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   198در پرورشگاه   طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:

 

 

      مقدمه -1-

 اجتماعی و جسمانی عوامل نظیر مهمی عوامل تأثیر تحت کودک رشد    

 و تغییر در گذار تاثیر عوامل این از یک هر به توجه عدم. است

 چشم تاثیر کودک روانی روحی همه از مهمتر و جسمانی عوامل تبدیل

 می رشد آن در کودکان که است فضایی مهم موارد از یکی. دارد گیر
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 روحی، بالندگی و رشد در هم و جسمی پرورش در هم محیط و فضا. کند

 تاثیرگذار نیازهای از یک هر برآورد. است تاثیرگذار کودکان، روانی

 نیازها برآورد ابزار و عوامل تا است فضایی نیازمند کودک رشد در

  آورد. فراهم را نیاز مورد شرایط و دهد جا خود در را

 به کوتاه نگاهی. است کودکان عمده مشکالت از سرپرستی بی ی پدیده   

 طیف سرپرستی بی که شود می مشخص آن های علت و سرپرستی بی ی پدیده

 در نعمت   که سرپرست بی کودکان. گیرد دربرمی را کودکان از وسیعی

 آنها از خانوادگی زندگی شیرین طعم چشیدن و زیستن خانواده کنار

 ادامه به ناچار خود همدوران دیگر با همراه مکانی در است، شده سلب

  هستند. حیات

 درمان نه آنهاست خانمانی بی درمان فقط مراکز این در آنها اسکان    

 سرپرست، بی کودکان نگهداری مراکز محیط ،شان دیده آسیب روان و روح

 کودک برای دارد، تعلق آن به آنچه هر و فضا و فرم دیوار، و در

 نظر در با و دارد خانه از وی که است تصوری آن حکم در سرپرست بی

 نقش نگرفتن نادیده با – وی حساس و بین باریک ذهن و روح گرفتن

 بودن خانه و خانواده امن محیط در حس ایجاد سنگین بار -مربیان

 .فضاهاست گونه این طراحان ی عهده بر

 

 

 بیان مسئله -1-2

 محل جامعه با را انسان كه است ايجامعه اولین خانواده

 روستا، یا شهر در زندگي است بدیهي. دهدمي پیوند خود سكونت

 رو این از و داشته دنبال به خانواده براي متفاوتي كاركردهاي

 متفاوت شخصیت روستایي، خانواده یا شهري خانواده در نیز كودك

 خود ياداره و خود از دفاع به قادر كه كودكاني. یافت خواهد

 .باشندنمي



 

 

 عمري كه است كودكان به مربوط مشكالت اهم از سرپرستيبي يپدیده

 اجتماعات و گروهها. دارد خلقت سالیان طول درازاي به و طوالني

 در و جنگلها دشتها، و كوهها در ـ بزرگ و كوچك هايدسته در آدمي

 اطراف طبیعت يشده كنترل هجوم و آسیب معرض در دائما   رودها، حواشي

 متخاصم، گروههاي تهاجم و وحوش حمالت زلزله، سیل،. داشت قرار

 بود خانه ستونهاي شكستن آن حاصل كه كردمي تهدید را بشر پیوسته

 .سرپرستيبي ایجاد و

 تهاجمات انساني، تمدن رشد راستاي در اگرچه آن از پس سالیاني

 نابودكننده، عوامل و ابزار لیكن كرد، پیدا كاهش طبیعي ضایعات و

 به یافت، وسعت آن يدامنه و گرفت قرار زورمداران كنترل و دست در

  .نشد میسر هانسل تا آن جبران گاه كه طوري

 پدیده این هايعلت و سرپرستيبي يپدیده به كوتاه نگاهي

 سرپرستيبي این و گیرددربرمي را كودكان از وسیعي طیف سرپرستيبي

 و پدر و والدین. باشد زیادي بسیار عوامل تاثیر تحت تواندمي

 خانواده اختالف اثر بر خود كودكان حساس روح به توجهبي كه مادرهایي

 كودكان گذاشتن راه سر بر گاهي. كنندمي تبدیل جنگ كانون به را

 باعث خود كودكان اوقات بعضي و شودمي آنها شدن سرپرستبي عامل

 .خانه از كردن فرار با شودمي خودشان شدن سرپرستبي

 راه مرسوم، عرف و بینش و فرهنگ به توجه با ايجامعه هر در

 در نیز را اقدامات و شده گرفته نظر در معضل این رفع جهت هایيحل

 این اسكان به تنها اقدامات این يعمده ينتیجه اما. است داشته پي

 كه سرپرستبي كودك آنها روان و روح درمان نه انجامیده كودكان

 خانوادگي زندگي شیرین طعم چشیدن و زیستن خانواده كنار در نعمت

 دیگر با همراه پرورشگاه نام به مكاني در است شده سلب او از

 .است حیات ادامه به ناچار خود همدردان

 تعلق آن به آنچه هر و فضا و دیوار فرم و در پرورشگاه، محیط

 خانه از وي كه است تصوري آن حكم در سرپرستبي كودك براي دارد،



 

 

 نادیده با وي، حساس و بینباریك ذهن و روح گرفتن نظر در با و دارد

 بودن خانه امن محیط در حس ایجاد سنگین بار ـ مربیان نقش نگرفتن

 .فضاهاست گونه این طراحان يبرعهده

 اهمیت موضوع -1-3

 از خانواده کانون از بودن دور دلیل به سرپرست، بی کودکان

 باعث که اند بوده محروم خانواده روانی و روحی عاطفی، های حمایت

 مرکز در زندگی همچنین. است شده آنان روحیه شدن حساس و شکننده

 و شرایط نیز و ندارند آن به نسبت تعلقی  هیچ که روزی شبانه

 ارتباط کودکان این که است شده باعث مراکز این بر حاکم قوانین

 که باشند داشته خود زندگی محل از خارج اجتماعی زندگی با محدودی

 احساس و نفس به اعتماد دادن دست از و اجتماع از گریز آن نتیجه

 این خاص روحیات به توجه با بنابراین. باشد می آنها در ناامنی

 عاطفی نیازهای به توجه دارند قرار حساس بسیار سنین در که کودکان

 .برخورداراست باالیی بسیار اهمیت از آنان مادی حتی و روانی و

 بدلیل عمدتا   که هستند روبرو مشکالتی و مسائل با سرپرست بی کودکان

 این که چرا. باشد می روزی شبانه نگهداری مراکز در آنها زندگی

 شود، می کمتری توجه آنها به که کنند می زندگی محیطی در کودکان

 تک تک به خاطر همین به و فردی نه و شود می برخورد جمعی آنها با

  .شود نمی کافی توجه آنها

 عمده از روانی مشکالت بر عالوه اجتماعی و شخصیتی -هویتی مشکالت

 حاکم روابط تجربه عدم خانواده، از بودن دور. »باشد می مشکالت این

 و خاص مکانی خاص، جمعی به تعلق احساس عدم خانواده، افراد بین

 مشکالت و کودکی در سردرگمی دچار را کودکان این....  و مشخص هویتی

 از کودکان این بودن دور .کند می آینده در رفتاری و شخصیتی عمده

 باعث روزی شبانه مراکز در کودکان این نگهداری و مردم و جامعه

 که روزمره مشکالت با تماس حتی و اجتماعی ارتباط امکان که شود می

 ندرت به نیز اند شده عادی معمولی افراد برای اجتماع درون در

 .«  افتد می اتفاق کودکان این برای



 

 

 

 اهداف تحقیق -1-4

توجه به نیاز های کودکان بی سرپرست مهمترین دلیل انتخاب این 

 به شکل زیر است:   سرپرست بی کودکان روانی تحقیق بود که نیازهای

 حمایت از و کنند می زندگی خانواده از دور علتی هر به که کودکانی

 که دارند نیازهایی اند، بهره بی خانواده روحی و عاطفی های

 از دفاع و اداره به قادر که کودکانی برای نیازها این برآوردن

  .است مشکل و سخت کاری باشند نمی خود

 :از عبارتند نیازها این از برخی

 اعتماد به نیاز ،اجتماعی زندگی از ،گریز حامی یک داشتن به نیاز 

 امنیت، نیاز به نیاز و اضطراب و ترس ، احساسمحبت به نیاز ،نفس به

 . مالکیت احساس به

 

  حامی یک داشتن به نیاز

شکالتی از یکی ست بی کودکان که م ستگی دارند، سرپر ست واب . ا

 نزدیک که کسی هر به است ممکن محبت، کمبود دلیل به وابستگی این

 این وابستگی مواقع، اکثر در. بیاید وجود به شود می کودکان این

 همین به. است ناپذیر اجتناب مربیان یا مسئوالن از یکی به کودکان

  رسد می نظر به الزامی سرپرست بی کودکان برای مشاور یک وجود علت

 افکار و دارند اعتماد آنان به که فردی با کودکان این از تا

ــادی  هرگونه از و کرده برقرار رابطه کنند می قبول را او ارش

 همراه جدایی با آنها برای وابستگی که چرا باشند دور به وابستگی

 .است

 



 

 

  اجتماعی زندگی از گریز

 آشنا اطرافیان و خانواده با تولد بدو از خانواده در کودکان

 آشنا اجتماع با بیشتر روز هر و شده اجتماع وارد بعد و شوند می

 به کنند می زندگی ها روزی شبانه در که کودکانی اما. شوند می

 می دور اجتماعی زندگی از کم کم دارند که محدودی ارتباطات دلیل

 از کودکان این ترس باعث اجتماعی روابط در محدودیت وجود. شوند

 .است زندگی از فرار ترس این نتیجه که شود می اجتماع

 

  نفس به اعتماد به نیاز

 تکیه به نیاز باشند داشته نفس به اعتماد اینکه برای کودکان

 کودکان. باشد می کودک برای گاه تکیه بهترین خانواده و دارند گاه

 به اعتماد فاقد اغلب خانواده حمایت وجود عدم دلیل به سرپرست بی

 کودکان به باید. اند خجالتی و دارند عادت تنهایی به هستند، نفس

 به باید منظور همین به باشند داشته نفس به اعتماد تا داد قدرت

 کارهای و کنند تجربه را خود زندگی محیط مسائل تا داد اجازه آنها

 از آگاهی با طریق این به. دهند انجام خودشان را اشان روزمره

  .کنند پیدا کافی نفس به اعتماد توانند می آن مسائل و جامعه

  محبت به نیاز

 کانون در که محبتی است، نیازمند محبت به همواره انسان

 که هنگامی تولد، بدو همان از کودکی هر. شود می ایجاد خانواده

 در که محبتی. کند می احساس را محبت گیرد می قرار مادر آغوش در

 می جلوه مختلفی های شکل به او سنی شرایط به بنا کودک زندگی طول

 این. است دیگر ای گونه به سرپرست بی کودکان برای وضع اما. کند

 همه با سرپرست بی کودکان نگهداری مراکز به ورود هنگام کودکان

 دهد نمی اجازه مسئولین به نیز ها  بچه بودن زیاد و اند غریبه



 

 

 بزرگی خالء بنابراین. باشند داشته کافی محبت ها بچه تک تک به تا

  .آید می وجود به کودکان این زندگی در

 

  امنیت به نیاز و اضطراب و ترس احساس

 هر برای امنی مکان که خانواده کانون از سرپرست بی کودکان

 مراکز این در زندگی از علت همین به و هستند محروم است، کودکی

 در امنیت احساس ایجاد برای شاید. کنند می ناامنی و ترس احساس

 باشند داشته آنها با تری عمیق عاطفی رابطه باید مربیان آنها،

  .دهند کاهش کودکان این در را اضطراب و ترس بتوانند تا

 

  مالکیت احساس به نیاز

 های داشته به نسبت کنند می زندگی مراکز این در که کودکانی

 ندارند، خود آن از را چیزی اختیار چون کنند نمی مالکیت احساس خود

. دهند نظر غیره و پتو رنگ تختخواب، محل مورد در توانند نمی مثال  

 در که صورتی در باشد می مرکز قانون براساس کارهایشان تمام

 را چیز همه خانواده در کودکان و نیست حاکم قانونی چنین خانواده

 با. دیگر مسائل تا گرفته لباس رنگ از کنند می انتخاب خودشان

 مالکیت حس که شود رفتار ای گونه به باید نیز سرپرست بی کودکان

 .باشند داشته خود وسایل و محیط به نسبت

 تامین را خود کودک نیازمندیهای تمام باید مادر و پدر 

 روان عقیده به که اوست روانی نیاز کودک، نیازهای از یکی. نمایند

 دارای انسان برای جسمی احتیاجات اندازه به روانی احتیاجات شناسان

  .است اهمیت

 

  کودک برای زیبا و نیکو نام انتخاب



 

 

 آیند خوش و زیبا نام انتخاب مادر، و پدر وظیفه ترین ابتدائی     

 و مضحک نام و اعتبار؛ و حیثیت منزله به که چرا -است کودک برای

 عقده کودک در و بوده دیگران توهین و استهزاء منزله به محتوا بی

  .کند می ایجاد روانی

  کودک به احترام

 کودک آنجائیکه از. است انسان زندگی دوره مهمترین کودکی دوره

 شکل او، تربیت برای مادر و پدر است، ناتوان و ضعیف انسان یک

. بکنند زیادی دقت باید کودک شخصیت پروش و درونی استعدادهای گیری

. است کودک اجتماعی رشد ابزار موثرترین اجتماعی، برخورد شیوه

 می او شخصیت تقویت و کودک نفس به اعتماد موجب کودک به احترام

 احترام و مهربانی محبت، بزرگساالن، با برخورد در وقتی کودک. شود

 اطاعت شده، جذب ایشان طرف به ناخودآگاه کرد، مشاهده آنها از را

 .شود می بیشتر اش پذیری

 

  محبت به نیاز

 که اوست روح سالمت عامل مهمترین و کودک هر اساسی نیاز محبت،      

 ساز زمینه محبت، کمبود. شود می روانی ناهنجاری موجب آن نبود

  .است اجتماعی های آشفتگی و بزهکاریها از بسیاری

 و محبت او به و غافلند او از والدین که کرد حس کودکی وقتی    

 خواهد می و آید می بوجود ای عقده و کینه او دل در ندارند، عنایت

 این گاهی که بگیرد انتقام کند می زندگی آن در که اجتماعی از

  .است جنایت و جرم بروز باعث روانی ناهنجاریهای

 حس. آورد می بار ناتوان و ضعیف را کودک محبت، در افراط البته      

 زندگی الزمه که را شجاعتی و شود نمی تقویت او در نفس به اعتماد

    .دهد می دست از است، اجتماعی و فردی



 

 

 

 روحی آرامش به نیاز

 و آنان با همنشینی فرزندان، روحی آرامش حفظ برای روش بهترین      

 به مادر و پدر که کند احساس کودک وقتی. آنهاست احوال از مراقبت

 دلبستگی. است مهم برایشان او خوشحالی و ناراحتی دارند، توجه او

 اینجاست و کند می پیدا خود خانواده به بیشتری آرامش با همراه

 تکیه به برایش آنها و گیرد می شکل او در مادر و پدر حیات دو که

 احساس خانه، در کودک صورت، این در. شوند می تبدیل محکم، گاهی

  .آورد می دست به را الزم روحی امنیت و کند نمی بودن زیادی

 

  خدا به ایمان نیاز

 آلوده خارجی، عوامل توسط اگر که است ای گونه به آدمی فطرت    

 کودک،. کند می پیدا گرایش هستی مبدا و خدا به نشود، منحرف و

 مـسائل از بسیاری فهم و درک پی در بزرگساالن از بسیاری همانند

 قرار خطاب مورد را مادر و پدر خود، ذهن حد در و است هستی عالم

 می قرار سؤاالتش فشار تحت را آنها مسائل این فهم برای داده،

 که اوست عمده نیازمندیهای از یکی الهی، ایمان به کودک نیاز.دهد

 می اضـطراب و هـدفی بی سردرگمی، دچار را او نشود، بـرآورده اگر

 .  کند

 ایجاد:  كرد بیان چنین توان مي را كودكان این براي طراحي هدف

 كودكان استعدادهاي پرورش و جسمي و عاطفي رشد زیست براي شرایط

 همگامي براي باید حمایتي مجموعه در زندگي طي در كه سرپرست بي

 توانائیهاي و مهارتها به مردم میان در شدن پذیرفته و جامعه با

 یا و كرد طراحي چگونه باید را فضا این اینكه حال ، برسند الزم

 به رسیدن براي.  باشد مي پروژه اصلي بحث نامید چه را آنها حتي



 

 

 بي كودكان اصوال   كه داشت نظر مد را نكته این باید نظر مورد هدف

  : اند عمده مشكل 2 داراي سرپرست

 و جامعه و مردم از بودن دور آن اي ریشه علت:  اجتماعي مشكل ـ1

 دادن سوق باعث معضل این كه است مانند قلعه فضاهایي در زیستن

 . شود مي  شناسي جامعه مطالعات به مطلب

 و خانواده نظام از بودن دور آن علت:  شخصیتي و هویتي مشكل ـ2

 مي روزیها شبانه درون غلط سیستمهاي اتخاذ و زندگي نرمال سیستم

 رواني بهداشت هاي زمینه در روانشناسي مطالعات امر این كه.  باشد

 . طلبد مي را

 خانواده شبه سیستم ، خانواده نظام به واحدها نظام شدن نزدیك براي

 نظر در كودكان این سازي متعادل و نرمال جهت در سیستمي عنوان به

 سرپرست بي كودكان براي مراقبتيـ  اقامتي واحدهاي.  اند شده گرفته

 معمولي خانه یك از بیشتر آن انرژي ولي است شده خانه به تبدیل

 : دارند خاص پتانسیل 2 ها خانه این.  باشد مي

  كودكانه كودكفضاي-1

  صمیمي و مهر پر فضاي سرپرست بي كودك -2

 و شناختي جامعه هكارهاي را معماري تجسم پروژه این هدف و

 خواسته با مطابق كه باشد مي پروژه موضوع با مرتبط روانشناختي

 لذا ، است گردیده كودكان این زندگي ابعاد متفاوت نیازهاي و ها

 القاء از لذا بوده الزم جذابیت و تنوع داراي باید فضایي اینچنین

 . باشد دور به كودكان به اسارت حس

 : داشت نظر مد را زیر اهداف باید فضا این طراحي در

  جامعه قشر ترین پذیر آسیب بعنوان كودكان زندگي شرایط بهبود ـ1

  آنها براي خانواده و خانه یك ایجاد ـ2



 

 

 رواني و عاطفي محیط در كودكان پرورش براي مناسب بستر ایجاد-3

  مناسب

  كودكان به استعداد بروز فرصت دادن-1

  اجتماع در حضور براي كودك به دادن شخصیت-2

 عادي شرایط گذاشتن اختیار در با نفس عزت و نفس به اعتماد دادن -3

  زندگي

 از جامعه به بعدي صدمات و رواني و روحي بیماریهاي از پیشگیري -4

 . كودكان این صحیح پرورش و رشد و دادن سامان طریق

 دلچسب و گرم محیطي باید فضاها این كه كرد توجه باید كلي بطور

 نماید انتقال كودك به را خانه امنیت احساس همان بتواند كه باشند

 درستي به زماني و نیست كودكانه بازي یك كودكان براي طراحي. 

 بعنوان بلكه بزرگترها مینیاتور بصورت نه را كودك كه گیرد مي صورت

 مخصوص عواطف و اندیشه ، احساس ، حقوق داراي كه انساني موجودي

 . بنگریم اوست به

 

 تحقیق و اهمیت  ضرورت  -1-5

 امركه این به توجه با و آمد درمقدمه كه آنچه به باتوجه

 است،نه آشكار همگان بر یتیم كودكان وهوشي ،عاطفي رفتاري مشكالت

 برنامه كلیه توجه تري وسیع درسطح بلكه كه پژوهشگران توجه تنها

 مي نظر به ضروري  مساله این به مردم عموم وحتي اجتماعي ریزان

 حق خانواده درمحیط زندگي كه قضیه انساني ازجنبه نظر صرف.رسد

 اجتماعي شوند،جنبه مند بایدبهره كودكان همه حق این از و است كودك

 كودكان دیگر مثل بایدروزي هم یتیم كودكان.است اهمیت نیزحائز آن

 نیست انكار قابل.كنند زندگي درجامعه پرورشگاه مسئوالن كنترل بدون

 عاطفي توانائیهاي حداقل از خورداري بر جامعه در زندگي الزمه كه



 

 

 وجود به كودكان این در الزم مهارت اگر رو ازاین.است واجتماعي

 براي دیگر سویي واز شوند مي عدیده مشكالت خوددچار سویي نیایداز

 كودكان به توجه این بنابر.آورد هند خوا بار به مشكالتي جامعه

 .رسد مي نظر به وحیاتي الزم امري آنان وتربیت تعلیم و یتیم

 را بودن سرپرست بدون بار تنها امروز كه است اي كلمه سرپرستي بي

 رفتاري ، شخصیتي ابعاد تمامي آن پس در بلكه كند نمي  حمل بخود

 مشاهده آماري بررسي در.  برد مي سؤال زیر را شخص اجتماعي ، رواني

. اند بوده مؤثر سرپرست یا خانواده فاقد مجرمین اكثر كه شود مي

 یك بلكه نبوده فردي كوچك مسئله یك تنها سرپرستي بي ترتیب بدین

 شناخت براي تحقیق تنها پروژه این.  باشد مي اجتماعي بزرگ مسئله

 یافتن آن هدف بلكه باشد نمي فضا با حسي برخورد آن پس در و مسئله

 بي از ناشي پسوندهاي كردن كم هدف با سیستم و روش مطلوبترین

 . باشد مي ایران یعني طرح بستر در سرپرستي

 را آینده و حال نسل مرتبا   كه است خطري سرپرست بي كودكان افزایش

 ابعاد در جامعه پیكره بر را بخشي زیان اثرات و كند مي تهدید

 تحمیل خانوادگي و فردي ، عاطفي ، سیاسي ، اجتماعي ، فرهنگي مختلف

 كالن دومین بعنوان مشهد شهر مورد در بویژه مسئله این نماید مي

 این افزایش علل.  نماید مي رخ تر جدي و رنگتر پر مذهبي شهر

  : كرد عنوان زیر دالیل توان مي را شهر این در بخصوص كودكان

 مناسب و امن محل یك بعنوان(  ع)  رضا امام ملكوتي بارگاه وجود .1

 همین به شود مي شناخته كودكان كردن رها نیز و فراري كودكان براي

 . آورند مي رو مشهد به دیگر اماكن و شهرها از علت

 ایجاد در مستقیم بصورت كه خراسان استان در پیاپي هاي خشكسالي .2

 و نشیني حاشیه و شهرها به هجوم قبیل از مسائلي و بوده مؤثر فقر

 . دارد همراه به را آن با مرتبط مسائل

 شناسنامه بدون كودكان تولد باعث افغانستان كشور با بودن مرز هم .3



 

 

  اعتیاد میزان باالرفتن .4

  بیكاري نرخ صد در 22 افزایش .5

  بزهكاري نرخ رفتن باال .2

  روان و اعصاب بیماریهاي رقم افزایش .7

  طالق آمار رفتن باال .8

  فقر سطح افزایش و اقتصادي مشكالت آمدن بوجود و تورم باالرفتن .9

 از كه آنجا از كودكان این كه داشت توجه باید دیگر طرف از و

 نوع هر براي الزم آمادگي اند مانده محروم عاطفي و مادي حمایتي

.  دارند بیشتري حمایت به نیاز لذا باشند مي دارا را پذیري آسیب

 و روانشناس ، شناس جامعه باید بود معمار یك توان نمي اینجا در

 معماري ارزش كه كاري تنها.  بود معمار یك نهایت در و شناس رفتار

 معماري كه اینست برد مي باال شطرنج این مهره آخرین بعنوان را

 كند مي تعریف ما براي را محیط و فضایي كیفیت كه اي رشته بعنوان

 شرایط گرفتن نظر در و موضوع با صحیح برخورد با تا است قادر

 مناسب طرح غالب در را آن و برسد صحیح اي ایده به كنندگان استفاده

 . كند اجرا

 

  تحقیق روش -1-2

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات 

 معماری با قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 


