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 کیاز   ملموس میاست که با قرار دادن مفاه رامونیپ میو مفاه طیو شناخت مح دنیشیروش اند یاستعاره نوع یطور کل به

ها  . مطالعات، امروزه نشان داده است که کاربرد استعارهکند یو فهم آن حوزه کمک م رکبه د گریحوزه د یجا به یحوزه ادراک

باالتر درک  نیرا تا سن یکالم یها پا را فراتر نهاده است. کودکان اگرچه استعاره یشناس فراوان بوده و از حوزه زبان اریبس

. برند یبهره م یو درک خودشان به خوب شهیاند انیب یبرا ینظام تفکر نیاوقات، به صورت ناخودآگاه از ا یاما بعض کنند ینم

به  یشناخت یشناس و روان یمباحث حوزه طراح نیارتباط ب یبا برقرار باشد، یم یهدف کاربرد دگاهیپژوهش که از د نیا

را  انکودک یو جسم یپرورش فکر یدر راستا ،یمحصول یاستفاده از استعاره در طراح یریکاربردپذ ،یفیک-یلیلصورت تح

اول تا پنجم( به  یها شهر تهران )کالس 6منطقه  یها دبستان یراستا در جامعه آمار نیاست. در ا  مورد مطالعه قرار داده

آنها با   یها ینفر پسر( انتخاب و نقاش 10نفر دختر و  10) هیدر دو دبستان از هر پا ،یا خوشه یتصادف یریگ  صورت نمونه

 تینقوش مرتبط با مفهوم امن جهیشده و در نت یبررس ها یبکاررفته در نقاش یها . نشانهگرفتقرار  لیموضوع آزاد مورد تحل

 یطراح ییها ی( اسباب بازیاستعار کردینقوش )با رو نیاکردند. سپس با الهام از  افتیدر یارزش را با توجه به فراوان نیشتریب

 ،یپرداز الیجهت خ یو اثر آن به عنوان بستر افتهیتوسعه  کان،مشاهده با توجه به رفتار کود قیاز طر ییو محصول نها دهیگرد
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 مقدمه

( چه تأثیرات وسیعی را بر روی زندگی بشر و حل مسائل و 1در دنیای امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که طراحی)دیزاین

مشکالت معمول و غیر معمول ایفا می کند. یکی از حوزه های کاری که طراحان صنعتی به آن وارد شد و توانست موفقیت 

نگریسته می هایی را در این زمینه کسب کند طراحی اسباب بازی بود. طراحی اسباب بازی در ابتدا به صورت تنها یک تجارت 

توانست  1901در سال   " یفرانک هورن ب"محصوالت شد و جذابیت برای کودکان تمام معیار یک اسباب بازی می شد. 

"مکانو"با عنوان  یکیمکان یها یاسباب باز
"لگو"شرکت  را در انگلستان به ثبت برساند  2

با مجموعه اسباب بازی های  3

ادۀ گسترده از پالستیک ها  توانست گسترش پیدا کند که تا کنون نیز این شرکت با تکیه بر استف 1930مدوالر در اواخر 

. با گسترش علم (196, ص. 1387)هسکت,  توانسته است تا قسمت زیادی از تجارت اسباب بازی را به خود اختصاص دهد

سباب بازی ها با رویکردهای مختلف نگریسته شد و از قابلیت های آن روان شناسی و توجه به روان شناسی رشد کودکان به ا

استفاده گردید. تولید کنندگان اسباب بازی برای وارد نمودن  این قابلیت ها و رشد در بازار رقابتی نیاز به بکارگیری فرایندهای 

 طراحی شدند. 

مواجه می شوند. تولید ایده های متنوع و خالقه را می توان  4طراحان در فرایند طراحی با مراحل کاریِ یکسانی در تمام متُدها

یکی از همان مراحل مهم در فرایند طراحی دانست. یافتن راهی برای تولید ایده های فراوان وخالقه را می توان یکی از دغدغه 

اواخر قرن بیستم بیشتر  های همیشگی طراحان دانست چرا که صنعت به طراحان برای چنین مهارتی نیاز دارد. استعاره که تا

در  صنایع ادبی مورد توجه قرار می گرفت توانست به یک نوع از تفکر و عنوانی برای ادراک تبدیل شود. تفکر استعاری به 

عنوان حوزۀ مفهوم ساز اگرچه در متون مذهبی و کتب آسمانی زیاد بکار رفته بود اما کم کم توانست در علومی چون روان 

ماعی و سیاسی شکلی تازه به خود بگیرد و در طراحی توانست به عنوان دریچه ای معرفی گردد تا با آن شناسی، علوم اجت

حاصل کار طراح با نگاهی استعاری محور به یک مسأله  یمحصول استعارطراح بتواند نگاه متفاوت به مسأله را داشته باشد. 

 طراحی است.

 Forcevilleاست. فورسویل) 6و هدف 5استعاره ها در محصول همانند استعاره در صنایع ادبی دارای دو عنصر اصلی یعنی منبع 

( کدام یک از دو عنصر اصلی در استعاره بکار برده 1( سه سوال را برای شناخت هر حوزۀ استعاری مطرح می کند: 1996,2002

ام یک از ویژگی ها در حوزۀ منبع استعاره قرار می گیرد و کدام ویژگی در حوزۀ ( کد2شده و چگونه قابل شناسایی است؟ 

( کدام ویژگی باید یا می توان به عنوان نگاشت از حوزۀ منبع به 3هدف استعاره قرار می گیرد و چطور شناخته می شود؟ 

در طراحی محصول استعاری این  (cila, 2013, p. 11) حوزۀ مقصد بکار برده شود و چگونه این انتخاب تصمیم گیری می شود؟

سواالت می تواند راهنما باشد. طراحان در محصوالت استعاری هدف را به نحوی شکل می دهند که تجربه ای از منبع را بدون 

 . (cila, 2013, p. 12) ی شود.فته مگ 7( به این کار طراحان نگاشتForceville, 2008نقضِ هویتِ هدف فراخوانی کنند)

را می توان بسیار نوپا اعالم کرد اگرچه این نوع طراحی از زمان باستان و در به صورت روش شناسانه  استعاری محصولِ طراحیِ

در ( Paul Hekkert ت)و پائول هاکر (Nazli Cila)الیس ینازل 2009در سال طراحی ظروف و لوازم کاربردی بسیار شایع بود. 

کنند که در  یاستعاره محصول اشاره م یبرا یچارچوب یمقاله به معرف نیپردازند. در ا یم 8محصول های به استعاره  یمقاله ا

  Bae, Yongsun 2012)سان) ونگی ایب گردد. یم یخلق و تجربه بررس ندیآن طراح، محصول و کاربر و روابط آنها بر اساس فرا



پس از پرداختن به ارتباط  9«استعاره  لهیبوس یطراح» ارشد خود در دانشگاه آلتو با عنوان  ینامه مقطع کارشناس انیدر پا

 کی یبه طراح تیتواند استعاره محصول را مشخص کند. در نها یکند که م یم ییارهایمع یدر معرف یو استعاره سع یطراح

که با آن  ییاستعاره ها»خود با عنوان  یدکترا ۀدر رسال( Cila 2013)الیسپردازد.  یاست م لیموبا یمحافظ گوش همحصول ک

 الیبه استعاره ها توجه دارد. س یمحصول از منظر تجرب یبر استفاده از استعاره ها در طراح دیبا تاک 10«میکن یم یطراح

محصول  یریو نحوه بکار گ یساز تیدر هو یکاربرد یالف( استعاره ها :کند یم میدر محصول به دو دسته تقس ااستعاره ها ر

و معنا در  ینشانه شناس»با عنوان  یدکتر ۀرسالمی توان به  یداخل یپژوهش هادر  خلق تجربه . یو ب( استعاره ها برا

ه اند و در اشاره کرد در محصوالت بار به زبان محصول و استعاره ها نیاولاشاره نمود. ایشان ( 1390مقدم ) نی، نسر«محصول...

در  یشناس یو معن یبه خاستگاه نشانه شناس شانیپردازند. ا یم الکتریکیمحصول با تمرکز بر محصوالت  یشناس یآن به معن

شناخت  شیدر مورد اصول افزا شانیکنند. ا یم کیدر محصوالت را تفک یکند و ابعاد نشانه شناس یم هاشار یصنعت یطراح

با  یصنعت ینامه ارشد طراح انیدر پا (1385)ییبنفشه رضا کند. یاشاره م استعاری در محصول به نگاشت یعملکرد و معن

 – یرانینور در فرهنگ ا کِیو سمبول یکیاستت یکند تا با توجه به نشانه ها یتالش م ییروشنا یدر طراح یساز تیعنوان هو

به  دنیدر جهت رس یاز منابع عرفان شانیا. بپردازد انهینا گرامع یکردیبا رو ییروشنا کی یو حکمت اشراق به طراح اسالمی

نامه  انیدر پا (1393)هیمهد هیکند. راض یکاوش م یرانیا -ینور را در متون اسالم ۀکند و مسئل یمعنا گرا استفاده م یفرم ها

 زین شانیدهد. ا یقرار م یمورد بررس یاستعار یکردیرا با رو یشخص یفضا یبرا ییمسئله روشنا یصنعت یمقطع ارشد طراح

 یسهرورد یرمز یکند تا بر اساس متون داستان ها یمختلف تالش م یمحصول در دورانها یچند سبک طراح یپس از بررس

 یم حیتوض لینامه مطرح کرده اند را به تفص انیدر پا الیرا که خانم س یاستعار کردیرو شانیمعنا گرا برسند. ا یهابه فرم 

( استعاره 1388در زمینه استعاره و بازی حسین شیخ رضایی) .دهند یادامه م یاساس کار خود را در فرم پرداز نیدهند و بر ا

 در بازی را راهی برای آموزش اخالق معرفی می کند.

در این پژوهش تالش گردید تا پس از بررسی مبانی حوزه های استعاره و بازی از دیدگاه های مختلف، بین استعاره و بازی 

تنها یک متد اختصاصی در مورد طراحی اسباب بازی مشاهده گردید. هرچند  مسیر طراحی اسباب بازییوندی یافته شود. در پ

اما آنچه این پژوهش را نسبت به  امکان عدم مشاهده متد های احتمالی دیگر نیز برای نگارندگان محتمل به نظر می رسد.

اهیم استعاری برای طراحی اسباب بازی هست که می تواند این روش کار دیگر پژوهش ها متفاوت می کند، طریقه کسب مف

نیز تکرار گردد. از دیگر سو طراحی  دیگر محصوالتو برای کاربران دیگر در حوزۀ در طراحی های دیگر به غیر اسباب بازی 

 ن پژوهش محسوب می گردد.نیز نوآوری ایاسباب بازیِ استعاری بر اساس مفاهیمی که در ناخودآگاه کودکان حضور دارند 

در کار پژوهش پیش رو ابتدا با استعاره و تعاریف آن آشنا می شویم و در ادامه به مفاهیم استعاری و استعاره مفهومی اشاره 

برای روشن تر شدن حوزه بازی ابتدا به لغت بازی و معنای آن در زبان فارسی پرداخته گردید و دالیل مختلف بازی  می گردد.

تا به اهمیت این حوزه از نگاه به طراحی  می گردداه های مختلف عنوان گردید. به کارکرد استعاره در طراحی  اشاره از دیدگ

اشاره گردد و در نهایت کار موردی انجام شده گزارش می گردد.  برای یافتن مفاهیمی که کودکان به صورت ناخودآگاه از آنها 

کودکان که گاه در  یها یاز باز یکی. میبانداز ینگاه جیرا یها یدر ابتدا به رفتار کودکان در باز میکرد تالش .بهره می برند

 یبه سراغ نقاشبرای اطمینان از انتخاب خود خانه است.  کیدهند ساخت  یخود انجام م یبا هم سن وسالها ایو  ییتنها

 یها بررس یعناصر بکار رفته در نقاش یر هر مقطع فراواند یرفته و پس از انتخاب تصادف یتدر هر دو جنس یکودکان دبستان

. مفهوم ساخت خانه در کودکان  این سواالت مطرح گردید که یفراوان ینبه عنوان باال ترخانه به عنصر  یدن. پس از رسیدگرد

 ییبه جا یازو ن یتد؟ امنکن یانرا ب یگریتواند مفهوم د یم یاو  یردگ یگردد؟ کودک تجربه استقالل را فرا م یبر م یزبه چه چ

 یروان شناس یاشاره هابرای رسیدن به پاسخ خود،  بود که مورد توجه قرار گرفت. یهمه موارد یخصوص ییفضا یا یاختصاص



 یاسباب باز یناگردد. الزم به ذکر است که  یشنهادیپ یباز اباسب یکار طراح یآن عنصر مورد توجه قرار گرفت تاراه گشا

 .است توسط نگارندگان یهاول یابیاست و هنوز در مرحله ارز یدهتوسط کاربران اش نرس یینها یابیهنوز به ارز

 و استعاره های مفهومیاستعاره  -1

عنوان یک صنعت ادبی تا اواخر قرن بیستم مورد مطالعه قرار می گرفت و شاید بتوان گفت این مبحث حتی  بیشتر بهاستعاره 

استعاره در ادبیات و صنایع ادبی مقایسه یک چیز  .ه زبان شناسی مورد مطالعه قرار گرفتطیدر حخر هم أدر نشانه شناسی مت

کند  یم یو طبقه بند یفن بالغت بر اساس وجه شبه، استعاره را بررس یرانیا یاز قدما یعبدالقاهر جرجانبا چیز دیگر است. 

 به آن پرداخته است. «یدر شعر فارس الیصورخ»در کتاب  یکدکن یعیکه استاد شف

 یگریندارد و نام د یاسم ییشود که گو یشود و چنان عمل م یجدا م ءیاز ش یاستعاره نام و عنوان اصل در"

 .(109, ص. 1358)شفیعی کدکنی,  "ماند یما بوده ، در دل نهان م یکه قصد اصل هیو تشب ردیپذ یبه خود م

در فن  تشابه آنها را بیان نمی کنیم تا ابهامی پدید آید. بیاندر این مقایسه می گوییم این چیز چیز دیگری است و معموالً از 

 خطابه از ارسطو نقل شده است که:

، که  یدگیچیابهام و پ یمسرت است، منشآ آن استعاره است و مقدار زهیانگ یبالغ یعبارتها شتریآنچه در ب"

 (111, ص. 1358)شفیعی کدکنی,  ".ابدی یآن را در م مخاطب بعداً

"متا" شوندیپبه ترکیب دو کلمه یونانی باز می گردد.  ،لغویاز لحاظ است که  11رمعادل استعاره در زبان التین متافُ
، به 12

"فرین" و رییتغ یمعن
13

یک را از  یفیجهش ک کی استعاره کیتوان گفت که  یم یاست. به طور کل و انتقال حمل یبه معن 

در  استعاره 1980 سال در .(Rainer Sepp & Embree, 2010, p. 211) کند یم جادیدو عنصر ا قیتلف ای تشخیصبا  سهیمقا

استعاره هایی که با آن زندگی »جرج لیکاف و مارک جانسون با کتاب د. ندوباره ای را آغاز کزندگی توانست مختلف  مباحث

 انقالبی را در استعاره رقم زدند. «می کنیم

اری و ساری است . جما در یافته ایم که استعاره در زندگی روزمره و نه تنها در زبان که در اندیشه و عمل ما "

 "عمل می کنیم، ماهیتی اساساً استعاری دارد.نظام مفهومی معمول ما ، که در چارچوب آن می اندیشیم و 

 (13, ص. 1395جانسون,  &)لیکاف 

آنها معتقدند که اندیشه ما با مفاهیمی شکل می گیرد و این مفاهیم ساختار آنچه را که درک می کنیم شکل می دهند. نظام 

نظام استعاری است و با اثبات این نظام به این نتیجه رسیدند که شیوه اندیشیدن، آنچه که  کردند،مفهومی که آنها معرفی 

  تجربه می کنیم و حتی آنچه که هر روز انجام می دهیم بسیار وابسته به مفاهیم استعاری است.

تعاریف و هدف از  معروف شدند، بر خالفکه به استعاره های مفهومی  نتیجه گیری لیکاف و همکارش در مورد استعاره

( نقش استعاره فهم بهتر برخی مفاهیم ویژگی مفاهیم است نه واژه ها؛ )ب ( استعارهالفاز: ) بودند عبارت  استعاره در گذشته 

( استعاره در زندگی ه غالباً مبتنی بر شباهت نیست؛ )ت( استعارهای هنری یا زیبایی شناسانه؛ )پراست ، نه صرفاً به منظو

( وسط افراد نابغه یا برجسته ؛ و )ثافراد عادی به صورت ناآگاه و بدون تالش زیاد به کار می رود، نه صرفاً تروزمره توسط 

بانی نوعی نه یک چیز زائد که ممکن است از لحاظ ز ز اندیشه و استدالل انسان است،استعاره یک فرایند اجتناب ناپذیر ا

نخستین مشخصه یی که به نظر آنها در استعاره ها مورد توجه قرار .  (12, ص. 1396)کوچش,  تزیین خوشایند تلقی شود

یعنی وقتی استعاره یی را بکار می گیریم، در حقیقت یک نظام فکری را از عنصری به عنصر  می گیرد، نظام پذیری آنهاست.

کم و بیش قسمتی از نظام مفهومی بهار را به جوانی « ستجوانی بهار زندگی ا»دیگر منتقل می کنیم؛ وقتی می گوییم 



 منتقل می کنیم: خصوصیاتی مانند سر سبزی و نشاط ، طراوت و زایندگی، زودگذر بودن و نهایت به زمستان ختم شدن.

 (107, ص. 1391)قاسم زاده, 

رشد انسان نظریات متعددی هست و بدون شک می توان اذعان کرد که این در مورد ادراک استعاره و شروع آن در سنین 

ادراک در مورد بازشناسی استعاره های کالمی و استعاره های مفهومی می تواند متفاوت باشد. کودک پیش از استفاده از 

خصی کودک هست امکان و این اندیشه با مفاهیمی ملموس که حاصل تجربه های مختلف ش دارداندیشه بدون کالم را  ،کالم

ورنر محققان نسبت به سن ادراک و استفاده از کالم استعاری در کودکان به اتفاق نظر نرسیده اند. پذیر می شود. 

(Werner,H 1948 معتقد است که ) کودکان شکل می گیرد انگارۀ انسان انگاریِ ،سیر رشد کودکان از حدود دوسالگیمدر .

و یا « بدجنس»استفاده از استعاره های مفهومی است باعث می گردد تا کودک یک عدد را  این مورد که نوعی از ادراک با

تمام نظامهایی را که در محدوده خود  اشیاء . کودک با انسان انگاری(93, ص. 1391)قاسم زاده,  بخواند« مهربان»برعکس 

کند و  نمی تواند به زبان آورد را بیانکه را تا مفاهیمی  به اشیاء نسبت می دهداست  نسبت به انسانهای و رفتارشان شناخته

 انارتباط برقرار کند. البته آشکار است که استفاده از کالم استعاری در کودکان با بزرگ ساالن متفاوت است. کودک محیطبا 

د ولی بزرگساالن با هدف نقالب کلمات بیان می کند و تجربه خود را در ند آن موضوع را درک کننبه شکلی دیگر نمی توان

 از کالم استعاری استفاده می کنند. ،سهیم کردن دیگران در یک تجربه

 بازی -2

با دنیای وسیعی از معانی بیان گردیده است که هر کدام را می توان در گفتمان خاصی متوجه  در لغت نامه دهخدا «یباز»ۀواژ

 . لعب]ل َ[.یحی. کار تفریسرگرم یبرا یجد ریباشد. رفتارکودکانه و غ یسرگرم یۀکه ما ی.)ا ِ( هر کاریبازشد. 

 (یآورده اند. )اسد یباز یکرده اند           ترا نز پ هدهیرا نه بر ب جهان

به  ،امر مهم، رفتار، فسوس ،عبث ،سهل انگاشتن ،مزاححدود یازده حوزه معنایی که با این واژه را می توان در آن بکار برد. 

فقط تعدادی از واژه های این یازده حوزه معنایی است. اما خود  قمار، رقص، معاشقه، طنتیش، شینما ،آمد روزگار شیمجاز پ

 ،یباز ریشمش ،یشاهد باز ،یباز غیت ،یباز راستبازی با ترکیب شدن با کلمات دیگر حوزه هایی دیگر را رقم می زند مانند: 

 (405-404, ص. 1359)دهخدا,  و... . یباز زهین ،یمهره باز ،یعشق باز ،یشب باز

 اتی: منشا حمعتقد بودند که( Jane Ellen Harrison 1850-1928)سونیو هار(  (Emil Durkheim 1858-1917میدورکامیل 

شباهت و قرابت به  یاز دانشمندان علوم اجتماع گرید یو هنر از مذهب نشأت گرفته است. عده ا یمذهب است و باز ،یحیتفر

 Herbert). اسپنسریروابط اجتماع تیتقو یبرا ستیا لهیوس یو معتقدند که باز اند اشاره نموده یمذهب و باز نیب ادیز

Spenser 1820-1903)  کارل گروسیاضاف ۀانباشت یها ینرژامصرف  یبرا ستیا لهیوس ی: بازدیگو یم .Karl Groos 1861- 

 .کند یآماده م یبزرگسال یزندگ یاست که کودک را برا نیدهد و آن ا یانجام م یا فهیوظ یکه بازبودمعتقد  ( (1946

را موجب انجام  یینزاع و زور آزما ۀزیغر یاست. و عده ا زهیغر کی یمعتقد است که باز (William James 1842- 1910یمز)ج

کهنه نژاد  یها شیآزما یو باز ساز یادآوری یرا نوع یباز  (Stanley Hall 1846-1924) لها یاستنل دانند. یم یحرکان باز

 ریدر ضم نیکرده و ا یسنگ پرتاب م یکه بشر اول یاز زمان ستیبازمانده ا ادگاریاندازد  یسنگ م یداند. اگر بچه ا یم یانسان

  (407-406, ص. 1359 )دهخدا, ناخو آگاه او مانده است.

رفتار آدمی نیز  حیاتی دارد و آثار آن در زندگی و، بازی در رشد هوشی کودک نقشی  (Jean Piaget 1896-1980)از نظر پیاژه

مشهود است. پیاژه می گوید: هوش انسان به کمک دو فرایند مربوط به هم یعنی جذب و تطابق رشد می کند. در فرایند جذب 

)درون سازی( انسان بطور مداوم حرکات یا اطالعاتی را از جهان خارج دریافت می کند و آن را با گنجینه قبلی اطالعات خود 



ن سازگار می کند و در فرایند تطابق هرگاه اطالعات بدست آمده در جهان خارج ، بطور کامل با دانش آسنجیده و خویش را با 

با توجه به عواملی که در انتخاب نوع بازی کودک دخالت  در حال رشد تطبیق نکنند، به تغییر و اصالح آنها دست می زند.

الف( بازی های جسمی: به  :(1394هره دشتی,  &)احمد وند, احمدی, غالمی,  دارند بازی به انواع گوناگون تقسیم می شود

آن دسته از بازی هایی گفته می شود که برای مصرف انرژی اضافی بدن و نجات از کسالت کودک بسیار مفید است.  ب( بازی 

پ( بازی های نمایشی: کودک از وسایل مخصوص  رد.های تقلیدی: کودک به تقلید از نقشها یی می پردازد که آنها را باور دا

ت(بازی های خالقیتی: کودک در این گروه از بازی ها با بوجود آوردن چیزی تالش می  بزرگترها برای تقلید استفاده می کند.

د نیاز خود را ث( بازی های نمادین: زمانی که کودک دستیابی به ابزار و وسایل مور کند تا عقاید و احساساتش را اظهار کند.

 و از طریق بازی نشان می دهد و ... . غیر ممکن می بیند نیازهای و آرزوهای خویش را با استفاده از وسایل نمادین

 استعاره و بازی -3

اصل استعاره فهم و تجربه یک امر به وسیله حوزه دیگری است. کودک با بازی کردن در اصل به در تعریف استعاره بیان شد 

آیا می توان ذات بازی در کودکان را امری استعاری پنداشت؟ یا اینکه ،م امور اطرافش کمک می کند و با این تفسیرتجربه و فه

کان خود را درآن غریب می پندارند و برای تجربه آن به شکلی آن را خود تکرار دبازی شبیه سازی دنیای واقعی است که کو

تطبیق اطالعات در بازی برای کودکان مطرح می گردد و بیان می شود که اگر درکارکرد بازی از دیدگاه پیاژه بحث  می کنند.

کودک نتواند اطالعات بدست آمده اش را با رشد خود مطابقت دهد و درک کند سعی در تغییر آنها می دهد. در بیان تعریف 

تغییر نهفته است. ادراک یک حوزه با تغییر و بکار گیری حوزه دیگر. بازی ها در بسیاری از موارد کار تغییر نیز استعاره   واژه

برای تطابق بین اطالعات را برای کودکان به عهده دارند. از سوی دیگر در دسته بندی بازی ها به دسته بازی های نمادین 

ه ابزار و وسایل مورد نیازش دست یابد، با استفاده از وسایل نمادین و از اشاره گردید که در آن کودک در صورتی که نتواند ب

و بر روی آن می نشیند و   داندطریق بازی با دنیای اطرافش ارتباط برقرار می کند. مثالً کودک تکه چوبی را اسب خود می 

ها هستند که به دالیلی شباهت های بین حرکات یک سوار کار را انجام می دهد. نماد ها در دسته بندی کلی جزئی از استعاره 

در سنین مختلف رشد می تواند این نمادها تغییر کرده و گاه برای . و گاه دور از ذهن می گردند دو حوزه مخفی مانده است

 دیگران قابل شناسایی نباشد که در درک روان کودکان بسیار مهم می باشد.

ی از تلقی های اشتباه در باب مفهوم بازی آن است که بازی در یک ( معتقد است که یکB. Edmiston 2005ادمیستون )

تقسیم بندی دوگانه عرضه می گردد: بازی/ زندگی واقعی. به عبارتی بازی امری خاص، غیرعقالنی، تفریحی و در یک کالم 

اهیم سلبی ساخته این تقسیم بندی باعث می شود تا تعریف بازی عمده به صورت مف متفاوت از زندگی واقعی و جدی است.

شود : بازی کار نیست؛ بازی واقعی نیست و غیره . آشکار است که این مفاهیم سلبی می تواند به این حکم بیانجامد که  بازی 

مهم نیست. بازی از دیدگاه بزرگساالن تا آنجا مهم است که به تسهیل رشد کودک کمک کند. تنها هدف از بازی تقویت و رشد 

از این رو معموال والدین نقش های کودک شان را در نقش پزشک  ای زندگی آینده اش شناخته می شود.ویژگی های کودک بر

مهربان ، آتش نشان شجاع ، پلیس و ... قبول و تأیید می کنند و نقش های مهاجم، قاتل و حیوان وحشی را قبول نمی کنند. 

)شیخ رضایی,  د و آنچه کمتر بازی هست سخن می گویدادمینسون از پیوند معنایی آنچه که بیشتر بازی به شمار می آی

1388). 

نکته قابل ذکر اینجاست که بازی را نباید بر اساس محتوای یک فعالیت تعریف کرد، بلکه تعریف بر اساس حس و حال آن 

ا انجام می دهیم از بازی فاصله می گیریم و بر عکس فعالیت ما را به بازی رهنمون می کند. زمانی که ما فعالیتی را با نگرش بق

زمانی که فارغ از کاری که می کنیم فعالیتی را انجام می دهیم در حال بازی هستیم. با این تعریف می توان پیوندی را بین 

در واقع مشغول انجام  مفهوم استعاره و بازی ایجاد کرد. هرگاه ما متوجه باشیم که آنچه از کار خود مراد می کنیم، از کاری که



آن هستیم متفاوت است، در فضای بازی قرار داریم؛ اما هر گاه، معنای مورد نظر ما از یک کار، دقیقاً همان عملی باشد که  

مثال زمانی که قدم می زنیم تا با کسی سخن بگوییم، عمل قدم زدن نوعی بازی و  انجام می دهیم دیگر بازی نمی کنیم.

 یک عمل است و متفاوت با قدم زدن برای رسیدن به محل کار است.  معنای استعاری از

، با فعالیت پیش روی خود چنان روبرو می شویم که گویی  آن که طیاست بازی یعنی برخورداری از حس و حال ویژه ای 

چیز دیگر است. اما افزون بر ارتباط های عمومی میان مفهوم بازی و مفهوم استعاره، نوعی از بازی در دسته بندی های بازیها 

است که کودک یا  که منظور از آن، مواردی 14هست که ارتباط تنگاتنگی با استعاره دارد. بازی های وانمودی یا تظاهری

مل می کند که گویی واقعاً صاحب آن نقش شده است. کودکی که به عبزرگسال در نقش خاصی فرو می رود و چنان 

واسطه به درک چیزی نائل عروسکش شیر می دهد تالش می کند تا نقش مادر را برای عروسکش وانمود کند. او از خالل یک 

ره است. کودک)بازیگر( با فرو رفتن در نقش ها و با استفده از اسباب بازی هایش می شود که این دقیقاً همان معنای استعا

اسباب بازی هایی که  .(1388)شیخ رضایی,  تالش می کند تا جهان پیرامون خود را از خالل آن نقش ببیند و ادراک کند

 بتواند ابزار چنین بازی هایی باشتد مورد اقبال بیشتری در میان دیگر اسباب بازی ها می باشند.

بازی را بازی در کودکان مختص انسانها نیست و در بچه های حیوانات نیز رفتارهای بازی گونه در طبیعت مشاهده می شود. 

در فرزندان انسان نیز بازی اتفاق می افتد.  آنهاکه در ماه های اول و سنین ابتدایی می توان رفتاری غریزی در حیوانات دانست 

بازی ها رنگ  ،با رشد و تکامل بدنی و ذهنی اماکسب مهارت در کنترل اعضاء بدن باشد  می تواند غریزی برای ها در ابتدا

به درک پیچیدگی ها برای ارتباط با پیرامون خود  شاید بتوان گفت که فرزند انسان بدلیل نیاز داشتندیگری بخود می گیرند. 

و روابط بین خود و دیگران مدت بیشتر را به انواع بازی ها متناسب با دوره های رشد خود سپری می کند. دوره بازی های 

تالش می انسان را می توان تا پایان زندگی اش تصور کرد چرا که هر گاه انسان با پیچیدگی ای در ادراک مواجه می گردد 

 قابل درک به ناشناخته هایش برسد.کند تا آن را با حوزه ای دیگر ارتباط داده و با بازی در آن حوزه 

 و طراحیاسباب بازی  -4

حال هرگز به طور  نیکه با ا دیو مواد جد یم و تکنولوژومدا یها یبا نوآور یاسباب باز خچهیو تنوع، تار ینظر گستردگ از

ساز شرق  دست یسنت یچوب یها یتوان اسباب باز یهنوز هم م اگرچه، همراه است را نگرفته اند یمیاشکال قد یکامل جا

 . (194, ص. 1387)هسکت,  مشاهده کرد یکیالکترون یها یاسباب باز نیتر دهیچیرا در کنار پ ایاروپا و آس

. اسباب بازی و تنوع محصوالت مبهوت کننده بودشده  سیاز کشورها تاس یاریدر بس یاسباب باز عیصنا ستمیقرن ب لیاوا تا

هستند که مدل کوچک شده  ییها ینوع اول اسباب باز :کرددسته بندی  به دو نوعاز بازی  ها را می توان بر اساس هدف

 یکردن در نقش ها یو باز یلیتخ یها یها امکان انجام باز یاسباب باز نیدهند. ا یم لیرا تشک بزرگساالنمعاصر  یایدن

این دست از اسباب بازی ها توان  .یاسباب باز یسرباز و قطارها ،یسازند. مثل عروسک، اجاق خوراک پز یمختلف را فراهم م

 یبرا ییفرصت ها جادیااسباب بازی ها که باهدف  نوع دوم  ایجاد استعاره ها و بازی های استعاری گونه را فراهم می کنند.

را می توان دسته اسباب بازی هایی دانست که قابلیت ایجاد مفاهیم  آزادتر است یا وهیو کاوش کودکان به ش تیخالق

  استعاری را در خود بیشتر دارند.

بیش از طراحی صنعتی بدلیل جامعیتی که در مسئله طراحی دارد، در بسیاری از حوزه های طراحی ورود می کند. در حدود 

تاریخی طراحان صنعتی و کسانی که در مورد روش شناسی طراحی تحقیق نموده اند، برای هر یک از مقوله  یک قرن پیشینه

که راه گشای بسیاری از طراحان در فرایند طراحی بوده و هست.  گردیده استهای طراحی، روش ها و فرایند هایی را تدوین 

ن یافت نشد. یل کاربران خاص اش)کودکان( است، روشی مدوّاما در مورد روش طراحی اسباب بازی که حوزه ای حساس به دل

 ندیبر اساس فرآ پیشنهاد گردیده است یاسباب باز یطراح یبرا در منابع مختلف روش شناسی طراحیاخیراً که  یروشتنها 



 Denis) چهار مرحله از مراحل هشت گانه آن عبارتند از واست رشد کودک  مراحل و در نظر گرفتن یطراح کیستماتیس

Coelho, 2013, p. 167): 

 .کودکان یو عاطف یاجتماع ،یحرکت-یحس ،یشناخت ،یمراجعه به مراحل رشد جسم -1

ممکن  کهچرا ی کودکانها تیدر مورد فعال قاتیانجام تحق ادامه ،ونهگیباز یها تیفعال یها نهیتوجه به زم -2

 .چند حوزه تحت پوشش فوق کمک کند ای کیکودک در  رشداست به 

 .ء شوندایاشنوآوری مجدد  ای یاسباب باز جادیا یبرا میمفاه یچند استعاره که ممکن است مبنا ای کییافتن  -3

از  یمجموعه اجمع آوری  ،مرحله قبل  جهیبه عنوان نت مسئله مطرح شدهو  یاسباب باز میمفاهارزیابی  -4

کم،  تی)به عنوان مثال سم ردیگ یمورد استفاده قرار م یباز اءیاش ایها  یاسباب باز یبرا یالزامات که به طور کل

 یاصل یشنهادهایو که به عنوان پ یانتخاب الزامات عموم. ( و... یخودسوز هایی مثل یها بیدر مورد آس یمنیا

می مختلف(  یسن یکودکان )با انتخاب گروه ها یبه طور بالقوه باعث استفاده از آنها از سو و مقوله بندی می شود

 گردد....

در اهمیت کاربرد استعاره ها در طراحی اسباب بازی می توان به مرحله سوم این فرایند اشاره نمود. این مرحله در قسمت 

را در  ن مفاهیمی مرتبطمات طراحی و بررسی بازار قرار دارد. یافتالزابررسی  از ایده پردازی و ایده یابی قرار دارد و حتی قبل

 له اول ایده یابی بیان نموده است و در مرحله بعد ترکیب این مفاهیم و ملزومات طراحی با هم را پیشنهاد می دهد. مرح

از  یش. استفاده همزمان از بباز می گشایدنامحدود را  یباتقر یفرصت ها ،استفاده از استعاره ها نقطه قوت این مرحله یعنی

 یکممکن است غالب باشد، و موضوع ممکن است با استفاده از تنها  ای استعاره ینکهاز ا یریاستعاره به منظور جلوگ یک

 ارتقاء و یتخالق یکتحر ی برایمختلف، راه یاز استعاره ها کیبیو ترتضریب شود.  یلتبد تیاز حد به واقع یشب ،استعاره

ممکن است پروژه در رابطه  ،دقت نکند: اگر طراح چنین بیان گردیده است که این مرحله ضعف اما نقطه .انه استنوآور نتایج

 ,Denis Coelho) نمایداجتناب  از واقع گرایی زیاد، انهآگاه یدطراح با ین، بنابراشود ارائه یاز حد بطور واقع یشبا استعاره ب

2013, p. 174). 

 در طراحی استعارهکارکردهای  -5

محصوالت استعاری با دوهدف  انجام گرفته است (cila, 2013) الیاستعاره ها در محصول که توسط س یبر اساس دسته بند

به دو منظور انجام  یکاربرد یخلق تجربه. استعاره ها یبرایی و استعاره ها  یکاربرد یاستعاره ها اصلی طراحی می شوند: 

 یابانیخ یگاریس ریمحصول در چه گروه از محصوالت کاربرد دارد. مثل ز نکهیکردن ا مشخصو  یساز تی: الف( هوردیگ یم

 یساخته م یساعت شن هیشب یمثال قهوه ساز یاستفاده که برا وهیدر مورد ش یب( اطالع رسان. که اشاره به کارکرد آن دارد

 .شود

  



 cila,n(2013): مأخذ. یقهوه ساز با شکل ساعت شنو   www.artlebedev.com:  مأخذکاس.  پلیپ یگاریس ریز

 یمعن نیبه ا دنیبخش یتوان به سه گروه اشاره نمود: الف( شعر و شاعرانگ یکنند م یکه خلق تجربه م ییدر مورد استعاره ها 

 .اره به داستان سفر به ماه داردمهتاب که اش چهیکند. مثل قال یم دایپ یداستان انیب نیمحصول در ح کیکه  یتشخّصکه، 

 هیشب ابانیپارک دوچرخه که در کنار خ یبه مانند جا یاجتماع ای یاخالق امیپ کیرساندن  یبرا یدئولوژیا کی یب( معرف

 یجا نیکند که هر ماش یم انیطرح، طراح ب نیتوانند پارک کنند. با ا یکار شده است و در آن پنج دوچرخه م نیماش کی

 نیمنتظره و نامتجانس ب ریکننده، غ ریرابطه غافلگ کیو مزاح با فراهم کردن  یشوخ جادیج( ا .ردیگ یپنج دوچرخه را م

 .است دهیاستفاده گرد انویپ یها دیباشد. به مانند زنگ در که از نگاشت کل یقلمرو منبع و قلمرو هدف که محصول م

 

 

: مأخذرُوِرو.  انیتوسط آدر ی، طراح VD 003محل پارک دوچرخه  ، cila,n(2013): مأخذ .مهتاب چهیقال

http://adrienrovero.com  مأخذ. یانیج یتوسط ل یزنگ در، طراحو :cila,n(2013) 

 شدهفرایند طراحی انجام  -6

برای نزدیکی به کاربران اسباب بازی یعنی به کودکان، ترجیع داده شد تا با رفتاری که با ناخودآگاه آنها در ارتباط است آشنا 

شویم . برای این منظور نقاشی های بدون موضوع کودکان دبستانی از کالس اول تا پنجم را در هر دو جنس به صورت خوشه 

 6از منطقه یکی دخترانه و دیگری پسرانه را در دو دبستان نقاشی  10تعداد از هر پایه  ای و تصادفی جمع آوری نمودیم.

عنصر  10تهران بررسی نمودیم. پس از عکس برداری از این نقاشی ها عناصر نقاشی ها را تفکیک و به  شهر آموزش و پرورش

در نقاشی ها اکتفا کردیم. عناصر عبارت بودند از: آب، کوه، درخت، گل و گیاه، وسایل حمل و نقل)ماشین، موتور و...(، ابر، 

 .(1نمودار ) خانه، خورشید، جانوران)حیوان، حشره، پرنده( و انسان
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 : نگارندگانمأخذ: فراوانی عناصر موجود در نقاشی کودکان دبستانی تا )از کالس اول تا کالس پنجم( 1نمودار

به  یمخواه یم یوقت یاز طرفدریافتیم که بیشترین فراوانی را عنصر خانه در میان عناصر دیگر دارد.  فوق با توجه به نمودار

. به یمها بپرداز آن یلبه تحل یمناسب نخواهد بود اگر بصورت کل یکردرو ینا یم،کان بپردازکود یعناصر موجود در نقاش یبررس

مطالعه خود  یستبا ینکل واحد وجود ندارد؛ بنا بر ا یکتصورات کودکان به عنوان  یبررس یبرا یبنا بر اقتضا، راه یگرعبارت د

پژوهش  ینرو در ا یناز هم (Krampen, 1991, p. 75) .ییممحدود نما ها یتر موجود در نقاش کوچکتر و مشخص یبر اجزا ار

برای دریافت اهمیت این عنصر در نقاشی های کودکان . گیرد یبوده مورد استفاده قرار م یفراوان یشترینب یعنصر خانه که دارا

وانشناسی نقاشی کودکان آن در طراحی اسباب بازی، از منابع رو دانستن مفهوم خانه در نقاشی ها برای استفاده از استعاره 

 شد.کمک گرفته

پژوهش درباره نقاشی کودکان از زمانی آغاز گردیدکه علم روان شناسی بسیار نوپا بود یعنی حدود اواخر قرن نوزدهم میالدی. 

. در دهۀ اول قرن بیستم تحقیق "ه دارند؟چرا کودکان به نقاشی کشیدن عالق"تحقیق ها بیشتر به این سوال پاسخ می داد که 

رشد و توسعه نقاشی قطعا به عنوان قسمتی از بر روی نقاشی ها به صورت سیستماتیک و بین المللی آغاز شد و در دهۀ دوم 

 .(Krampen, 1991, p. 33) قسمتی از آزمون روان شناسی شد از این زمان رشد فکری کودکان مبنا قرار گرفت. نقاشی کودکان

  

 توسط کودکان  معنای نقاشی خانه -1-6

را نمی این نظریه اهمیت نقاشی کودکان شاه راهی برای نمایش درون کودک است. هرچند  عده ای از روان شناسان معتقدند

 ینا توصیه می گردد.اما توجه به نقاشی کودکان در نزد همه روان شناسان  به یک اندازه دیدبین همه روان شناسان توان در 

 ینتر ای یشهکل یروانیکوچک با سقف ش ییها خانه یدنکه کش یلدل ینبه ا افتد؛ یموضوع به استثنا بدل شده و از چشم م

در  یبصر های یهاز نما یو بعض یچیدگیکردن است. اما بعضا وجود تنوع، پ ینقاش یکودکان برا ی موضوع مورد عالقه

انجام شده که  یادیز یقاتتحق (Krampen, 1991, p. 76) .کند یبدل م یبررس رایب ای یژهها را به موضوع و بناها آن های ینقاش

 توانند یبه عنوان مثال م باشند؛ یها م آن یتیشخص های یژگیکودکان از خانه، با و ینقاش یانم یقو یاز وجود ارتباط یحاک

 ها باشند.  در آن یوجود اختالالت روان ی هشدار دهنده درباره یاکودک،   15یتیصفات شخص ی کننده یانب

 های یمعتقد است که نقاش  "کودکان یِدرک و فهم نقاش"تحت عنوان  یکتابدر 16یکاامر یاز محققان موسسه هنردرمان یکی

 یزموارد ن یهستند. . در بعض یتاهم یکودک دارا 17یِروان-و درون یتیشخص های یژگینظر و از نقطه ها، اغلب کودکان از خانه

 یبه عبارت (Malchiodi, 1998, p. 173) .شود یدر کودکان برقرار م 18فردی یانم طرواب یفیتبا ک یرتصاو ینا یانم یارتباط

را  باشند یم اش یزندگ یطکودک که برگرفته از مح یآن قسم از احساسات درون یزاز هر چ یشکوکان از خانه، ب های ینقاش

برگرفته از  فردی یانم یا یدود خارج شده از دودکش داللت بر وجود خشم درون ی. به عنوان مثال حجم باالکنند یم یتداع

کودک ممکن است صرفا  یکچرا که  یستندمطلقا قابل اتکا ن یک یچها ه لاستدال ینافراد خانواده دارد. اما ا یگرارتباط با د

ها،  کودکان از خانه یمهم نقاش یاربس یها از نشانه یگرمثال د یک کاغذ بپردازد. یآن رو یدندود، با اغراق به کش یشبخاطر نما

معمول بوده اما از  یعدم تکامل فکر یلبه دل تر یینپا یسن یها در رده یدهپد ینهستند. ا ینبدون خط زم یامعلق  یها خانه

 یها ممکن است داللت بر بحران یتوضع این –پنج تا هشت سال به باال  ینسن یعنی –به بعد  یاژهپ یِبند چهارم دسته ی دوره

 (176. )همان، کودک داشته باشد ی موجود در خانه و خانواده یروان

و حاالت  یزندگ یرامونیپ یطمنزل، مح یدرون یفضا یایکودکان گو یر نقاشها د کرد که خانه یحتصر توان یم یطور کل به

خانه و سپس صحبت کردن  ینقاش یدنبه کش یلمتما یگرید یزچ  از هر یشکودک هستند. بعالوه کودکان ب یو روان یروح



و ارتباطات  ها یازن ینهمه برگرفته از اول ها ینهستند. ا باشند یدهخانه کش ردر کنا یدکه شا یگرید یدرباره آن و افراد و اجزا

 .باشند یآرامش و محبت م یت،مانند امن یلیمسا ی یندهو نما می باشدکودک با خانه، خانواده و دوستان او یاجتماع

 

 یشنهادیپ یاسباب باز یطراح یندفرا -2-6

 

گفت  توان یکودک، م یو احساس یروح یطا شراشد و ارتباط آن ب یانکودکان که قبال ب یخانه در نقاش یبر نقش اساس یهتک با

را در خود  یمیمفاه تواند یکه م شود یم یمنجر به محصول ی،باز اسباب یِاستعار یِطراح یعنصر )خانه( برا یناز ا یریگ بهره

را با  یخاطر و حاالت روان یت،آرامشامن یعنیمتأثر از آن؛  یممفاه یفتخانه، ک یِنقاش اریمحصول از منبع استع ینبگنجاند. ا

 یا خانه یِنقاش یزن یکه منبع طراح گیرد یدر حالت مثبت قرار م یدر صورت یفیتک ین. انماید یو منتقل م کند یخود حمل م

 یشده، مفهوم خانه را به عنوان سرپناه یهراستا، طرح ارا ینهم در مطلوب است. یو احساس یامپ یباشد که هر عنصر آن حاو

و آرامش  یتسرپناه احساس امن یندرون ا تواند ی. کودک مکند یم یهارا دارد یاطراف را از کودک دور م یطمح یاهویکه ه

ها،  ند مانند عروسککش یخود م های یکودکان در نقاش گاهی که – یزاش را ن مورد عالقه یزهایداشته باشد و چ یشتریب

 .ببرد آن درون به خود با را همراه –سن و سال دوست هم یک یحت یا ها، یباز اسباب

 

 

 : نگارندگانمأخذاسباب بازی طراحی شده در فرایند کار. 

 

مناسب  یها کودکان، به تعداد و در اندازه یهست. وجود پنجره در نقاش یزمانند در و پنجره ن ییاتیجز یدارا یخانه واقع یک

 .کنند یم یتلق یرامونپ یطتعامل با مح یها رسانه ی یندهکودکان، نما یها را در نقاش چه پنجره مطلوب است چنان یاربس

(Fallahi, 2006) و  یطکودک و مح یانوجود تعامالت مطلوب م ی دهنده یشمناسب، نما یتها در وضع پس وجود پنجره

 اوست. یرامونیاطراف پ

خود چه  های یکه کودکان در نقاش یناست. ا یاساس یاربس یزکودکان ن های یدر نقاش ی،واقع یایهمانند دن ینوالد جایگاه

ارتباط آنان با پدر و مادرشان  یتمطلوب یزانم ی دهنده نشان دهند یمادر خود اختصاص م یارا به پدر  یتنقش و چه موقع



مطلوب  یک، به نحوکود یخانه برا ینا یساز و فراهم یهدر ته ینکه نقش والد شتیمگذا ینرا بر ا یمسأله، سع ینا یرواست. پ

 شود. ینهدر خاطرات کودک نهاد

 

 : نگارندگانمأخذطریقه مشارکت والدین در برپاسازی مخفیگاه  کودک. 

 

مطلوب جهت رشد و نمو  یطمح یساز در فراهم یاز عوامل اساس یکی تواند یکودک م یبرا ی( خانگیگاهِمخف یا)  سرپناه وجود

 یدنج یمسقف، فضاها یها کنج یرید؛کودک در نظر بگ ییِتنها یرا برا ییها است که مکان کودکان قلمداد شود؛ مثال گفته شده

 یطمح یکه کودک با خود خلوت کند و از غوغا یی. جایندها بنش بتواند در آن یاوارد شود  خیز ینهها س که کودک در آن

و امن به کودک،  یخصوص یطیمح یدنتا عالوه بر بخش یدکن یطراح یا فضا را به گونه ینا توانید ی. میردفاصله بگ یرامونپ

و امن فراهم باشد و اوقات  یخصوص فضای ینمهم است که ا یارسلب نگردد. )...( بس یناز والد یزامکان نظارت و مراقبت ن

 یدر فضاها کودکان قرار گرفتن (Curtis & Carter, 2003, p. 58) .یردشده در آن در برنامه روزانه کودکان قرار گ گذرانده

 ی. تسلط ذهنشود یکودک م نیافتبوده و موجب رشد و قدرت  یحبلکه کامال صح شود، ینم یو اشکال تلق یرادکوچک نه تنها ا

 یجهرا در کودکان نت یذهن های یو باز یالپردازیرشد خمالِ خود کردن آن فضا،  یکوچک و به عبارت یکودک برفضاها

کودک بوجود  یرا برا یخصوص یبه مکان یاجسخت احت های یتقرار گرفتن در موقع یاهگ(Step Ahead, 2017) .دهد یم

 یابیو با باز برد یکودک به خودش پناه م یگرد یانرا محدود کند. به ب یگرانتا بواسطه آن بتواند تماس خود با د آورد یم

 (Department of Early Education and Care, 2005). گردد یاز دست رفته، مجددا به خودش مسلط م یاز انرژ یمقدار



 

شود؛ بنابراین محصول قابلیت استفاده به های مفید بیشتری در محصول گنجانده در طراحی محصول نهایی تالش بر این بود تا کاربری

 مأخد: نگارندگان های فیزیکی و ورزشی کودکان است.عنوان قفسه کتاب و وسایل و همچنین عنصری برای فعالیت
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روش بکار گیری استعاره های مفهومی که در طراحی اسباب بازی و طبق گزارش مطرح شده انجام شد توانست چشم انداز 

وسیعی را برای نگارندگان در طراحی اسباب بازی باز کند. پس از بررسی انجام شده در نقاشی کودکان، ما با مفاهیم دیگری با 

به صورت استعاری عناصری از اتاق کودک را فراهم سازد و یا یک اسباب بازی   ارزش فراوان نیز  مواجه شدیم که می تواند

جدید باشد. هرچند معرفی این روش در طراحی بسیار نو پا می باشد اما می توان با تجارب دیگر و با کمک صاحب نظران 

 حوزه های مختلف در جهت رفع کاستی های آن تالش نمود. 

 

 تقدیر و تشکر

ز گروه طراحی صنعتی دانشگاه تهران که مقدمات این پژوهش را فراهم نمودند. از همکاری مرکز تحقیقات اداره تقدیر و تشکر ا

آموزش و پرورش تهران کمال تشکر را داریم. تشکر از  6آموزش و پروش تهران و نیز مسوولین پژوهش در اداره منطقه 

که مناسبات کار را فراهم نمودند و تشکر از سرکار خانم زهرا مسئولین مدارس ابتدایی شهید مصطفی خمینی و فرهنگ و هنر 

 شفیعی که در عکس برداری از نقاشی مدرسه دخترانه مارا یاری نمودند.
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