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Introduction 
In accordance with this context, contemporary and abstract art refers to 

any activity that has aroused and restrained itself. Art painting is a reflection 

of the idea of being an illustrator. An image is the stimulus showing the 

global tendency to express the inner workings of man. The use of painting 

and drawing in clinical work provides access to the mental organs of 

children and share their emotions and experiences. It provides an effective 

way of starting the diagnosis and diagnosis process, and it provides an 

opportunity to communicate freely with the child through the colors and 

lines of emotion and emotions. painting is like a mediator between the inner 

world of the child and the reality of his life and opens a way to the child 

unconscious for his psychological exploration. 
 

Method 
The strategy of this research is a combination of correlation and 

qualitative strategy. The method of discovery and extraction of mental 

images due to the limitations of writing at this age is the technique of 

'crocodile' maps that as one of the most appropriate methods for extracting 

the representation of environmental perception. Children drawing and 

questionnaires are used in this essay, which is more appropriate for drawing 

out the perspective and experiences of children. the sample size of 200 

people, including girls and boys, is 4 to 6 years, which have been randomly 

selected as case samples between 4 kindergartens. in order to analyze data 

collected from descriptive analytical method and to analyze the collected  
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paintings, psychologist expert theory was used to provide the results. 
 

Results 
Finally, we conclude that modern architectural style has the lowest 

audience because of its simplicity and readability, and single architectural 

and deconstruction style due to inability to read, complexity and use of 

installations and structures in the view of the building. 
 

Discussion 
Art is also an expression of emotion and thoughts while trying to produce 

an image. In fact, some forms of emotion transmission can be more 

important than producing an image, many people believe Everyone, whether 

they have been trained in art or not, expresses an emotional state when 

drawing or painting an unconscious image. 
Color as an element of architecture has a profound effect on children's 

morale and behavior, affecting their psychological state. The visual and 

psychological impact of colors in children depends on darkness, brightness, 

coldness, warmth and quantity of color. From this point of view the 

paintings were drawn up by children from observing all kinds of structures 

and buildings assigned to them, in terms of colour given by them to be 

measured in terms of their attitude towards buildings. 
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 سال شهر و 6-4دیدگاه کودکان بازبینی مفهوم نمای بناهای شهری از 

 )از کالسیک تا معاصر( های مختلف معماری ه لحاظ سبکآن ب تأثیربررسی 
 

پرتو یزدانفر
 

فروغ فرازجو
 

 چکیده

مختلف معماری از لحاظ مظاهر شهری و فرمی بر های  سبک تأثيرپژوهش حاضر با هدف بررسی 
در برقراری ها  باشد و تحليل اين موضوع که کدام يک از اين سبک می سال جامعه 6-4روی کودکان 

تر خواهد بود.در اين مقاله با بررسی سوابق موجود از نظريه محققان و  ثر با آنها موفقؤط مارتبا
شناس به موضوع کودک و ارتباط آنها با فضا به ضرورت ايجاد حس مکان و تشريح  متخصصان روان

های مختلف معماری  نگرش کودکان به نمود خارجی بناها در شهر و نمای موجود از بناها از سبک
داخته شده و همچنين چگونگی برقراری ارتباط با کودکان با اين بناها ارائه گرديده است. راهبرد اين پر

پژوهش، ترکيبی شامل راهبرد همبستگی و کيفی است. روش کسب و استخراج تصاوير ذهنی به دليل 
های  است که در دسته مدل« وار کروکیهای  نقشه»محدوديت نوشتاری کودکان در اين سن، تکنيک 

گيرد. جامعه آماری در اين تحقيق به سبب درک مفاهيم انتزاعی، بيان افکار و  می جا« طراحی ترسيمی»
سال از چهار مهد کودک  6تا  4از طريق نمادها و درک احساسی آنها از اشياء، از ميان کودکان ها  ايده

کودک با معماری از طريق به نحوه ارتباط ها  شامل دختر و پسر انتخاب گرديده است. در طی بررسی
دهد  می های اطراف بنا پرداخته شده است. نتايج پژوهش حاضر نشان لمانتعادل، سايه و اِ عمق، ابعاد،

سبک معماری مدرن به دليل خوانايی و ساده بودن فرم و نداشتن جزئيات زياد بيشترين مخاطب را ميان 
های نامتعارف  عدم خوانايی و استفاده از فرم کودکان داشته و سبک ديکانستراکشن به دليل پيچيدگی و

 ترين مخاطب را به خود اختصاص داده است. توسط کودک کم
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 مقدمه
 ها، سنت انتقال. شوند می جوامع محسوب ی آينده و گذشته های نسل پيوند عامل کودکان

 اصالح محيط لزوم، صورت در و بخش هويتهای  پيشينه و باورها، اعتقادات ها، فرهنگ

 اجتماعی واحد سه شهری، جوامع شود. در می ميسر کودکان طريق از جامعه هر در اجتماعی،

اهميّت  دارای کودکان شهری اجتماعی و آموزش روند فضاهای شهری در و مدرسه خانواده،

هری به معنای دور کردن آنها از زندگی است. دور کردن کودکان از محيط ش ای هستند. ويژه

ترين نقش را در آسايش بخشيدن به محيط  مهم معماری و ساختن فضای مناسب برای کودکان،

 تصوير کودکان از محيط پيرامون، بر اساس مطالعات مور، رشد جسمی و روحی آنان دارد.

 .(Moore & Golledge, 1976, 34)تابعی از تجربيات ذهنی آنان از زندگی است 

معنای عام و انتزاعی به هرگونه فعاليتی اشاره دارد که هم خود انگيخته است و  در هنر امروزه

محرکی  رتصوي است. يرگرصوو شخصيت ت هستیی  هنر نقاشی بازتابی از انديشه. هم مهار شده

نياز  حاضردر قرن سازد.  درونی بشر نمايان میهای  است که تمايل جهانی را برای بيان خواسته

روانشناختی های  کارامد برای شناسايی اسيبهای  و روشها  متخصصين بهداشت روان به تکنيک

نقاشی  استفاده از ترسيم و شود. و مبتنی بر شواهد علمی بيشتر احساس می مؤثرو انجام مداخالت 

بيات آنها در کار بالينی امکان دسترسی به اعضای ذهنی کودکان و تقسيم شدن در احساسات و تجر

بيان که در  تر از آنچه ترسيم امکان بروز وسيع افکار و احساسات را بسيار وسيع فراهم ساخته.

سازد. استفاده از ترسيم امکان تمرکز روی يک موضوع خاص  پذير است فراهم می ی امکانمکال

 .(Glyn & Angele, translated by Mokhber, 2018, 54) سازد را برای بالينگر فراهم می

هدف آن  کند و ماده میآسيب شناختی آی را برای اغاز روند تشخيص و مؤثرنقاشی روش 

های  و رنجها  و خطوط احساس و عواطف نيازها  ايجاد فرصتی است با کودک از طريق رنگ

نقاشی همچون ميانجی و پل ارتباطی بين دنيای درون کودک و  کند. زادانه بيان میآدرونی خود را 

 گشايد. ی او است و راهی را به سوی ناخوداگاه کودک برای کاوش روانی او میواقعيت زندگ

مختلف معماری از لحاظ مظاهر های  هدف از اين پژوهش اين است که ما بدانيم که سبک

گذارند و کدام يک از اين  می جامعه ی بر روی شهروندان کوچکتأثيرشهری و فرمی چه 

در اين مقاله ابتدا با پرداختن به  تر بوده است. نها موفقبا آ مؤثردر برقراری ارتباط ها  سبک

تحقيق و با در نظر گرفتن مطالعات پيشين و نتايج محققان در اين زمينه عالوه ی  پيشينهبخش 
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توان به ضرورت و اهميت پرداختن به  می بر نحوه رويارويی با حل مسئله در ديگر مطالعات

ارتباط کودک با معماری از طريق ی  ورد با مسئلهبرخی  سپس به نحوه مبحث حاضر پی برد.

راه ی  شناسان پرداخته شده سپس در مبحث بعدی نقشه روايت تصويری کودک از ديدگاه روان

و تحليل روابط آنها در راستای ها  و روش تحقيق بيان گرديده است. پس از آن شرح يافته

 .شود می اصل از اين پژوهش پرداختهال تحقيق و در انتها به نتايج حؤدستيابی به دغدغه و س
 

 تحقیقی  پیشینه
در پژوهشی با موضوع کيفيت فضای  Mansory and Gharehbiglo (2011)در اين حيطه 

 کيفيت ارتقای اند که با نظر گرفتن جهت باز شهری در تعامل با کودکان به اين نتيجه رسيده

 سنتی و معماریهای  آموزه از گيری بهره ايرانی، برای شهر کودک با تعامل در شهری فضاهای باز

 ارتقای همچنين و شهر و کودک به نگرش مفهوم دکشورمان، بازآفرينی مجد فرهنگی پيشينه

 پذيرای کودک تبديل شود. دار و دوست مکان تواند به می شهرها باز فضای يتکيف

Kashanijo, Harzandi and Fathololomi (2012)  در پژوهشی با موضوع بررسی

 00معيارهای طراحی مطلوب فضای شهری برای کودکان محله نظاميه تهران و با مصاحبه با 

 ترين که عمدهاند  سال ساکن در محله نظاميه تهران به اين نتيجه رسيده 99تا  2نفر از کودکان 

فضای سبز کافی و حضور »چون  عواملی که مطلوب شهری فضاهای برای کودکان معيارهای

 خارج و متفاوت مواردی تنها نه گيرند، می بر در را« سرزندگی»، «امنيت»، «پاکهوای »، «طبيعت

 هرچه ارتباط لزوم بر خويش، صادقانه و لطيف روحيه دليل به کودکان بلکه باشند نمی انتظار از

 اند. نموده کيدأت شهری فضاهای در مداری انسان و طبيعت با بيشتر

Mostaghni and Etemadi (2013) گيری حس  هش خود با موضوع چگونگی شکلدر پژو

اند که  ای و مقاالت داخلی به اين نتيجه رسيده مکان در کودکان با استفاده از مطالعات کتابخانه

ها، وفاداری، تعهد  گذاری عاليق و فعاليت ی اشتراک شرايط دلبستگی به مکان را در سه دسته

 بندی نموده است. تقسيم

Kopaei, Naghizadeh and Habib (2014)  در پژوهش خود با موضوع ارزيابی نحوه تأثير

ی  های شهری با تهيه های کالبدی بر ارتقا خالقيت کودکان در فضاهای بازی پارک مؤلفه

ی روانشناسی رشد، کودک و خالقيت که در اختيار جامعه  ای شامل سواالتی در زمينه پرسشنامه
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 با پذيری کالبدی مطابق انعطاف و سرزندگی تنوع، یويژگ داده شده و سه آماری مورد مطالعه قرار

 ارزيابی مورد محقق پاسخ ی بسته، از پرسشنامه استفاده اند که با تدوين کرده انديشمندان نظريات

 ميزان افزايش در پذيری کالبدی انعطاف نقش سنجش قرار گرفته است و در نهايت جهت

 و عمودی وجود سطوح مصالح، و مکاناتا در تغييرپذيری فضا، ابعاد چهار شاخص خالقيت،

 فضا مد نظر قرار داده شده است. در متنوع و فضاهای نشستن سرپناه وجود و فضا در متنوع افقی

Ezatian (2017) با موضوع عوامل و موانع مشارکت کودکان در تشکيل  در پژوهش خود

های  مصاحبه با گروهو ای  فضای شهری با استفاده از گردآوری اطالعات و مبانی کتابخانه

اجرايی در ايران و با استخراج اهداف، رويکردها و فرآيند تحقق مشارکت با جامعه آماری 

سال به اين نتيجه رسيده است که اصول پيشنهادی برای ايجاد فرآيند  1نوزادان تا کودکان 

 مشارکتی کودکان در شهر ارائه دهد.

آموزان  دانش 970دادن  با بررسی قرار Karbalaei Hoseini Ghiasvand (2018)در اين حيطه 

های منظر شهری از ديدگاه کودکان با توجه به  سال به موضوع بررسی ويژگی 99و  90بين سنين 

 به اساسا رويکرد شهر دوستدار کودک پرداخته است و به اين نتايج دست يافته است که کودکان

 در شود می پيشنهاد لذا باشد، جذاب برايشانو  برانگيزد را آنها کنجکاوی که دارند عالقه شهری

 توجه) فروشگاه و موزه سينما، مانند( کودکان مخصوص فضاهای ايجاد به شهری، طراحی فضای

 گيرد، قرار بررسی کودکان مورد برای پيشنهادیهای  طرح در بايد که ديگر فضاهای مهم از. شود

 .است شهر در "کودکهای  موزه" مانند گاهی بازیهای  مجموعه و بازیهای  زمين

Ghafari, Ghale Nooyi and Emadi (2014) به چگونگی پاسخگويی خود پژوهش در 

 در. کردند مقايسه و ارزيابی را شهری سنتی و جديد های بافت در کودک دار دوست شهر اصول

 هر برای سپس و آوری جمع منابع گوناگون از کودک دار دوست شهرهای  شاخص اين تحقيق،

 .مورد بررسی قرار گرفتندمراتبی  سلسله روش از استفاده با و معرفیهای  زير شاخصه ص،شاخ

 نتايج که شد ارزيابی شهری سنتی و جديدهای  در بافتها  شاخص اين نيز بعدی  مرحله در

به طور  9ی  در جدول شماره .اند بوده کودک مدارتر قديمی،های  محله که بود آن حاکی از

 شود. می محققان پرداختههای  افتهخالصه به بيان ي

Hoseini (2009) کند یم اشاره 1ليبه آماب آنپرورش های  وهيو ش تيخالق تيکتاب ماه در  
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که  دنديرس جهينت نيبه ااند  رشته مختلف داشته 70دانشمند در  970با  يیها که در مصاحبه

را  یاکولوژ تياهمها  افتهي ني: اديگو می ليدارند. آماب یبرتر تيدر رشد خالق یطيعوامل مح

که  ستين یمعن نيبد نياست. ا یاز مسائل فرد یتر عامل برجسته طيمح نکهيدهد و ا می ننشا

دارند،  تيدر خالق یاديز تأثير یتر از خود شماست. مطمئناً عوامل شخص مهم یرونيب یروين

 است. رتريمتغ اريبس طياست که سهم مح نياما نکته مهم ا
 

 یقشناسي تحق روش

روش کشف و استخراج  راهبرد اين پژوهش، ترکيبی شامل راهبرد همبستگی و کيفی است.

« وار کروکی»های  نوشتاری در اين سن، تکنيک نقشههای  تصاوير ذهنی به دليل محدوديت

 ترين گيرد و به عنوان يکی از مناسب جا می« ترسيمی -طراحی»های  است که در دسته مدل

های  شناسی ازنمايی ادراک محيطی معرفی شده است. بررسی روشبرای استخراج بها  روش

همچون های  دهد که در مجموع، روش می موجود در حوزه مطالعات کودک محور نشان

مصاحبه )مصاحبه فردی و گروهی(، ترسيم کودکان و پرسشنامه در اين زمينه کاربرد دارند که 

باشد. مزيت اين  می تر کودکان مناسب از اين ميان شيوه ترسيمی برای کشف ديدگاه و تجارب

غير کالمی است که کودکان را در حين های  برای بيانای  روش همانا فراهم آوردن زمينه

 کودکانهای  ترسيم»که اند  نمايد. مطالعات ميدانی نشان داده می ترسيم، فعال و خالق نيز

ترتيب معانی موجود در  يا سخن ديگران دگرگون شود و بدينها  ترسيمتأثير تواند تحت  می

 ,Einarsdóttir, Oliverio Ferraris, 2015)« شدترسيم به تجربه طراحی مشترک بدل خواهد 

 ادراک محيطی کودک به تنهايی خواهد بود.ی  ترسيم فردی نتيجه ،از اين رو (217

 مورد در کردن نسبت صحبت به کشيدن نقاشی زمان در کودک که اين دليل به همچنين

 Einarsdóttir) است نشده استفاده مصاحبه روش از کند، می کنترل را خود تر کم موضوعی،

Oliverio Ferraris, 2015, 232) آنها کنار در کودکان ترسيم حين در پژوهشگران حال اين با 

 انجام کنند، می ترسيم آنچه به راجع کوتاهی وگوهای گفت آنها با و داشتند قرار نوبت به

 تنظيمهای  پرسشنامه سبب همين به. باشند داشتهها  ترسيم به نسبت رستید درک تااند  داده

 آزمايش کار تا شيوه شد پخش پايلوت آزمون عنوان به آزمايشی طور به کودک 70ميان  و شده

 با مربيان که صورت بدين. گرفت صورت مربيان آنان مشورت باها  ترسيم نهايی خوانش. گردد

  راجع به و نموده تشريح را ترسيمی عناصر کودک، هر از خود شناخت شخصی به توجه
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 صورت مهدکودک به 4رساندند. در اين ميان  ياری را پژوهشگرانها  نقاشی برخی در ابهامات

شدند. جامعه آماری به کار رفته در اين تحقيق به  موردی گزينشهای  نمونه عنوان به تصادفی

از طريق نمادها و درک احساسی آنها از اشياء، ها  سبب درک مفاهيم انتزاعی، بيان افکار و ايده

نفر شامل دخترها و  700ها  سال انتخاب گرديده است. حجم نمونه 6تا  4از ميان کودکان 

تحليلی -باشد. در راستای تجزيه و تحليل اطالعات گرداوری شده از روش توصيفی می پسرها

شناس به روش  ه متخصصان روانآوری شده از بررسی نظري جمعهای  و برای تحليل نقاشی

 عوامل از عبارتند تحقيق اين استدالل منطقی برای ارائه نتايج استفاده شده است. متغيرهای

 وابسته متغير که ذهنی تصوير و هستند مستقل که متغير فرم بناهای انتخاب شده و محيطی

 رفته شده است.نظر گ درهای  مداخل متغير عنوان به نيز جنسيت متغير همچنين .باشد می
 

 تحقیقهای  یافته
متعددی را برای ارزيابی شخصيتی و هنری کودکان به کار های  درمانگران هنری روش

 بدين صورت گرا درباره ادراک تصوير ساختمانپردازان  نظريههای  بخشی از نظريه گيرند. می

و آگاهانه  و بدون کوششفوری چنان  تجربه اغلب ما از ادراک بصری معموالًباشد که  می

 .آن رسيدتبيين تخيل متوصل شد تا به درک ضرورت ی  که بايد به عرصه متقاِعد کننده است

ساختمان گرايان مبتنی بر در نظر گرفتن اين مطلب است که متحرک های  نظريههر روی به 

 .ادراکی متفاوتی از آن به دست آوردهای  توان تفسير مبهم است و می وارد شده به چشم غالباً
(Glyn & Angele, Translate by Mokhber, 2018, 75) 

 

 گرا با مسئله ادراک تصاوير و ادراک جهان واقعی برخوردی يکسان دارند. نظريه ساختمان

که  تصويری از همان صحنه است ،اصلی ميان يک صحنه واقعی تفاوت 1ديدگاه گمبريخاز 

گرا  نظريه ساختمان گذارد. می هر بينندمصالح محرک کمتری برای تفسير در اختيا تصوير معموالً

 ،تصويری مختلفهای  سبک ما از تمهيدات وی  دهد که چگونه تجربه به خوبی توضيح می

  کند. ريزی می بعدی ما از تصوير را قالبهای  تفسير

هايی را ابداع يا  گرا در مورد نقاشی کودکان بيانگر آن است که کودکان طرح نظريه ساختمان

  ,Glyn & Angele) دهد شان را نشان می کرد که تفسير ادراکی آنها از نقاشی کسب خواهند
 

                                                      
1-  Gombrich 
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Translated by Mokhber, 2018, 77.) 

 آن بر ادراک بصری تأثيرو  نظريه گشتالتی  چهره درباره ترين عنوان برجسته به 9آرنهايم

های  هد که ويژگید می گويد عملکرد قوانين سازمانی گشتالت به ادراک کنده اين امکان را می

هاست که از طريق  ساختاری در دنيای بصری خود را دريابد. هر تصوير الگويی از عالمت

 سادههای  گويد شکل می وی انگيزد. می قوانين سازمانی گشتالت ادراک يک مفهوم بصری را بر

 توانند انواع مختلفی از اشيا را نشان دهند. می
 

 شهر و مفهوم حس تعلق کودک، معماری،

کودکان به لحاظ حس کنجکاوی و خواست کشف جهان پيرامون خود مخاطبين شهری 

 عوامل محيطی تأثيرترين اطالعات تحت  شوند که با بررسی کوچک تيزبينی محسوب می

شهری به لحاظ مقياس، بافت، رنگ و عدم تطابق به لحاظ  باشند. عدم تناسب فضاهای می

شوند. از اين  می شهریهای  ناامنی آنها از محيط فيزيکی و روانی، باعث ايجاد ترس و گاه

 توان انتظار کنجکاوی، خالقيت را داشت.  کودکان نمی

کودک امروز امکان تجربه کوچه، خيابان و فضای باز شهر را به عنوان محل زندگی ندارد. 

کودکان دارند که بيش از نيمی از  ابراز می« توجه به آسايش کودکان»هايی با شعار  اخيراً جنبش

شناختی آنها  کنند که در تطابق با شرايط فيزيکی و روان جوامع صنعتی در شهرهايی زندگی می

)از جمله ايران( نيز با سرعت در اين مسير در حال  نيست و کشورهای در حال توسعه

رسد ديگر زمان نگرانی در مورد سرنوشت کودکان فرا رسيده باشد. زيرا  می حرکتند. به نظر

 .(Baharvand, 2013, 8)شهری امروز رو به زوال است های  ودکان در محيطموقعيت ک

 تعامل زندگی، ی هشيو فرهنگی، اجتماعی، مختلفهای  پذيرش نقش در فضاهای شهری،

 با پيشينهای  ميان آموخته مؤثر ارتباط طريق از رفتاری کودکان الگوهای کردن و نهادينه عقايد

 بلوغ محيط، به احساس تعلّق به منجر نهايت و در دارد یبسزاي نقشها  آن در فعلی تجارب

 .(Egretta Sutton & Kemp, 2002, 171) گردد خود می از و شناخت اجتماعی و فردی

تر از نيازهای بيولوزيکی و فيزيکی دارند که با در نظر  کودکان نيازهای روانشناختی پيجيده

روحی سالمت های  به لحاظ ويژگی شناسی رشد، اهميت طراحی فضاهای شهری گرفتن روان

                                                      
1-  Arnheim 
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شود. کودکان به واسطه  و امنيت کودکان در پرورش خالقيت و ايجاد حس همکاری مطرح می

بازتاب محيط، معنا و ارزش ارتباط با مکان را خواهد آموخت. ارتباط کودک با مکان ارتباط 

کند. گاه مکانی خاص  و نيازهايش با مکان تعامل میها  دياالکتيکی است که به واسطه خواسته

دهد. و گاه نسبت به مکانی احساسات  ديگر ترجيح میهای  را به لحاظ ارزش آن به مکان

 در همين مکان فرآيند رشدشان برآورده شده و دوستی، پيوند ابراز عاطفی شديدی دارد و دقيقاً

 باشد.  می واقع محصول واکنش عاطفی به محيط کالبدی شود. حس مکان در می

رسيم که کودک با قوه تخيل قوی  ال خلق معماری متناسب با کودکان به اين نکته میبه دنب

 تواند بر محسوسات غلبه کرده و در ذهن خود دنيا را به هر شکلی که بخواهد در می خود، حتی

 اولين برای شهری فضای طراحی فرآيند در کودکان کردن دخيل بحث .(Fisher, 2007, 23) بياورد

نظريات خود را در  بود که 9لينچ کويناين مباحث  آغازگر گردد. بازمی ميالدی 9120دهه  به بار

باب برداشت الگوهای رفتاری کودکان نسبت به فضای شهری در يونيسف مطرح کرد. به عقيده 

 & Kashanijo, Harzandi)آموزند  می وی کودکان پيش از مدرسه و در خارج از آن در جامعه

Fathololomi, 2012, 5.) 

های شهر به عنوان محل خوبی برای کودکان، فهرستی  در توصيف ويژگی دريسکل ديويد

يک مکان خوب برای کودکان شامل موضوعات همبستگی اجتماعی، تنوع های  از شاخص

 های مالقات افراد هم سن و سال را ارائه پرجاذبه، امنيت و آزادی تحرک و مکانهای  مکان

 (.Driskel, 2008, 16-18) دهد می
 

 شناسي نقاشي کودک و روان
 که کسی اشتباهات او را مسخره کودک از آنجا که هنوز نگرش انتقادی به اشيا ندارد و از اين

پردازد و به همين دليل آثار نقاشی کودکان با تمام  می ترسد و با آزادی بيشتر به کار نمی کند نمی

وی آنچه  ،(Ferraris translate by Sarafan,1989,169) شود می د و بدون هيچ نوع ترسی بيانوجو

 کند متناسب با خودآگاهی و ديدگاه خود آن را به تصوير می را که از محيط پيرامونش درک

آشنا و هيجانات او مانند خشم، لذت، شادی، های  زمينهها،  کودک به پديدهی  کشد. عالقه می

 گردد. می گريه باعث تکميل شدن و اغنای تصوير

 اما  شود، می تر گرايانه کودکان همزمان با رشد سنی آنها روز به روز واقعهای  نقاشی
 

                                                      
1-  Kevin Andrew Lynch 
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ساله،گاهی همچنان دارای عناصر و اجزايی هستند  2تا  0انجام شده توسط کودکان های  نقاشی

 & kitahara)توان آنها را ديد اما کودک از بودنشان آگاهی دارد  نمی که گرچه در حالت عادی

Matsuishi, 2006, 55)  شود به طوری می مشاهده 7 و 9چنانچه نمود اين مطلب در تصاوير 

اپرای سيدنی در کنار بنا پرچم و ماهی وجود نداشته ولی کودک در  که طبق اصل تصوير بنای

به  3که طبق تصوير  آن را کشيده است. و يا اين تصويربرداری ذهنی خود از تصوير ارائه شده

المان ارتباطی پله در نما توجهی نشده و ی  لفهؤورژپمپيدو به مجزئيات موجود در بنای مرکز ژ

از بنای ساختمان  4همچنين در تصوير  فقط چارچوب اصلی بنا را به تصوير کشيده است،

جزئيات بنا، حتی ی  توجهی نشده ولی بقيهها  رقصان پراگ به انحنای موجود در يکی از برج

 در حد همسايگی بنا را به تصوير کشيده است.
 

 
Image 1, 2: Examples of drawings drawn up by children with non - existent details 

in embedded in the original image 
 

 

Image 3, 4: Examples of drawings drawn up by children regardless of the original 

details embedded in the original image 
 

 ستخراج از نقاشيشناسانه اطالعات قابل ا تحلیل روان

به سه عامل تعيين کننده اطالعات از يک تصوير کشيده شده توسط کودک  9نمودار 

 کند: اشاره می
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 انمأخذ: نگارندگ -عوامل تعيين کننده اطالعات از يک تصوير . 9 نمودار

Graph 1.  The determinants of information from an image- source: authors 

 

کنند اما به آن شباهت ندارند  اند يعنی بر موضوع خود داللت می ها کامالً نمادين بعضی نقاشی

ی موضوع يا  کنند. نقاشی هايی که اطالعات درباره و اطالعات مربوط به آن را منعکس نمی

 نوع اطالعات در اختيار ما بگذارند: 3توانند  دهند می ی شده را ارائه میی نقاش صحنه

 )بازنمايی شی محور( کنند می اطالعات ساختار شی را منعکس  -9

 )بازنمايی ترتيب محور( کنند می اطالعات مناسبات اشيا در يک صحنه را منعکس  -7

 کنند می اويه خاص منعکساطالعات مربوط به ديده شدن يک شی يا صحنه را از يک ز  -3

 (7)نمودار  )بيننده محور(

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مأخذ: نگارندگان -اطالعات موجود در نقاشی کودکان . 7 نمودار
Graph 2.  The information contained in children’s painting - source: authors 

 

 روانشناسانمورد توجه  مجدداً ارزيابی،اخير نقاشی به عنوان ابزاری کمکی در های  در دهه

شود بالينگر بتواند اطالعات مهم و اضافی را در  می استفاده از ترسيم باعث قرار گرفته است.

شوند را به دست  می مورد افکار و احساسات مراجع که در تحقيق حاضر کودکان محسوب

به  کنند، می مفاهيم مهم شروعاز  خود معموالًهای  آورد. کودکان برای معنا بخشيدن به نقاشی

 

عوامل تعیین کننده در دریافت 
 اطالعات از یک تصویر

 دانش کودک درباره خود موضوع نقاشي

کودک از نقاشي و مشخص تفسیرتفسیر 
 میت اووعات مورد اهنمودن موض

 استعداد کودکان در تولیدیک نقاشي

اطالعات مربوط به نمادین: 

 دهد. نقاشی را ارائه نمی

ی  اطالعات دربارهروایتي: 
ی نقاشی شده  موضوع با صحنه

 دهند. را ارائه می

 بازنمايی شی محور
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دهند  می اين ترتيب کودکان در مفاهيم هنری خود سطوح رشد و تکامل خود را نيز نشان
(Oster, Crone., translate by Derakhshanpour, 2014, 78) 

تجزيه و تحليل نقاشی در تفسير هر نشانه توسط ی  هايی که در زمينه بندی نظريه طبق جمع

توان در حالت کلی به نتايج زير دست  می انجام شده است، 9محققان در جدول  پردازان و نظريه

 کرد: اپيد

 

ی تجزيه و تحليل نقاشی در تفسير هر نشانه توسط نظريه  هايی در زمينه بندی نظريه جمع . 9 جدول
 مأخذ: نگارندگان -پردازان و محققان 

Table 2.  The conclusion of the theories in the context of painting analysis in the 
interpretation of each sign by theorists and researchers, source: authors 
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 گری و تحمل پايين تناکنش های مختلف يکپارچگی ضعيف در قسمت
 حساس عدم امنيت و عدم اطمينان خطوط عجوالنه و کوتاه

 امنيت و عزت نفس پايين خطوط کم رنگ
 های دفاعی، هيجانی و عصبانيت مکانيسم خطوط پررنگ

 اظطراب و آشفتگی سايه زدن پر رنگ
 د اعتماد به نفس سستیعدم اعتما سايه زدن کم رنگ
 ثباتی و عدم تعادل بی درجه خم شده باشد 90شکلی که بيش از 

 عدم کفايت انزوا، عدم امنيت، ی کوچک نسبت به تصوير اصلی اندازه
 جاه طلبی اشکال بلندتر از حالت معمول

 گرايش به انزوا تر از حالت معمول اشکال کوتاه
 سمبل جنسی گره و سوراخ

 پذيری استرس بدون خط زمين، کتيو مستقيمپرسپ
 احساس بيگانگی پرسپکتيو از باال

 غير قابل دسترس بودن پرسپکتيو از پايين
 تمايل به رفتار تهاجمی درخت خيلی بزرگ

 احساس حقارت درخت خيلی کوچک
 نياز شديد محبت از دنيای خارج در باز

 وابستگی در بزرگ
 ار برای دسترسیدشواری بسي فقدان در

 حالت تدافعی پنجره بسته
 روابط خوب با افراد پنجره باز

 تمايل برقراری ارتباط با خارج پنجره زياد
 منزوی بودن فقدان پنجره

 وابستگی نشان گرمی، دودکش
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دوم تحقيق که بر اساس تحليل برداشت کودکان از تصوير فرم ی  در اين مطلب در مرحله

شرايط حسی کودکان  که به آنها داده شده بود استفاده گرديد،که بر اساس آنها ساختمان هايی

 را در مواجه با نمود خارجی بنا استخراج گرديد.
 

 برداشت موضوعي از نقاشي به لحاظ عاطفي
باشد، در واقع  می نيزها  هنر عالوه بر توليد يک تصوير است نوعی بيان عواطف و انديشه

تر از توليد يک تصوير باشد، بسياری از افراد  تواند مهم می احساسات در بعضی اشکال انتقال

افراد چه تعليم هنری ديده باشند چه نه به هنگام کشيدن يا رنگ زدن يک ی  معتقدند که همه

 ,Glyn & Angele) کنند می از وضعيت عاطفی خود را بيانای  تصوير ناخودآگاه شمه

Translated by Mokhber, 2018, 149) کودک نسبت به عناصر ی  عوامل مورد عالقههای  نشانه

نشان  3توان به طور خالصه در نمودار  شناسان و محققان را می روانی  طبق نظريهها  در نقاشی

  دريافت گردد.ها  اصلی مورد توجه و نحوه تفسير مطالب از نقاشیهای  که نشانه داد به طوری
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مأخذ: نگارندگان -شناسان از نقاشی کودک های تحليلی روان نشانه . 3 ودارنم

Graph 3.  The analytical cues of psychologists from the child’s painting 
 

 گیری بحث و نتیجه
  ناپذير بينی کودک از برداشت تصويری: رنگ به عنوان عنصری تفکيک ارتباط رنگ با جهان
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 بزرگتر کشيدن اندازه هر تصوير نشان از اهميت بيشتر آن برای کودک است

 نشانه

 اندازه

 مقیاس

 تجزئیا

تصوير هر چه مقياس اجزا در نقاشی نسبت به هم بزرگتر باشد، آن 
 برای کودک از اهميت بيشتری برخوردار است

ند، کش مهم است با جزئيات بيشتری می کودکان موضوعاتی که برايشان
 حتی ممکن است جزئيات بزرگتر از اصل تصويرکشيده شود.
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 قرار تأثيراوانی در روحيه و رفتار کودکان دارد و حالت روانی آنان را تحت فر تأثيرمعماری 

کيفيت و  سردی و گرمی، در کودکان به تيرگی و روشنی،ها  بصری و روانی رنگ تأثير دهد، می

 کميت رنگ بستگی دارد.
ه داده شدهای  هايی که توسط کودکان از مشاهده انواع بناها و ساختمان از اين منظر نقاشی

از لحاظ رنگی که توسط آنها به بنا اختصاص يافته بود نيز بررسی  به آنها کشيده شده بود،

از ها  نحوه بررسی رنگ نيز سنجيده شود.ها  گرديد تا نوع نگرش و احساس آنها به ساختمان

 گردد: می نيز توسط ماکس لوچه استاس روان پزشک به صورت زير بيان 7 منظر آنها در جدول

 

 مأخذ: نگارندگان -ها از ديدگاه ماکس لوچه استاس  مفهوم رنگ  .7 جدول
Table 2. The concept of colors from the point of view max loche stas, source: authors 
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 آرامش، استقالل، پافشاری، تمرکز آبی
 درون عميق، رضايتمندی

 

محوريت، يکتايی،  قدرت، خود قرمز
 تهاجم، برانگيختگی

 بينی، حس بودن، خوش مثبت زرد
 فوريت، کنجکاوی

 عقالنی بلوغ خالقيت، بصيرت، عدم بنفش
 عاطفی و

 ی، رنجحسی، سست نفسانيت قهوه ای
 جسمانی

 ماليخوليا، ناخرسندی، گرايش سياه
 دگرگونی به ويرانگرانه، تمايل

 توجهی تفاوتی، فاصله، بی بی خاکستری

گ
تنوع رن

 

استفاده از 
يک يا دو 

 رنگ
 منفی حس بيانگر

 

 استفاده
 دو از بيش

 رنگ
 عاطفی حس بودن ستردهگ بيانگر
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 گیری بندی و نتیجه جمع
مختلف را های  معماری در دوره های شاخص از سبکهای  بنا يقات انجام شده،طی تحق

به صورت ها  تصويری بناهای  انتخاب کرده و سپس با مصاحبه با کودکان از طريق پرسشنامه

بعدی بدون توضيح و تفسيری از بناهای ی  داده شد. در مرحله قرار عکس در اختيار آنها

سپس  اشت و ادراک خود از بنا را به صورت نقاشی بيان نمايند.معماری از آنها خواسته شد برد

شناس از آنها خواسته  کودکان و مصاحبه با متخصصان روانهای  با در اختيار گذاشتن نقاشی

در  پرداخته و توضيحات هر نقاشی را به طور جداگانه بيان نمايند.ها  شد به تحليل نقاشی

او که در ی  عدم عالقههای  کودک و نشانهی  قهعوامل مورد عالهای  آخر نشانهی  مرحله

 يل و بررسی قرار گرفت.لمورد تح دشناسان استخراج شده بو توسط روانها  نقاشی

 

 مأخذ: نگارندگان -های تصويری و نماينده بنای سبکها  بندی سبکهای معماری در پرسشنامه طبقه . 3 جدول
Table 3. classification of architectural styles in picture questionnaires and styles 

building representative, source: authors 

 
 



 311 ... آن سال شهر و بررسي تأثیر 6-4بازبیني مفهوم نمای بناهای شهری از دیدگاه کودکان 

توان به نتايجی در مورد نحوه ارتباط برقرار کردن کودک با توجه به  ها می از بررسی نقاشی

ا به از آنهای  توان به نمونه می پی برد کهها  از معماری بناها  موارد مورد اهميت آنها در نقاشی

 اشاره کرد: 0شرح زير و مطابق جدول 

معبد پارتنون( به دليل صلب بودن، کودک  ، در معماری کالسيک )نمونه:0طبق جدول   -9

باعث ايجاد و همچنين عدم توجه او به جزئيات  امتناع کردهها  از به کار بردن رنگ در نقاشی

 شده است.ها  حس منفی و سردرگمی در نقاشی
 

 مأخذ: نگارندگان -های مختلف معماری  آوری شده از تصوير سبک های جمع نقاشی تصوير . 4 جدول
Table 4.  pictures of paintings collected from different architectural styles, source: authors 

 
 

يی ..( به دليل خوانا خانه آبشار و ويال ساوا برج ايفل، ، معماری مدرن )نمونه:0طبق جدول   -7

 طبيعی در معماری اورگانيک مورد عالقه کودک است.های  و ساده بودن و استفاده از المان

کال  تک و اکو تک و ديکانستراکشن )نمونه: ژورژپمپيدو،های  ، معماری0طبق جدول  -3

 مرکز هنری وکسنر( به دليل نشان دادن جزئيات سازه و تاسيسات باعث سردرگمی کودک  آکادمی،
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 انگيزد. حالت خشن و تدافعی را در کودکان برمیشده است و 

مرکز حيدرعلی افو استاديوم قطر(  ، معماری فولدينگ و پرش کيهانی )نمونه:0طبق جدول  -4

شکل نامتعارف هندسی باعث حالت سردرگمی، بی ثباتی در  به دليل داشتن منحنی، پيچيدگی و

 شود. می کودک
 

 مأخذ: نگارندگان -به لحاظ بررسی توجه کودکان به جزئيات معماری  ارتباط معماری و نقاشی کودک . 0 جدول

Table 5.  The relation between architecture and child painting in terms of the study 
of children’s attention to architectural detail, source: authors 
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 خط

 در ضعيف يکپارچگی
 پايين تحمل و گری تناکنش مختلف های قسمت

 ميناناط عدم و امنيت عدم احساس کوتاه و عجوالنه خطوط
 پايين نفس عزت و امنيت رنگ کم خطوط
 عصبانيت و هيجانی دفاعی، های مکانيسم پررنگ خطوط

 آشفتگی و اضطراب رنگ پر زدن سايه سايه
 سستی نفس به اعتماد اعتماد عدم رنگ کم زدن سايه

 درجه 90 از بيش که شکلی تعادل
 تعادل عدم و ثباتی بی باشد شده خم

 مقياس

 به نسبت کوچک ی ازهاند
 کفايت عدم انزوا، امنيت، عدم اصلی تصوير

 به نسبت بزرگ ی اندازه
 تکليفی بی اصلی تصوير

 بعد
 طلبی جاه بلند های بنا

 انزوا به گرايش کوتاه بناهای
 جنسی سمبل سوراخ و گره نقطه

 ديد
 پرسپکتيو

 پذيری زمين،استرس خط بدون مستقيم پرسپکتيو
 بيگانگی احساس باال از تيوپرسپک

 بودن دسترس قابل غير پايين از پرسپکتيو

 المان

 تهاجمی رفتار به تمايل بزرگ خيلی درخت
 حقارت احساس کوچک خيلی

 در
 خارج دنيای از محبت شديد نياز باز در
 وابستگی بزرگ در

 دسترسی برای بسيار دشواری در فقدان

 پنجره

 تدافعی حالت هبست پنجره
 افراد با خوب روابط باز پنجره
 خارج با ارتباط برقراری تمايل زياد پنجره
 بودن منزوی پنجره فقدان

 گرمی،وابستگی نشان دودکش
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نشان داده  4مختلف معماری به صورت نمودار های  سپس ميزان عالقه و درک کودک از سبک

ليل ساده بودن و خوانايی بيشترين مخاطب و سبک شده است. که سبک معماری مدرن به د

تک و ديکانستراکشن به دليل عدم خوانايی، پيچيدگی و استفاده از تاسيسات و سازه در های  معماری

 .نمای بنا کمترين مخاطب را به خود اختصاص داده است

 رندگانمأخذ: نگا -های معماری به لحاظ ميزان عالقه کودکان بندی سبک طبقه . 4 نمودار
Graph 4. The classification of architectural styles in terms of the degree of children’s 

interest - source: authors 
 

محققان و  هيسوابق موجود از نظر یبررس ،یچارچوب کل یدکترفروغ فرازجو، طراح :سندگانیسهم مشارکت نو
چارچوب  یدر طراح یفر، همکار زدانيمسئول؛ پرتو  سندهيمطالب و نو ليمحتوا و تحل نيمتخصصان، تدو

هر دو  ؛یريگ جهينت ه،ارسال و اصالحات مقال ه،ياول یکودکان ؛ بررس یذهن ريکسب و استخراج تصاو ،یکل
 .اند نموده ديقرار داده و تائ یمقاله را مورد بررس يینسخه نها سندهينو

پژوهش مؤثر  نيا ليکه با نقد و مشورت در تکم یمه کسانمراتب تشکر خود را از ه سندگانينو :یسپاسگزار
 .دارند یاند اعالم م بوده

مقاله مستخرج  نيوجود ندارد. ا ینوع تعارض منافع چيمقاله ه نيکنند که در ا یاذعان م سندگانينو منافع: تضاد
 .دکتر فروغ فرازجو است يیفر، با راهنما زدانيارشد پرتو  یاز رساله کارشناس

 .باشد ینم یمال تيمقاله مشمول حما نيا :يمال منابع
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