
 

 

 فروشگاه ، بزرگترین سایت تخصصی معماری

 با زبان فارسی و با  011جهت مشاهده آموزش نرم افزارهای معماری از صفر تا 

 را کلیک کنید. اینجاکمترین هزینه 

 جهت مشاهده نقشه ها ، پایان نامه و طرح های نهایی آماده معماری جهت کانسپت 

 را کلیک کنید. اینجاگرفتن و یا تحویل پروژه 

 جهت مشاهده مقاالت ، رساالت و مطالعات نهایی آماده معماری جهت تحویل 

 را کلیک کنید. اینجاپروژه          

 

 www.cadyar.comبزرگترین سایت تخصصی معماری  

 .زیر کلیک کنید عکسجهت عضویت در کانال ما در تلگرام کافیست روی 

 برای انجام پروژه های عمران و معماری با ما تماس بگیرید.

19913571991 

 https://t.me/Cadyar01                 آیدی تلگرام  

https://t.me/Cadyarmemar           آیدی تلگرام 
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 http://www.cadyar.com/?cat=206       دانلود رایگان نقشه های معماری              

 http://www.cadyar.com/?cat=1300     دانلود رایگان رساله و مطالعات معماری      

 http://www.cadyar.com/?cat=283    آموزش رایگان نرم افزار های معماری        

صورت رایگان و یا در قبال هزینه به جهت مشاهده مطالب کاربران  مهمان که مطالب خود را به  

  کلیک کنید. اینجاکدیار  گذاشته اند در سایت  اشتراک

شما نیز میتوانید مطالب خود را در سایت کدیار به اشتراک بگذارید تا بدونه هیچ هزینه ای صاحب شغل 

 را کلیک کنید. اینجاالب خود جهت اشتراک گذاشتن مط دوم شوید.

 

 

جهت دریافت هرگونه رساله و مطالعات معماری با 

 قیمت پایین با ما تماس بگیرید.

09903570990 

 

 150 در  مرکز خالقیت   طراحی قسمتی از رساله

 صفحه در قالب ورد:

 

 1رشد ذهنی  1-

سالگي، مرحله جديدي در رشد ذهني کودک آغاز مي شود که  2حدود پايان 

ويژگي هاي عمده آن تسلط بر نمادهاست، يعني کودک مي تواند از اين به 

بعد از نمادها به جاي اشيا استفاده کند که ازاين طريق توانايي 

هني بعد فراهم مي شود. از گونه اي استفاده از انجام دادن عمليات ذ

نمادها استفاده از کلمات به جاي اشيا و گسترش زبان است. تکلم کودک 

دراين مرحله کامال خودمدار است، زيرا کيفيت استفاده از نمادها بستگي 

به تجارب شخصي کودک دارد. کودکان مختلف بسته به شناختي که از اشيا 
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وني از آنها به دست مي آورند. تسلط بر نمادها به دارند، معاني گوناگ

کودک اجازه مي دهد تا آنچه را قبال به صورت حسي وحرکتي انجام مي 

داده است، اکنون به طور ذهني بکار برد.بايد دانست که براساس نظام 

پياژه دراين سطح با کودکي سروکار داريم که در مرحله ي پيش عملياتي 

يري عمليات منطقي عيني گام بر مي دارد، بي است، يعني دراو شکل گ

آنکه بتواند از عهده ي انجام دادن آن به طور کامل برآيد. اما به 

موازات اين فعاليت، کنش نمادي يا رمزي در کودک گسترش مي يابد و 

امکان تجسم اشخاص غايب و مکان و رويدادهاي دوراز نظر را براي وي 

رمبناي اين تجسم ها به استدالل فراهم مي سازد وکودک مي تواند ب

بپردازد.کنش نمادي در شکل زبان، در شکل تقليد در غياب الگو ودر شکل 

بازي رمزي متجلي مي گردد و فکر کودک را از انعطاف بيشتري برخوردار 

مي سازد.در مجموع گسترده پيش عملياتي را بايدازيک سو فرصت شکل گيري 

سم وشکل گيري تصوير ذهني و بروز ابزارهاي جديد ذهني يعني ظرفيت تج

ظرفيت هاي مبتني بر کنش نمادي يعني زبان، تقليد معوق وبازي رمزي 

دانست واز سوي ديگر پيشرفت درجهت کسب ظرفيت هاي شناختي 

مقدماتي.بررسي هايي که درباره تحول حافظه کودک به عمل آمده اند 

يادآوري از  نشان مي دهند که دراين سطح بازشناسي درکودک خوب ولي

تحول کمتري برخوردار است.در قلمرو زبان خزانه لغات کودک از آغاز 

اين دوره به سرعت غني تر مي شود وبه رعايت دستور زبان بهبود قابل 

مالحظه اي برخوردار مي گردد.فکر رمزي در قالب بازي هاي رمزي در 

ي آغاز گستره فکر تجسمي ودرکنار شکل گيري زبان به شکل روان بندي رمز

مي شود وامکان بيان آسان و دلخواه افکار وخواسته هاي کودک را فراهم 

 6مي آورد، بازي رمزي دراين سطح گسترش مي يابد وبه قله مي رسد.از 

سالگي دگرگوني هاي شناختي مهمي به وقوع مي پيوندد، ظرفيت  12تا 

ک تمرکز ذهني کودک مدام از استحکام بيشتري برخوردار مي گردد. کود

مطمئن تر، پايدارتر وگزينشي تر به امور مي نگرد. کودکان دراين سنين 

توانايي آن را دارند که بخش هاي مهم تر يک تکليف را درک کرده ويا 

در موقعيت هاي دوپهلو امکاناتي را برگزينند که به حل مشکل کمک مي 

ي کنند.بايد خاطر نشان ساخت که دراين سطح منطقي که کودک به آن دست م

يابد منطقي است که از چارچوب عيني خود جدا شدني نيست، يعني منطق 

عيني است وبه حضور مادي اشيايي که درباره آنها اعمال مي شود وابسته 



 

 

است. به عبارت ديگر، کودک نه تنها تا زمانيکه اشيا را لمس نکند 

ودرآنها دخل وتصرف نکند نمي تواند به صورت منطقي استدالل کند، بلکه 

ر برابر قضاياي ساده ي لفظي، حتي درسطح عيني، هنوز به طور کلي در د

  استدالل در مي ماند .

  2ظريه رشد اريکسونن  11-1

 اجتماعی چیست ؟  –رشد روانی 

های شخصيت ترين نظريهاجتماعی اريکسون يکی از معروف-نظريه رشد روانی

داشت که شخصيت شناسی است. اريکسون نيز همانند فرويد اعتقاد در روان

ابد. نظريه اريکسون برخالف نظريه مراحل يهر فرد، طی مراحلی رشد می

جنسی فرويد، به تشريح تاثير تجربه اجتماعی در تمام طول عمر -روانی

 پردازد. می

هّويت اجتماعی اريکسون، رشد -کی از عناصر اصلی در نظريه مراحل روانیي

حس آگاهانه خود است که ما از  ،«هويت خود»( است.  ego identityخود ) 

ما « هويت خود»دهيم. به گفته اريکسون، طريق تعامالت اجتماعی رشد می

با هر تجربه و اطالعات جديدی که در تعامالت روزانه خود با ديگران به 

کند. اريکسون همچنين عقيده داشت که عالوه آوريم، دائماً تغيير میدست می

ت نيز انگيزه رفتار و اعمال ما را تشکيل ، يک حس صالحي«هويت خود»بر 

هر مرحله در نظريه اريکسون به صالحيت يافتن و شايسته شدن در دهد. می

سر گذاشته يک محدوده از زندگی مربوط است. اگر يک مرحله به خوبی پشت

شود، شخص احساس تسّلط خواهد کرد. و اگر يک مرحله به طور ضعيفی مديريت 

 ر شخص پديد خواهد آمد. کفايتی دشود، حس بی

شوند تضاد روبرو میاريکسون عقيده داشت که افراد در هر مرحله، با يک 

که نقطه عطفی در پروسه رشد خواهد بود. به عقيده اريکسون، اين تضادها 

بر به وجود آوردن يک کيفيت روانی يا ناکامی در به وجود آوردن آن 
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ينه برای رشد شخصی بسيار کيفيت متمرکزند. در خالل اين دوره، هم زم

 از سوی ديگر ، برا شکست و ناکامی .  فراهم است و هم

 3رشد اخالقی11-1

رشد اخالقی در برگيرنده آن دسته از قوانين و مقررات اجتماعی است که 

تعيين می کند انسانها در رابطه با ديگر مردم چگونه بايد رفتار 

بر سه جنبه اساسی کنند. از نظر روانشناسان اين قوانين مشتمل 

  شناختی، عاطفی، و رفتاری هستند .

 رشد جسمی11-1

 4رشد اندام بدن

نوزاد در موقع تولد هيچ گونه کنترلی بر اعضا و اندام خود ندارد 

که هفته به هفته  (Motor Development) «رشد حرکتی»توسط فرايند  کودک ولی

حرکت در آوردن  به کند درو ماه به ماه در او بوجود آمده و پيشرفت می

 آورد. به حرکت در آوردنهای الزم را به دست میارادی بدن توانايی

است و قبل  مستلزم رشد عضالت آن قسمت از بدن اعضای بدن ارادی هر يک از

شود تصادفی ، غير از رشد عضالت حرکاتی که در اعضا و اندام ديده می

 و بعضی مواقع بازتابی است . ارادی

بدن کودک ابتدا به  شد حرکتی و به کنترل در آوردن اعضایدر فرايند ر

به  شود و سپس به حرکات دستها و بازوها و بعدحرکات ناحيه سر مسلط می

شود اين ترتيب در رشد حرکات تنه و در نهايت به حرکات پاها مسلط می

شود و در کل ابتدا کودکان اعضای نيم کودکان ديده می حرکتی در تمام

در آورده و بعد کنترل حرکات نيم تنه  بدن را تحت کنترل خود تنه باالی

  .گيرندپايين بدن را بدست می

  رشد حرکتی ناحيه سر11-1
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تبسم ، خنده  چشم ،»کودک )نوزاد( در اولين مرحله بر عضالتی که حرکت 

 شود. ابتدا بربه آنها بستگی دارد به سرعت مسلط می« و بلند کردن سر

که در موقع تولد بسيار ضعيف است  «چشم »ر حرکتموزونی و تناسب د

دو »خود را در  تواند چشمشود هر نوزاد طبيعی و سالمی میافزوده می

« جسم متحرک» بر روی« سه ماهگی»و در « جسم ساکن»برروی « ماهگی

قادر است که چشمان خود را در جهات « چهارماهگی»کند و در  متمرکز

در برابر قلقلک نيز « تبسم»موجود حرکت دهد.  مختلف و متناسب با وضع

در برابر تبسم شخص ديگر تا  «لبخند »شود ولیظاهر می« هفته اول»در

  .شودديده نمی« ماهگی سه»

  حرکتی در بازوها و دستها شدر  1 -90

هستند در ابتدا  پيوسته در حرکت از ابتدای تولد بازوها و دستها

 گيرد. اين حرکتها موقع خوابحرکتها بدون هدف و مقصد معين انجام می

شود. مهمترين موضوعی که در حرکات دستها وجود دارد نيز ديده می

هماهنگی چشم و دست با » است که اين مستلزم «گرفتن اشيا با دست»

کند. تا ستها را هدايت میاست که هميشه حرکت د است و اين چشم «يکديگر

بوجود نيامده دست بردن ارادی به  هنگامی که بين چشم و دست هماهنگی

 طرف چيزی )اشيا( وگرفتن آنها غير ممکن است . 

شود بدون اش خيره میدر اين فرآيند کودک به چيز )اشيا( مورد عالقه

شم به طرف آن دست دراز کند. سپس با افزايش هماهنگی در حرکت چ آنکه

کودک اشيا را « چهارماهگی»کند. در اشيا دراز می کودک دستش را به طرف

حرکات بصورت موزون و هماهنگ در آمده«شش ماهگی»گيرد و در به کندی می

حرکات زائد و اضافی  تواند چيزی را بدوناند و چند ماه بعد کودک می

را  شياتواند مستقيمًا ادر دست بگيرد. در اين موقع است که کودک می

  .خود ببرد «دهان» بردارد و بطرف

  رشد حرکتی تنه 21-1

ای قادر نيست از پهلوئی به پهلوی ديگر يا از نوزاد در هفته چرخیدن

کودک بايد بتواند از پهلو « دوماهگی»بروی شکم برگردد. ولی در  پشت
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يک دور کامل بگردد. هنگام چرخيدن « شش ماهگی» به پشت برگردد و در

  .کنندحرکت می« پا»و در آخر « سر»نخست 

تواند به تنهايی بنشيند که عضالت بزرگ و ضخيم کودک زمانی می نشستن

بحد کافی رشد و تکامل يافته باشند. هنگامی که کودک برای اولين  پشتش

شود يا نشيند برای حفظ تعادل خود به جلو خم میمی دفعات به تنهايی

کند تا بدين وسيله تعادلش را حفظ می بازوهای خود را به اطراف دراز

پاهای خود را جمع کند  کند. و حتی ممکن است برای کسب تعادل بيشتر

کودک  ای که کف پاها در برابر يکديگر قرار گيرند. در اين موقعبگونه

افتد. زمانی که کودک تواند بلند شود و معموالً وقتی حرکتی بکند مینمی

دهد که ند خود را به جلو و عقب حرکت مینشيتنهايی و بدون اشکال می به

شود. از لحاظ جنسيتی دختران زودتر از پسران محسوب می نوعی بازی کردن

  .توانند بنشينندمی

  رشد حرکتی پاها 22-1

 مرحله قبل از راه رفتن است. ابتدا کودک با کمک اشيا اطراف ایستادن

ن است که کودک آيد و اين آسانتر از آخود به حالت ايستادن در می

پاهای خود به حالت ايستادن در آيد چون در آغاز  بخواهد با نيروی

نداشته و در کنترل او نيستنند.  پاهای وی هنوز به اندازه کافی قدرت

گذارد تا تعادلش می کودک موقع ايستادن ابتدا پاهای خود را از هم باز

 زم را برایرا حفظ کند ولی به مرور زمان کودک توانايی و مهارت ال

  راه رفتن .ايستدکند و سرانجام خود مستقالً میايستادن مستقل کسب می

تواند با کمک و يا بدون کمک پس از آنکه کودک تا حدی مطمئن شد که می

کند که قدم بردارد کودک نخست حرکاتی بايستد، سعی می اشيا يا شخصی

ات هماهنگی الزم و در نتيجه همين حرک دهدمشابه قدم برداشتن انجام می

راه رفتن کودکان اختالف  کنند. دربين عضالت بدن و پا بوجود رفتن می

و بعضی « هفت يا هشت ماهگی»زيادی وجود داد . بعضی از آنها در

کنند. اما بطور کلی اکثر شروع به راه رفتن می« هيجده ماهگی»در

. و در  توانند با کمک يک شخص راه بروندمی« يک سالگی»کودکان در سن 

 اکثر کودکان بدون کمک ديگران راه می روند .« چهارده ماهگی»



 

 

نوع راه رفتن کودکان بدين صورت است که کودک در اوائل بدنش را کامالً 

گيرد يا و برای خفظ توازن بازوهای خود را بطرف جلو می داردشق نگه می

دين علت خورند، بحال همه کودکان زمين می کند. با اينآنها را جمع می

کند. با زمين دور می که يکی از پاهايش را کمی بيشتر از معمول از

دستها و  شود و بين حرکتگذشت زمان از زياده رويها و اشکاالت کاسته می

آيد. مقار اين زمان به ميزان تمرين کودک پاها هماهنگی بوجود می

انند خوب تواکثر کودکان کامال می« بيست ماهگی»در اواخر  . بستگی دارد

  .بروند و بدون اشکال اساسی راه

 5رشد حرکتی دست 23-1

ک سری لوليدنها و وول خوردنهای ي حرکات کودک در بدو تولد فقط به

ماهگی،  11تا  شود، اما او کم کم وناهماهنگ و غير ارادی محدود می

گيرد که به کمک آنها در مدت مهارتهايی را بطور ناخودآگاه ياد می

ه به کوچولويی کار کشته و ماهر مبدل خواهد شد. اگر به کوتا زمانی

بينيد که او آنها را دائما تولد دقت کنيد، می دستهای کودکتان پس از

بطوری که اگر انگشت دستتان را داخل  کند،به صورت يک مشت محکم جمع می

هايی فوالدين پنجه چسبد که گويیمشت او کنيد، چنان آن را محکم می

  ... !را به دام انداختهانگشت شما 

  از تولد تا سه ماهگی 24-1

آيند دنيا می تمام کودکان با آن مهارت و فن "گرفتن" شگفت انگيز به

گوييم. اين رفلکس تا حدود شش الی هشت هفته که به آن "رفلکس مشت" می

شود، کودک پس از آن قادر به باز و بسته کردن انگشتان دستهايش می که

توانيد اسباب بازيهای سبک را به دستش مرحله می در اينادامه دارد. 

دست خود نگاهشان دارد. کودک  بدهيد تا او به آنها چنگ زده و در

دهد که کم می کند و کمی به آنها توجه نشانزمانی دستهايش را کشف می

 کند و تازه اين موقع است که او بهکم شروع به باز کردن مشتهايش می

ت پی برده و با باز و بسته کردن آنها و چنگ زدن و وجود انگشتان دس
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کند. البته اين نکته را هم بدانيد که کودک در می آنها ، احساسشان

انگشتان دستش نگاه کند و آنها را به  اين مرحله قادر نيست با دقت به

ديدن" و "دسترسی " درستی تشخيص دهد، چون هنوز آن هماهنگی الزم بين

 " در او بوجود نيامده است. در اين سن ، کودک يکپيدا کردن به چيزی

دارد، اما تالش چندانی برای خوب تماشا شی را به خوبی در دستش نگه می

  .دهدنمی کردن آن انجام

اند که صدای يک اسباب بازی رسيده دانشمندان مدتی است به اين نتيجه

ند. به کايفا می در جلب نگاه يک کودک به سوی دستهايش نقش مهمی را

 عنوان مثال اگر يک جغجغه به دست کودکتان بدهيد، چشمان او صدای

شود او دستهايش را کشف کند و همين جغجغه را دنبال کرده و باعث می

هماهنگی ميان چشم و دست است. طبق گفته "پنه لوپه ليچ"  کشف ، شروع

ی در اين مرحله استفاده از اسباب بازيها کارشناس مراقبتهای کودکان ،

سبک و صدادار از اهميت  .توان آسان بدست گرفتخوش دست آنهايی که می

را  بيشتری برخوردارند چرا که اين نوع اسباب بازيها چشمهای کودک

شوند رابطه قوی ميان کنند و باعث میمستقيما به سوی دستهايش جلب می

  .دستهايش ايجاد شود کودک و

  سه تا شش ماهگی 25-1

شناسد، می ه خوبی با دستهايش آشنا شده و آنها راکودک در اين سن ب

داند که کارشان حتی موقعيت مکانی انگشتان دست را تشخيص داده و می

گرچه حرکات دستهای کودک در قاپيدن و نگهداری اسباب بازيهای  .چيست

حدودی ناهماهنگ و نامتعادل است. در اين  آويزان و متحرک هنوز تا

  .کندسوی دهان نيز پيدا می کم راه خود را به مرحله ، دستهای کودک کم

 

الزم ما بين حرکات  در حدود چهار ماهگی ، کودک شروع به کسب هماهنگی

شناسد می تر ، او دستهايش را به خوبیکند، به عبارت سادهدست و چشم می

داند چطور آنها را بکار بيندازد و کجا از آنها استفاده کند. و می

ای ا برای يک فرد بزرگسال کار ساده و پيش پا افتادهاز دسته استفاده

کنجکاو شيوه و عملکردی پيچيده است. کودک  است، اما برای يک کودک



 

 

را در دست بگيرد، اول فاصله  گيرد آنبيند و تصميم میوقتی شيئی را می

کند تا وسيله می زند، بعد دستهايش را به سوی آن درازآن را تخمين می

 به چنگ آورد. در مراحل اوليه ممکن است در انجام اينمورد نظر را 

کار موفق نشويد، اما با تمرين و ممارست زياد باالخره کارايی الزم را 

تواند با قاطعيت پيش و حتی پس از گذشت چند ماه می آوردبه دست می

  . ... !دسترسی هست يا نه خودش حدس بزند که آن شی قابل

  یشش ماهگی تا يک سالگ 26-1

اسباب بازی و در دست گرفتن آنها را به خوبی  کودک در اين بلند کردن

بيند که او انگشتان کنيد می ياد گرفته است، اگر به حرکات دستش توجه

انگشتان دستش را  کند و وقتی اسباب بازی را لمس کرد،دستش را بازی می

 ونه ازکند، پس ياد گرفته که اجسام را چگدور آن حلقه کرده و جمع می

زمين بلند کند. عالوه بر آن، به خوبی ياد گرفته که اشيا را در 

آورده و از اين دست به آن دست بدهد حتی با دستش  دستانش به گردش در

  .بردارد اسباب بازيها از روی زمين

صورت يک  در اين مرحله، حس و انگيزه لمس کردن اجسام در کودکان به

آيد و از آنجايی که دنيايی از بازی مهيج و تحريک کننده در می

مقابل رويش قرار دارد او بايد آنها را کشف کند، پس  هاناشناخته

شروع به گشت و گذار کرده و به تمام  تعجبی ندارد که کودکتان در خانه

پيدا کند و آن را در  ایها سرکشی کند، بلکه چيز تازهسوراخ و سنبه

در  تفاوت با بافتهايش مختلفدست بگيرد، از اينرو بهتر است اجسام م

  .اختيارش بگذاريد تا حس کنجکاوی اش ارضا شود

  سالگی 11ک سالگی تا ي 21-1

شود ماهگی وارد مرحله جديدی می 15الی  13 حرکات دست در سنين ما بين

ايم، يعنی کودک با اصالح گذاشته "که ما اسم آن را "رفلکس گازانبری

برداشتن اجسام  انگشتان دستش برایمرحله "قاپيدن ساده اجسام" از 

 تواند بهکند. به عبارت بهتر، او میبسيار ريز مثل تيله استفاده می

کمک شستشو و يکی ديگر از انگشتانش، تيله را از روی زمين بردارد. 



 

 

کند تا لباسهايش را خودش بپوشد و دکمه او کمک می اين شيوه کم کم به

در دست بگيرد، کشوها را باز و  هايش را ببندد، مداد يا خودکار را

 بخورد بسته کند و به مرور با قاشق و چنگال غذا .  

 6مراحل تكامل كودك 92-1

 سالگی 5تا 9مراحل تكامل كودك از 

( و وزنش به طور متوسط  11تا  14سانتی متر )  16در اين سن قد كودك 

 ( است .5/15تا  13كيلوگرم )  14

 كودك در اين سن قادر است : 

به تنهايی از پله ها باال رفته و به تناوب پاها را عوض كند و با 

قراردادن دو پا روی يك پله از پله ها پائين بيايد؛ و می تواند از 

 پله انتهايی با پاهای جفت پائين بپرد؛

می تواند در هنگام دويدن در صورت رسيدن به يك مانع ، آن را دور 

 بزند؛

ستفاده از ركاب زدن رانده و در گوشه می تواند يك سه چرخه را با ا

 های عريض اتاق با آن دور بزند؛

 می تواند روی پنجه ی پاها بايستد و راه برود؛

 می تواند چهار زانو بنشيند؛

می تواند يك توپ را با دست های كشيده پرتاب كند و يا توپ را در 

 ميان بازوانش بگيرد؛

 می تواند با قدرت توپ را با پا پرت كند .

كيلو گرم می شود.  16سانتی متر و وزنش حدود  102قد كودك در اين سن 

در اين سن مهارت های گوناگونی كسب می شود، به عنوان مثال كودك 

 دراين سن قادر است :

 با قاشق و چنگال غذا بخورد؛

 ممكن است در طول شب خشك باشد هرچند اين مسئله بسيار متغير است؛
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ر كارهايی مانند رسيدگی به گلدانها و خريد دوست دارد به بزرگترها د

 كمك كند؛

 تالش می كند تا محيط اطراف خود را مرتب نگه دارد؛

 مفهوم شريك شدن در اسباب بازی ها را درك می كند ؛

 به خواهريا برادر كوچكترخود عالقه نشان می دهد؛

 از نردبان و درخت باال می رود ؛

 اه برود يا بدود؛می تواند روی پنجه پاها بايستد و ر

می تواند برای چهار يا پنج دقيقه روی يك پا ايستاده و " لی لی " 

 بازی كند؛

صحبت كردن كودك در اين سن از لحاظ دستوری صحيح بوده و كامالً 

 هوشيارانه است؛

سؤاالتی با كلمات سؤالی " چرا" "چه موقع"،"چگونه" ساخته و معنی لغات 

 را درك می كند؛

 و يا تعريف كردن داستان های بلند لذت می برد؛از گوش كردن 

دستهايش را خودش شسته و خشك می كند. دندانها را مسواك می زند. 

 لباسهايش را خودش می پوشد و بيرون می آورد؛

 از نظر رفتار عمومی احساس استقالل كرده و به خود متكی است؛

  با بچه های ديگر بازی می كند .

 جتماعی و ايفای نقش است(اين زمانِ شروع روابط ا

 كيلوگرم وزن دارد . 11سانتی متر قد و  101سالگی كودك  5در 

در اين سن كودك براحتی روی يك خط باريك راه رفته و روی پنجه ی پاها 

 جست و خيز می كند؛

قادر است كمر را خم كرده و بدون خم كردن زانوها پنجه پاها را لمس 

 كند؛

 ی كند؛می تواند برخی حروف را كپ

می تواند شكل آدمك را به صورتی قابل تشخيص با رسم سر، تنه ، پاها ، 

 دست ها و در شكل های مختلف بكشد؛



 

 

 می تواند انگشتان يك دست را با دست ديگر بشمرد؛

رنگ را با  12يا  10می تواند نام دو يا چند رنگ اصلی را بگويد و 

 يكديگر جوركند؛

وری و تلفظی را رعايت می كند اما به سهولت صحبت كرده و نكات دست

 هنوز ممكن است در ادای برخی صداها مشكل داشته باشد؛

بسيارعالقه مند است كه برايش داستان بخوانيد يا تعريف كنيد تا بعدًا 

 جزئيات آن را با دوستانش بازی كند؛

نام كامل ، سن و گاه روز تولدش را می گويد، آدرس خانه را نيز می 

 گويد؛

 قو و چنگال به خوبی استفاده می كند ؛از چا 

 دستها و صورتش را تحت نظارت شما شسته و خشك می كند؛

دوستانش را انتخاب می كند . بيشتر اوقات در گروه دوستانش به سرمی 

 برد و لزوم رعايت قوانين را در بازی ها درك می كند .

 1رشد زبان 21-1

شما ياد مي گيرد تا از  همزمان با رشد فكري، احساسي و رفتاري، كودك

كلمات براي توصيف آنچه مي بيند، مي شنود، احساس مي كند و مي 

انديشد، استفاده كند. امروزه محققان مي دانند كه كودكان مدتها پيش 

از آنكه اولين كلمات خود را بر زبان بياورند، يادگيري قوانين زبان 

يگر( را آغاز مي و نحوه استفاده بزرگترها از آن )براي صحبت با يكد

 كنند .

 

 زمان بروز و رشد اين توانايي30-1

كودكان، حرف زدن را در دو سال اول زندگي خود ياد مي گيرند. كودك 

شما نيز ياد خواهد گرفت كه از زبان، لبها، سقف دهان و دندانهايي كه 

در دهان او روييده اند براي توليد صداهاي مختلف استفاده كند؛ او در 

ول و دوم صرفا مي تواند صداهاي ساده اي مانند "ِاه" يا "آ" ماههاي ا
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را توليد كند، و كمي پس از آن نيز صداهاي ساده ديگري را كه به 

اصطالح "غان و غون" ناميده مي شوند، ايجاد خواهد كرد. كمي بعد، اين 

صداها تبديل به كلمات واقعي مي شوند: شايد حتي در چهار يا پنج 

مانند "ماما" و "بابا" از دهان او خارج شوند و اشك ماهگي، كلماتي 

را به چشمان شما بياورند. از اين زمان به بعد، كودك شما سعي مي كند 

تا كلمات بيشتري را از بين صحبتهاي شما، همسرتان و ديگر افرادي كه 

در اطراف او هستند، انتخاب كرده و ياد بگيرد. سپس، در بين يك تا دو 

تدريج سعي خواهد كرد تا جمالت دو يا سه كلمه اي را ادا سالگي، او به 

 كند .

 2رشد عاطفي 71-1

درباره تحول عاطفي در کودکي مي توان اظهار داشت که به موازات 

پديدار شدن عملکردهاي رمزي، امکانات تجسم کردن نظام رمزها ونشانه 

شده ي  شکل اجتماعي -ها و همچنين مبادالت فکري بين فردي ازطريق زبان 

جنبه هاي عواطف اجتماعي وشهودي درشکل احساسات اجتماعي  -کنش رمزي 

ابتدايي ونخستين احساس هاي اخالقي متجلي مي شوند. ازنظر تحول عاطفي 

بايد به اين نکته اشاره کرد که بين کنش هاي عاطفي وعملکرد شناختي 

تماعي همگامي يا توازن تنگاتنگي وجود دارد.جدا کردن رشد عاطفي و اج

دراين دوره از زندگي، کار آساني نيست و روان شناسان براي سهولت اين 

کار را انجام مي دهند. حاالت عاطفي کودک ابتدا به احساس آسايش و عدم 

آسايش محدود مي شود، يعني زماني که تغذيه ي کودک با تاخير روي مي 

ودک مشخص دهد يا خيس باشد، برانگيخته مي شود و واکنش هاي عاطفي در ک

مي شود. از زماني که کودک درمي يابد وجود مادر براي ارضاي نيازهايش 

ضروري است، اولين زمينه هاي آگاهي از عوامل اجتماعي نيز شکل مي 

گيرد. به اين ترتيب کمتر مي تواند زمينه هاي عاطفي را به طور 

ماهگي هيجان هاي خوشايند  4يا  3جداگانه مورد بررسي قرار داد.در

ودک به صورت شادي، خنده و صداهاي مخصوص در مقابل محرک هاي مطبوع ک

ماهه در مقابل چهره مادر يا  6تا  3ديده مي شود. يک کودک طبيعي 

افراد غريبه ويا حتي ماسک ومترسک لبخند مي زند. در اواخر سال اول 
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زندگي، پاسخ عاطفي ترس گاه به صورت اضطراب کلي وگاه به صورت وحشت 

ه، ترس از جدا شدن از مادر وترس از صداي بلند به وضوح ديده از غريب

مي شود که به تدريج ازبين مي رود. دراين مرحله از رشد وجود مادر نه 

فقط به عنوان يک پرستار، بلکه ازاين نظرکه در رشد همه جانبه کودک 

در ابعاد مختلف جسمي، عاطفي و فکري موثر است، اهميت پيدا مي 

اي کودک به موقع برطرف شود و والدين عواطف واقعي خود کند.اگر نيازه

از او  را به کودک نشان دهند وکودک دريابد که صميمانه دوستش دارند و

حمايت مي کنند، احساس امنيت، آرامش واطمينان پيدا مي کند. تحقيقات 

 انسان مويد اين مساله است  مختلف انجام شده در مورد حيوانات و

 9رفتار  79-1

يقات ، نشريات ، آموزه ها و تعاليم کالسيک بی شماری در مورد تحق

رفتارهای کودکان وجود دارد ، هر چند که همانند جامعه ما واوضاع 

اجتماعی سياسی اثر گذار بر آن ، اين نگرش ها موضوعاتی پيوسته در 

 حال تغيير و تحول هستند .

رشد می کنند . کودکان امروز در محيطی برنامه ريزی شده و سامان مند 

آنها حق انتخابی در مورد ساختمان ويا شکل دهی به هرج و مرج و 

رخدادهای محيط خود ندارند .آنها کمتر فرصتی برای پرورش خالقيت و 

توانايی های دستی خود دارند و اغلب توسط تلويزيون و بازی های 

و  الکترونيکی احاطه شده اند . کسانی که در دوران کودکی فرصتی مستقل

آزاد برای شناخت بدن خود و محدوديت های فيزيکی شان نداشته اند و يا 

کودکانی که عالوه بر اين برای زمين خوردن و يا تجربه حس سنگينی ، 

ارتفاع ، عمق و غيره فرصتی نيابند ، ممکن است مستعد مشکالت ناشی از 

 عدم هماهنگی در طول زندگيشان باشند . مطالعات اخير اهميت تربيت

 بدنی را در آموزش دوران خردسالی اثبات می کند . 

زمين های مهدکودکی که به خوبی طراحی شده ، به کودکان فرصت پرورش 

مهارت های فيزيکی را می دهد و همچنين به آنها در افزايش اعتماد به 

تحصيلی نفس کمکم می کند ، چيزی که برخی کودکان ممکن است در يک محيط 
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 .ناموزند

 10انات مورد نيازامک 33-1

رفتار و اعمال مردم ، آگاهانه يا نا آگاهانه از نيازهای متنوع ناشی 

می شود ، متاسفانه تالش برای طبقه بندی نيازهای کسانی که از فضاهای 

 يک مهد کودک استفاده می کنند  باز

و يا حتی  ، ممکن است ناقص و يا در برخی موارد غير منطقی بوده 

 شد .دارای همپوشانی با

 11:نياز های فيزيولوژی 34-1

فعاليت های حرکتی ، هماهنگی حرکات ، تعادل واکنش ها . ادراک حسی : 

بوئيدن ، لمس کردن ، چشيدن ، شنيدن ، احساس گرمی و سردی ، نرمی و 

زبری ، خشکی و رطوبت . تمرين های ورزشی ، فعاليت های روده ای را 

رد های دوران بلوغ را کاهش می تحريک کرده و مشکالت گوارشی ، نفخ و د

 دهد . 

 12:نيازهای  روانشناختی 35-1

رشد عزت نفس ، احساس مسئوليت نسبت به خود ، برانگيختن قوه تخيل ، 

خالقيت و اشتياق ساختن ، کشف محيط ، شناخت مفاهيم و کاهش پر خاشگری 

. 

 13:نيازهای اجتماعی 36-1

وقعيت شخصی ، نوعدوستی ، تجربه شناخت گروه ، تعلق خاطر ، دفاع از م

فراگيری مشارکت، غلبه بر تعارضات ، پويايی گروهی ، حفظ حريم و در 

 عين حال رابطه دوستانه .
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 14:نيازهای تربيتی 31-1

کسانی نياز های تربيتی دارند کودکان نيستند ، بلکه بزرگساالن هستند 

. کودکان بوسيله ی بازی همه ی موقعيت ها را فرا می گيرند . 

بزرگساالن ، وقتی با کودکان سر وکار دارند ، هميشه آگاهانه و 

ناآگاهانه ، به وسيله ی رفتارهای معلم مابانه و باورهايشان مشغول 

راهنمايی هستند . اگر مربيان مهد کودک فلسفه آموزشی خاصی دارند ، 

اين فلسفه بايد طراحی کامل شود . نيازهايی مانند وضوح ساختاری ، 

بيق ، رهايی از خطرهای پنهان ، مراقبت و حمايت از فلسفه قابليت تط

 آموزشی ناشی شده و جريان می يابد . 

 

  1-2 تاريخچه بوجودآمدن محيطهاي

 آموزشي كودكان

 

child house  
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   2-2تاريخچه مهدكودك15      

 261ها، خانهر دادن يتيماولين مؤسسات مراقبت از کودک با الگو قرا

ميالدی( در کشور اتريش شکل  1150شمسی ) 1121سال پيش؛ يعنی در سال 

های توليدی و در ساعات کاری زنان گرفت. اين مؤسسات در کنار کارگاه

کارگر، به امر حمايت و نگهداری کودکان و کمتر به آموزش آنان 

های فقير طراحی شده پرداخت. مؤسسات مراقبت از کودک برای خانوادهمی

بود تا زمانی که زنان در شرايط سخت مشغول به کار هستند، کودکان 

 آنها به دنبال بزهکاری نباشند و برای جامعه دردسر جديد درست نکنند

اولين « فريدريش فروبل»ميالدی( بر اساس طرحی از  1140) 1211در سال 

ا شکل جديد در آلمان ب« باغ کودک»به معنای  kindergart کودکستان با نام

های جديد، آموزش در کنار بازی گنجانده شده بود ساخته شد؛ در مهدکودک

تر ميشد؛که به مرور از لحاظ کيفی و کمی پيشرفته  

. 

مهد کودک در ايرانتاريخچه   2-3  

در ايران اما علت تأسيس مهدها کامال متفاوت بود! اولين مهدکودک را 

سی( مسيونرهاي مذهبي و اقليتهاي ديني در شم 1211سال پيش )در سال  12

« باغچه اطفال»جبار باغچهبان در تبريز  1303تهران احداث کردند. سال 

( كودكستان ديگري در شيراز داير 1301را تأسيس کرد و چند سال بعد )

 .نمود

اهدافی که مهدها در ايران به دنبال داشتند بيشتر سياسی و تربيتی  

های مرفه و کارمندان های مختلف، کودکان خانوادهبود؛ برای ترويج تفکر

شدند. استقبال اين نام می عاليرتبه ادارات در مهدکودکها ثبت
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ها از عملكرد كودكستانها باعث شد در زمان كوتاهي در تهران و خانواده

چند شهر بزرگ ديگر، مهدکودکهايي توسط بخش خصوصي داير شود. از جمله 

مراكز بازي با کودکان، آموزش مقدماتي خواندن  هاي اينمهمترين برنامه

د.و نوشتن، آموزش اشكال هندسي و نقاشي بو  

 مهد کودک 4-2

مهد كودك اولين مكاني است كه كودك به واسطه آن در اجتماع حضور پيدا 

كند. كودكي كه در خانه بزرگ شددده در كنار خانواده و محيط آرام كه مي

شدددده و با تعداد از افراد كه اكثرًا  به آن عادت كرده حال از آن جدا

 كند.هم سن و سال او هستند اما، غريبه شروع به ايجاد رابطه مي

شد اما مطمئنًا اين ايجاد ارتباط براي او در ابتدا نمي سان با تواند آ

شرايط را بپذيرد. حال وظيفه ما به عنوان يك معمار  او به اجبار بايد 

د ارتباط كودك با محيط جديد مؤثر توانيم در ايجاچيسددددتچ و چقدر مي

شد ما مي صل اول ارائه  شيمچ طبق مطالعاتي كه در ف دانيم كودكان در با

دوره هاي مختلف زندگي رفتار متفاوتي دارند و نياز آنها به محيط و 

ايجاد رابطه با ديگران، در سنين مختلف متفاوت است. كودكان در ابتدا 

و از تجربيات گذشددته خود كم  16نداحسدداس مبهمي نسددبت به درك فضددا دار

ستفاده مي سيار كمك ميا كند. كنند كه اين مطلب در طراحي محيط به ما ب

ضايي خلق كنيم كه با حجم ساده كه درك آنها براي كودكان اگر ما ف هاي 

هاي تند كه توجه كودك را به خود جلب آسددان اسددت و اسددتفاده از رنگ

ايم كه براي مدتي جدايي از خانه كنند، آن را در فضدددايي قرار دادهمي

 كند.را فراموش مي

و از هر چيزي  11كندكودك در اين سددنين خيال و حقيقت را با هم قاطي مي

كند اگر معماري ما به براي خود يك فضدداي خيالي و غير واقعي تجسددم مي

 شود.تجسم او كمك كند باعث رشد خالقيت در او مي

و خود را  11كندباط با خود تصددور ميكودك تمام اتفاقات دنيا را در ارت

هان مي بدأ ج حدودي دارد. م كان درك م مان و م به ز بت  ند. او نسددد دا
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بنابراين ما بايد در مقياس فضاها تناسبات كودك را رعايت كنيم تا او 

خود را در محيطي احسدداس كند كه با او متناسددب اسددت و به راحتي به 

سي هايي كه به آنمكان ستر شد. اگر ما بتوانيم ها نياز دارد د شته با دا

فضايي خلق كنيم كه كودكان در آن براحتي با يكديگر بازي كنند و تصور 

ماري براي كودك موفق  ند و در طراحي مع و تخيلشددددان را افزايش ده

 ايم.بوده

 5-2 عملكرد مهدكودك19

در بيشتر روش هاي آموزش رسمي براي بچه ها كودكي كه در حال گذر از 

جشن فارغ التحصيلي هستند مهدكودك يك دوره آموزش است  مرحله خانه تا

. در مهدكودك به بچه ها آموزش داده مي شود تا از طريق بازيهاي 

خالقانه و روابط متقابل اجتماعي مهارتهاي پايه اي خود را گسترش 

بدهند. در بيشتر كشور ها مهدكودك قسمتي از دوره پيش دبستاني است. 

كانادا و استراليا كلمه مهدكودك براي توصيف ،در قسمتهايي از آمريكا

اولين سال آموزش اجباري بكار مي رود. بچه ها با توجه به عرف جامعه 

 سال به مهدكودك مي روند. 6تا  2معموالً بين سنين 

كودكان به منظور ارتباط برقرار كردن، بازي و كار به مهدكودك مي 

ي را فراهم مي كند تا روند. يك معلم، مواد و فعاليتهاي گوناگون

كودكان را به يادگيري زبان، مطالعه، رياضيات، دانش، كامپيوتر و 

همچنين موسيقي، هنر، رفتار اجتماعي تحريك كنند. براي كودكاني كه 

قبالً بيشتر وقتشان را در خانه گذراند اند مهدكودك مي تواند به آن ها 

 شوند.كمك كند تا بدون نگراني از پدر و مادر خود دور 

آن ها معموالً اولين مفهوم دوستي را زمان بازي و ارتباط متقابل با 

 بچه هاي ديگر درك مي كنند.

 90پرورش خالقیت کودکان 6-9

خالقيت بزرگترين و اثر گذار ترين قسمت از وجود هر انسان است که خدا 

در وجودش قرار داده است. رشد و تکامل جوامع زائيده انسان های خالق 
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ر طول تاريخ می باشد. خالقيت عرصه گسترده ای دارد. از ساده جهان د

ترين نقاشی گرفته تا ماهواره های پيش رفته ای که به فضا پرتاب می 

  شوند .

البته خالقيت گاه گسترش خالقيت های گذشتگان است و گاه فی البداهه و 

  مستقل می باشد

ی باشد. زيرا سالگی م 12تا  3بهترين زمان برای پرورش خالقيت از 

کنجکاوی ها و انرژی بسيار کودک، همچنين داشتن دنيای کوچک و ساده 

انگاری، می تواند بهترين محرک برای جستجو و تجربه آنان باشد. 

مابايد پاسخ گويی به کنجکاوی های کودک را به دو قسمت تقسيم کنيم که 

د، بايد يک قسمت از اين کنجکاوی ها که در زمينه تجربه و علمی می باش

به خود او واگذار شود و وظيفه ما بصورت غير مستقيم، راهنمايی و 

تشويق است تا او خود، به سوی پاسخ هايش هدايت شود، که در اين قسمت 

 به يک متخصص با تجربه پرورش خالقيت نياز مبرم می باشد .

بزرگترين وجه مشترک بين کودکان و دانشمندان و فالسفه همين کنجکاوی 

چراهاست، که متاسفانه در بسياری از کودکان بدليل عدم آگاهی ها و 

والدين، اين خصوصيت ارزشمند از بين می رود. و در نهايت اين کودکان 

در آينده تبديل می شوند به انسان های صرفا مصرف کننده و مقلد ، که 

اکثر آنان از زندگی مرفهی نيز برخوردار نيستند و هميشه خالء يک حامی 

دگی آنان احساس می شود. تنها عده قليلی در مسير پرورش خالقيت در زن

رشد می يايند ودر واقع همانها هستند که دانشمندان، محققان و 

مخترعان موفق آينده را تشکيل می دهند که همشه با اعتماد به نفس و 

اعتقاد راسخ مورد تاييد و احترام جامعه می باشند و در واقع رهبران 

ن چنين افرادی است .اجتماع از بي  

 

 

 

تعريف خالقيت 1-2  



 

 

ر فرهنگ لغات غير روانشناسي خالقيت به معناي ارائه يك فكر، رفتار د

يا محصولي نو و يگانه تعريف شده است بعبارت ديگر خالقيت يعني ارائه 

0چيزي نو  

فرايندي كه به حل كردن، ايده پروري،  0خالقيت يك فرايند رواني است

ئه اشكال هنري و علمي يا توليدات صنعتي منجر مي شود مفهوم سازي، ارا

مي شود كه يكتا و يگانه بوده  ربنابراين، خالقيت يك فرايند رواني تصو

 و خاصيتي ابداعي دارد

و « بازي»براي پرورش ا خالقيت در كودكان به دو فعاليت عمده يعني 

0اشاره مي كنيم« نمايش تئاتر»  
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