودن در تجربه کردن و اجازه دادن به یک چیز ها، دور شدن از مسیر اصلی، قالبگام موفق در نداشته

 ها.ها و دیدن ارتباط بین چیزبرای هدایت کردن چیز دیگر. دوباره ترکیب کردن ایده
 7استین موریس

(1976) 
ه عنوان خالقیت فرآیندی است که نتیجه آن به عنوان یک کار تازه توسط یک شخص یا یک گروه در یک زمان ب

 بخش مقبول واقع شود.چیز مفید و رضایت

پردازی ظریهسازی، ساختن اشکال هنری و نسازی، مفهومخالقیت فرآیندی روانی است که منجر به حل مساله، ایده (1979) یزنکآ
 که بدیع و یکتاست.شود می

تخصصی  کند خالقیت هرگز نتیجه عمل فرد به تنهایی نیست. بلکه حاصل تعامل بین فرد خالق، حوزهبیان می (1990) 8سیکزنتمی
 باشد.مربوطه و همکاران گروه می

باشد، خالقیت یکی اجتماعی میدار، یا برای نفع شخصی یا برای نفع گروه فرایند خالقیت فرایندی هدفدار یا جهت (1374نژاد )شعاری 
 یرد.های ذهنی را در بگهای تفکر است و ناشی از تفکر واگراست و مترادف هوش نیست که تواناییاز راه

رزش نیز اای نو و جدید و در عین حال دارای هخالقیت فرآیندی فکری و روانی است و محصول خالقیت پدید (1384) یمانیسل
 خالقیت یک توانایی عمومی است و در همه افراد کمابیش وجود دارد.باشد. البته می

قدرت  ظم و ترتیب،هایی نظیر انگیزه پیشرفت سطح باال، کنجکاوی فراوان، عالقه زیاد به نافراد خالق دارای ویژگی (1388) یفس
استقالل و دارای طرز تفکر ها، ابراز وجود و خودکفایی، شخصیت غیرمتعارف و کامروا، پشتکار و انضباط در کار

 باشند.انتقادی و تفکر شهودی می

 

 

                                                           
6. Torrance 
7. Stein Morris  
8. Csikszzentmi 
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 . مأخذ: نگارندهتی. عوامل موثر بر خالق1ریتصو

 

و تحول در وجود  رییتغ چیکه بدون ه ستین یتیثابت شخص یژگیو کی تیکه خالق کندیروشن م تیخالق یاجزا یبررس

. شودینابود م یو حت فیتضع ای تیتقو یموانع ایعوامل  ریاست که کامال تحت تاث یانسان نهفته باشد، بلکه از جمله موارد

را  تیخالق یهارشته هاتیموقع یکه بعض یدر حال آورند،یفراهم م را تیظهور و گسترش خالق یهانهیزم طیشرا یبعض

در  یکه آنان تا حدود شودیتنباط ماس نیآراء دانشمندان چن ی(.  با بررس1388 ،ینی)حسکنندیخشک م یدر وجود آدم

است و مختص افراد  یتساباک یادیبشر تا حدود ز یهااستعداد گریچون د تیاتفاق نظر دارند: اول آن که خالق لینکات ذ

: 1386است )مظفر و همکاران ،  ژهیمراحل آموزش و پرورش و یو ط طیمحتاج شرا تی. دوم آن که رشد خالقستین ژهیو

59-72.) 

به منظور  طیآوردن شرا دجوو به ماا ،ستا نشد اربید دهماآ کهدارد  دجوو دنکر خلق ایبر ایهنگیزا دککو هر درون

 نظردر  نیاد. ستآن ا دنبو نامقیددر  دککو تفکر یباییدارد. ز بستگی نیوالد به نکادکو خالقانة هایشتالاز  حمایت

 غلبه تمحسوسا بر ندامیتو حتی د،خو یقو تخیل هقو با دککو ،ستا تغییر قابلها اراده آن مطابقو  فنعطاا قابل نکادکو

چون دادن زمان آزادانه، هم ی(. در واقع عوامل1386 شر،ی)ف وردبیادر  هدابخو که شکل هر بهرا  نیاد دخو هنو در ذ دهکر

گروه باشند، باعث بروز رفتار  یهارتنها بودن که کودکان خارج از فشا یفرصت برا زیو ن میکردن با افکار و مفاه یباز یبرا

هرکار  ینمودن مرتب کودکان برا قیدارد. تشو ازین یلیتخ یبه رشد و گسترش زندگ تیخالق رایز شوند،یم نندهیآفر

گذاردن مواد و  اریمستلزم در اخت تی. البته خالقشودیشان و اجتناب از تمسخر و انتقاد باعث بروز افکار خالق مخالقانه

و لوازم  لیاز وسا ایکودکان با ارائه مجموعه یعلم و فناور های(. پارک1374 نژاد،ی)شعارباشدیو فراوان م گوناگون لیوسا

 کودکان داشته باشند. تیخالق نیدر تکو کنندهنییتع ینقش توانندیو آموزش م یباز

 

 ییسهم به سزا ت،خالقی رشد روند در شدهو هم ساخته یعطبی صورتهم به طیمح دهدینشان م قاتیاز تحق یاریبس

اصل  نیا یایگو ط،یانسان در مح اتیتجرب نهیدر زم اریبارزتر است. مطالعات بس اریبس یعیطب هایطیدارد. اما نقش مح

. مانند کاهش تنش کندیم جادیدر انسان ا شناسیاز لحاظ روان یمثبت یواکنش ها ،یعیطب یاهاو فض طیباشد که مح-یم

قدرت  تتقوی و رشد مشکالت، خالقانه حل مهارت اطالعات، ترآسان یفراخوان ،یحس رفاه و خوشبخت جادیا ،یو نگران
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 Izadpanah 2004:  46-47)تاس یریادگیمهم در امر  هایکه خود از محرک یحس کنجکاو ختنیو برانگ لیتخ

Jahromi( راجرز .),را تنها در  تیباور است که مفهوم خالق نیبر ا گراییمکتب انسان پرداز  هینظر کی(  به عنوان 1954

 یآدم ییباعث شکوفا تیدر نها تیخالق یبه کار برد. به باور و توانیم دنیقابل د هایدهیپد ای دادهایو رو یآثار هنر نهیزم

 اتینظر بندی,(. جمعTabatabaian 2004: 100-109پندارد)  یم یهر انسان شرفتیپ ییرا هدف نها تیاو خالق شود؛یم

در  گراییعتینکته است که طب نیا یایمؤثر بر آن همه گو هایو مؤلفه تیگرا  از خالقطمحی و رفتارگرا گرا،محققان انسان

 در کودکان است . تیجاد خالقیا یمثبت در راستا یگام یعلم و فناور هایپارک

 عت،یدر طب ی. ابهام جارکشدیاست که در هر لحظه انسان را به کنکاش م ییهارمز آلودش مملوء از فضا یو هست عتیطب

به عنوان  یعیطب یهاتا از فضا سازدیانسان را قادر م عتیبا طب یهمراه بودن معمار نی. بنابراداردیانسان را به فکر وا م

و  دوستستیز یکودکان ذاتًا موجودات(. 61: 1396)کارادن و همکاران، دیاستفاده نما یفکر یسازفعال یبرا یبستر

 توانیم شانباکانهیب یریو درگ عتیها در مواجهه با طبآن یاز حس کنجکاو یرا به خوب نیا شوند،یمتولد م خواهعتیطب

 یچک چک آب، هوهو یپرندگان، صدا یسبب توجه او به صدا عتی(. حضور کودک در طب1388پور، مشاهده کرد)فرح

ور شدن و غرق شدن شناور شدن، غوطه ،یاو با چگال ییکودک باعث آشنا یآب در محل زندگ یاود حوضچهوج ره،یباد و غ

کند. او  دایپ ییبا خواص مواد و مصالح آشنا تواندیدر ارتباط باشد م عتیکه بتواند با طب ی. کودکشودیدر آب م اءیاش

از حواس  ی. استفاده دائمکندیها و فصول مختلف استفاده مدر زمان یطیمح راتییفهم تغ یاز حواس خود برا نیچنهم

: 1396)کاردان و همکاران، شودیحواس م تیحساس کرده و باعث تقو یطیمح یهامختلف، انسان را نسبت به محرک

 نی. که ایدسته جمع یهایبه خصوص در باز د،یآیکودکان به وجود م نیب یادیارتباط ز یعیطب یباز یهانی(. در زم61

و جلب توجه را در  تیها، احساس رضاکار نیروابط و انجام ا نیا جهیکودکان است. نت یو خوشحال یارتباط نشانه شاد

آب وجود دارد و  انیها جرکه در آن ییهامخصوصا محل ط،یدر مح شتریتا به انجام اکتشافات ب کندیم کیکودکان تحر

نشان داده  یادیز قاتی(. در تحق304-297: 1391 نژاد،یبپردازند)مهد باشد،یم زیکودکان ن یمحل باز نیترعالقه ردمو

هستند و  رترپذیانعطاف هادرآمده باشد، در مقابل استرس شیبه نما شانیبرا عتیاز طب ییهاکه صحنه یشده است، مردم

. رندگییقرار م ریتحت تأث نیریاز سا ترشیکودکان ب نهیزم نی. در اندینما یذهن خود را بازساز توانندیم ترعیسر اریبس

 گونههمان نیبا نقش داشتن در تمام طول رشد کودک. بنابرا شود،یم یموجب سالمت زین یگرید قیاز طر عتیارتباط با طب

او فراهم  تیخالق ییشکوفا یرا برا نهیسالمت روان کودک زم یبر رو ریبا تأث یعیطب هایطیمح شود،می مشاهده که

 .باشدیهر کار خالقانه م یمهم برا یچرا که سالمت روان عامل ند،نماییم
 (97: 1395همکاران،  و انیکودک، منبع: )طباب تیمرتبط با خالق عتیاز طب ییهایژگیو: (5)جدول

های موثر ویژگی

بر خالقیت 

 کودک

 های موجود در طبیعتویژگی

 پذیریتنوع
محرک 

 بودن

پذانعطاف

 یری

 تغییر

 پذیری

پایان 

 ناپذیری
 بازی سازی

انسان ساخت 

 نبودن
 جزییات

  *   * * * * پردازیخیال

 * *    * * * کنجکاوی

   * *  * *  بازی

 

 

 
 سالمت کودک ایجاد آمادگی برای کارهای خالق طبیعت
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 خالق در کودک یکارها یبرا یآمادگ جادیدر ا عتیطب ریروند تأث .2ریتصو

 

 کودکان تیدر خالق یعلم و فناور هایپارک یطراح نقش

 یکودکان در راستا یمناسب برا یهاها و محوطهفضا یدر طراح تیخالق تیتوجه به مفهوم تقو یدر حوزه معمار امروزه

معماران در طرح  دهیچه عقاست. چنان یموردبحث در جامعه علم یهااز محور ت،یسطح خالق یو ارتقا ختنیبرانگ

ها را آن تیکه در خانه خودشان هستند، بتوان خالق نیفضا و ا هاست که با احساس تعلق ب نیکودکان برا یهاساختمان

 یو هماهنگ یهمان نیها، احساس افضا نهیدارند تا در زم لیبهتر، کودکان تما یبه عبارت یعنی(. 1385کرد )کرونر،  کیتحر

( به دخل و تصرف در ودشانخ دگاهیداشته باشند تا به صورت آزاد )حداقل از د یباز یهاو محوطهها خاص با فضا یتیهو

مربوط به  یها(. لذا فضا82-63: 1389 گران،یخود اقدام کنند)پورجعفر و د یدرون گرینشیو پرورش حس آفر طیمح

 تیخالق تیها باشد که در روند تقوآن یو اجتماع یو عاطف یذهن ،یرشد جسم یمناسب و مطلوب برا ستیبایکودکان م

 (.1387ان،یدارد)شاطر ریتأث زیاو ن

فضا و  تیفیبه ک زانیرو سکونت مردم، توجه معماران، طراحان و برنامه یزندگ وهیش رییو تغ یتوسعه جوامع انسان با

به  ییو پاسخگو یزندگ طیشکل دادن به مح یبرا یبه عنوان ابزار یو نقش طراح افتی شیساخته شده افزا یهاطیمح

 یکودک و نوجوان برا یادراک ستمیساده باشد، س اریبس طیاست. اگر مح افتهی یشتریب تیانسان اهم یهاازیتوقعات و ن

به  طی(. مح22: 1395و همکاران،  آذرییمی)کرزندیبه حداقل تالش دست م ای کندیتالش نم ییبقا یهاوهیش لیتکم

 یکیزیف طیبا مح متقابلاثر  قیاز طر شودی. گفته مگذاردیم رتأثی هاآن تیخالق شیبر کودک و بر افزا یمختلف یهاصورت

 دهندینشان م نهیزم نی,  (. در واقع مطالعات انجام شده در ا2006Tai) آموزندیرا م دنیکودکان دانش و فهم ،یو اجتماع

عوامل عبارتند از: استقالل،  نیاز ا ی. تعدادرگذارندیدر کودکان و نوجوانان تأث تیدر ارتقاء خالق یکه عوامل متعدد

 د،یترد ،یدوست ییبایز ،یپردازالیابتکار، خ ،یتحمل ابهام، شوخ طبع اد،یز یپشتکار، کنجکاو ،یریپذسکیر ،یریپذانعطاف

دوره،  نیا یبرا نیچن(. هم1396:57رکت )کاردان و همکاران، و مشا یباز ده،یچیپ یهاو توجه، عالقه به کار تیحساس

نشان  قاتیداد. تحق شیرا در آنان افزا تیخالق توانیآن م یبر رو یو اثرگذار کیکه با تحر شودیذکر م ییهایژگیو

از  یکی. گذاردیاثر م تیاست که بر خالق یمؤثر دوران کودک هاییژگیاز جمله و یباز ،یکنجکاو ،یپرداز الیخ دهد،یم

در  ینی(. حس1382 ،یاوست)احمد تیکودک اساس خالق لیکه تخ شودیکودک است، گفته م لیقدرت تخ هایژگیو نیا

.او در یدر ذهن بدون حضور محرک حس یعبارتست از حاضر کردن صور ادراک یپردازالی: خدیگویم یپردازالیخ فیتعر

 یهاییتوانا نیتراست و آن را از مهم یپردازالیکه اکثر اختراعات و ابداعات محصول خ کندیم انیب یپردازالیخ تیاهم

 یپردازالیرا به دست آورده است. خ ییهاتیموفق الت،یتخ هیخود در سا یزندگدر طول  یهرکس رایاند، زدانسته یبشر

(. 57: 1396ذهن است )کاردان و همکاران،  یپردازصحنه یو شرط و نوع دیق یآزاد و ب لیتخ ایو  یانفعال لیتخ ینوع

 یلیقوه تخ نیاز چن تفادهو با اس دهیبه اوج خود رس یسالگ 7-4دارند که در سن  یزیانگشگفت لیکودکان قدرت تخ

 ای ندیکودک خوشا یبرا تواندیم هاتیواقع رییتغ نیدهند. ا رییچه در درونشان است، تغرا مطابق آن هاتیقادرند واقع

مهم در امر  یهااز محرک یکودک دارد. کنجکاو تیرا در رشد خالق یبودن سهم بزرگ ندیناک باشد. در صورت خوشاهول

 زهیغر نیاست. به برکت وجود ا یانسان یبهاگران زیاز غرا یکی یکنجکاو زهی(. غر1383 ،یزدپناه جهرمیاست )ا یریادگی

 یشگرف اتیبه ترق عیرا کشف نموده و در علوم و صنا نشیها و اسرار جهان آفراز راز یاریبس افته،یاست که انسان تکامل 

که  یاهزیکودکان انگ تیو بخصوص خالق تیخالق شیو افزا بیرغ: در تدیگویم لفوردیبه نقل از گ یمانینائل شده است. نر
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در واقع عشق به دانستن، عشق به کسب  یاست. کنجکاو یفراموش شده است، کنجکاو یزیانگبه طور غم شیاز پ شیب

 نیترعفکر و عمل مخ هیرمایبه طور روشن خم یهازیانگ نیدر شخص است. چن ییو توانا تیظرف شیو افزا دیاطالعات جد

را  تیخالق توانیآن م کیاست که با تحر یتیخصوص ی, (. در واقع کنجکاو1991Narimani: 44-51) باشدیبزرگ م

شود.  کیاو تحر لیکودک در جهت کشف و شناخت گام بردارد و قوه تخ شودیباعث م یژگیو نیکرد. ا تیدر فرد تقو

 تیکمبود محرک است. مطالعات درباره محروم ای یاثر کم تحرک بر یرفتار -طیباورند که مشکالت مح نیبر ا پردازانهینظر

 یروان یهایو ناهنجار دیموجب اضطراب شد یسح کاتیکه محروم کردن افراد از تحر دهدینشان م یحس کاتیاز تحر

را  جانیهباشد و  کنندهکیو تحر دهیچیپ دیبا طیاوقات مح یگاه دهند،یم شنهادیهم پ پردازانهینظر ی. برخشودیم

 ,(.2001Bellرا بدهد) طیکند و به افراد احساس کشف کردن مح ینیبازآفر

 یبرا یباز نکهیو با توجه به ا کنندیفراهم م یباز یفضا یطراح قیآموزش از طر یرا برا نهیزم یعلم و فناور هایپارک

از  یعلم و فناور های(. پارک102-91: 1395و همکاران،  انییاست )طبا یامر اصل کیکودکان  یرونیب طیآموزش مح

 کنندیم یروز خود را صرف بازاز اوقات شبانه یمعموالً بخش کاندارند. کود تیخالق نیدر تکو یآموزش نقش مهم قیطر

نشان  قاتی. تحقبرندیم ینقاط ضعف خود پ زیو ن ییتوانا زانیو به م بخشندیآن به حواس خود مهارت م قیو از طر

است.  یباز هاو خالق در آن عیبد یهاشهیاند یریگدر کودکان و شکل تیارتقا خالق یبرا تیفعال نیکه بهتر دهدیم

 یزندگ ندهیآ یهادر سال کنند،یم یلیتخ یباز یزندگ نیکه در دوران نخست ی: کودکاندیگویباره م نیساندرا راس، در ا

کاربر است.  یحس کنجکاو ریخود تحت تأث یسازیدر حل مسائل خواهند بود. باز شتریتفکر خالق و توان ب یخود دارا

. باشدیم زیکاربر ن لیتخ سازنهیزم شود،یکاربر م یسازیدر کاربران عالوه بر آن که منجر به باز یحس کنجکاو رییتغ

 یاندازکودک را راه لیتخ یطیمح یهاکه وجود نشانه یادارد به گونه یسازیباز ندیدر فرآ یقیعم ارینقش بس لیتخ

مورد  راتییتغ یباز ندیشده و کاربر در فرآ حکودک اصال لیتوسط تخ یطیمح یهانشانه یهایو در ادامه کاست کندیم

، 1391و همکاران،  ی)عظمتدینمایاعمال م طیدر مح لیخود را براساس اصالحات به وجود آمده توسط تخ یباز ازین

داده است و  شیافزا یشهر نینو یرا در فضاها یطیمح یو طراح یزریبه برنامه ازین ط،یمح کنندهنیینقش تع نی(. ا244

 هستند. نانیدانش ب یفضاها نیاز ا اینمونه یعلم و فناور یاهپارک

 

 جادیا یرا برا نهیباشند و زم یدگیچیپ یدارا ایشوند  یو محرک طراح ریپذساخته شده اگر به صورت انعطاف یهاطیمح

 یرا برا نهیکرده و زم کیتحر طیدر مح یو کنجکاو یکودک را به باز توانندیکودکان فراهم کنند، م نیب شتریتعامالت ب

(. 102-91: 1395و همکاران،  انییکودک شوند)طبا تیپرورش خالق وجبم لهیوس نیاو فراهم کرده و بد یپردازالیخ

در  یبه صورت جد ت،یخالق جادیا هایاز شاخصه یکیبه عنوان  دیبا یو معمار یگفت، بحث طراح دیبا ر،یتفاس نیباا

 .ردیمورد توجه قرار گ یعلم و فناور یهاپارک
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 یطیمح تیکودک. مأخذ: نگارنده بر گرفته از مفهوم قابل تیآن بر خالق یهاتیساخته شده و قابل طیمح ریتأث ی. چگونگ1نمودار

 

 

ساخته شده بر رشد  هایطیمح ریرا در جهت تأث رزی رابطه خالصه، طوربه توانیقرار گرفت، م یبر طبق آنچه مورد واکاو

 داد.  شنهادیکودک، پ تیخالق

 :پردازدیکودکان م تخالقی پرورش بر شدهساخته طیمح ریتأث یبه چگونگ لیذ جدول

 

 
 تیخالقهای با مولفه طیمحهای یارتباط تئور. 2نمودار

 

 یسازمان روان شناخت قیبلکه از طر یکالبد های جنبه با فقط نه شدهساخته هایطیمح گردد،یگونه که مشاهده م همان

 یجسمان اتیو با توجه به خصوص یها اگر به درست طیمح نی. اگذارندیکودکان  اثر م تیو پرورش خالق ییخود بر شکوفا

کودکان  ییبر شکوفا یریو انعطاف پذ یکنندگ کیتحر ،یدگیچیچون پ ییها یژگیشوند، با داشتن و یکودک طراح یو روان

 گذارد. یاثر مثبت م
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 کودکان تیساخته شده بر پرورش خالق طیمح ریتأث یچگونگ .3نمودار

 

 یریگجهینت

هر جامعه دارد.  ندهیآ میدر ترس مهمی نقش بالقوه، هاینیرو عنوانبه کودکان خصوصبدون شک، خالقیت افراد  جامعه به

به جایگاه مطلوب در  یابیدست یکشور در حال توسعه، برا کیبه عنوان  رانیجامعه ا ،یو تکنولوژ یدر دوره فناور

 ازیآموزان نبر آموزش خالقیت دانش یفرهنگ گذاریهیو سرما یزرینامههای اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی به  بررقابت

عوامل  ریاز تأث یقرار گرفت، حاک یگذشته مورد بررس هایو عوامل مؤثر بر آن در دهه تیدارد. آنچه درخصوص خالق

 طیمح دهدیمکودک نشان  تیمؤثر بر خالق یژگیامروزه مطالعات درخصوص و گر،ید یاست. از طرف تیبر خالق یطیمح

را در کودک  تیروند رشد خالق ات،یخصوص یو با داشتن برخ کندیم فایا تیخالق ییدر شکوفا اینقش برجسته یکالبد

 هاو آن شوندیدر کودکان م شتریب یدر اکتشاف و روابط اجتماع یفکر و آزاد یالیکه موجب س هاییطی. محکندیم لیتسه

 توانندیم یعلم و فناور هایخواهند داشت. پارک یشتریب ریتأث تیروند رشد خالق بر کنند،یدعوت م طیدر مح بازی به را

به  دیبا نیو رشد کودکان داشته باشند. همچن تیبه  خالق دهیدر شکل کنندهنییتع ینقش یرامونیپ طیمح کیبه عنوان 

 یمطلوب اندازیباشند و چشم عتیطب اکودک و نوجوان در ارتباط ب یعلم و فناور هاینکته توجه داشت که اگر پارک نیا

 آوردنضمن فراهم عتیکودکان خواهند گذاشت، چراکه طب تیبرخالق یشتریمثبت ب ریقطعاٌ تأث اشند،یداشته  عتیبه طب

 بر. عالوههددیکودکان  را شکل م التیتصورات و تخ یباز طی( در محیو باز لیتخ ،ی)کنجکاو تیمهم خالق هایفهمؤل

عمل،  یو آزاد یریمؤثراند که عبارتنداز: دسترس پذ تیخالق شرفتیدر پ زین یگریعوامل د ،یباز طیدر مح عتطبی حضور

استفاده از  ،یریو امکان کشف فضا، انعطاف پذ یدگیچیپ ،ییو خوانا یسادگ ،یمنیوا شیفضا، آسا یو تنوع ناگهان تیجذاب

کودک و نوجوان  یعلم وفناور هایکه پارک رسدیبه نظر م نی. بنابرایعیو نور طب یداخل یفضا یآثار کودکان در طراح

اثرات  نیپردازانه و کنجکاوانه را داشته باشد و هرچه ا الیخ هایزشیانگ جادیجهت ا ییها-به محرک لیتبد تیقابل دیبا

 عت،یبه طب هتوج ریتفاس نیدر کودکان شوند. باا تیباعث پرورش خالق توانندیبه صورت کنترل شده باشند، بهتر م یکیتحر

 .شودیمحسوب م داریکودکان و توسعه پا تیدر خالق یاساس یگام ،یعلم و فناور هایدر پارک یهنر و طراح
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 منبع: )نگارنده( ،یعلم و فناور یهاکودکان در پارک تیخالق یموثر در ارتقا یهامولفه .4نمودار

 

 

ک   های علم و فناوری
ت کودکان در پار

مولفه   های  موثر در ارتقای خالقی

عوامل فردی

هوش فرد

پشتکار داشتن فرد

ریسک پذیر بودن فرد

مستقل بودن فرد

کنجکاو بودن فرد

خیال پرداز بودن فرد

عوامل محیطی

تحریک کنندگی محیط

ایجاد فضای باز در کنار فضای بسته داخلی

استفاده از عناصر متحرک در جداره  ها و کف

ایجاد اختالف سطح در فضا

گشودگی در دیوار و ایجاد دید به فضا  های دیگر

ایجاد تضاد در رنگ آمیزی و نورپردازی

استفاده از مصالح با بافت   های متفاوت

تنوع در رنگ
استفاده از رنگ   های آبی، زرد، قرمز، نارنجی، صورتی، 

سبز، بنفش

مقیاس

آسایش و ایمنی
طراحی در جهت بهره گیری هرچه بیشتر از نور روز با استفاده از بازشو ها در دیوار و 

سقف

بازی سازی

مشارکت مستقیم کودک در خلق فضا

بازی با نور ها و سایه   های مختلف از طریق استفاده از شیشه   های رنگیپیچیدگی محیط

ایجاد مسیر ها و سطوح مارپیچ

یک فضا یا چند عملکرد مختلف در کنار هم در یک زمانانعطاف پذیری

استفاده از یک فضا در زمان   های متفاوت برای عملکرد  های مختلف

راستفاده از عناصر مبلمانی و قابل تغیی

استفاده از طبیعت

امکان بازی با آب

نور

بازی با نور و 
سایه

ایجاد پنجره   های مشبک متنوع و استفاده از پنجره سقفی در 
فضا برای مشاهده آسمان

بازی با شن
بهره گیری از عوامل موجود در سایت چون درختان، توپوگرافی، چشم انداز ها و 

نشانه  ها
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