
پاییز 241397 شماره 44

چکیــده | کــودکان حســاس ترین و تأثیرپذیرتریــن گــروه ســنی جامعــه را تشــکیل می دهنــد. پژوهش هــا 
ــر ســالمت جســمی، روحــی، اجتماعــی و شــکوفایی  حاکــی از آن اســت کــه محیــط اطــراف کــودک ب
ــوان  ــه عن ــه ای طراحــی شــود کــه ب ــه گون ــد ب ــن راســتا محیــط بای خالقیــت او تأثیرگــذار اســت. در ای
بهتریــن معلــم بــرای کــودک و فراهم کننــده شــرایطی بــرای ارتقــاء خالقیــت کــودک باشــد. هــدف ایــن 
ــت در  ــاء خالقی ــر ارتق ــر ب ــل محیطــی مؤث ــۀ عوام ــده در زمین ــای انجام ش ــر پژوهش ه ــروری ب ــه م مقال
جهــت پــرورش خالقیــت کــودکان اســت. پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلــی بــه ایــن 
موضــوع می پــردازد کــه عوامــل محیطــی مؤثــر بــر ارتقــاء خالقیت کــودک کدامنــد؟ و بــا اســتفاده از روش 
کتابخانــه ای بــه بررســی پیشــینۀ پژوهــش در زمینــۀ شــکوفایی خالقیــت کــودک می پــردازد. نتایــج ایــن 
ــی«،  ــوت«،  »اجتماع ــی«، »خل ــای  »طبیع ــای خــالق شــامل محیط ه ــد محیط ه پژوهــش نشــان می ده
»بازیگوشــی«،  »فیزیکــی«،  »منعطــف« و  »تحریک کننــدۀ  حســی« هســتند. انجــام فعالیت هــای خالقانــه 

در محیط هــای خــالق، بســتر مناســبی جهــت شــکوفایی خالقیــت کــودکان فراهــم مــی آورد. 
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ــی  ــه، فضاهای ــای کودکان ــر در محیط ه ــال  حاض ــه | در ح مقدم
داریــم کــه فرصــت تفکر کــردن و پرســش گری را در اختیــار 
کــودک قــرار نمی دهنــد. امــروز بــه دلیــل عــدم امنیــت، کــودکان 
نمی تواننــد بــدون همراهــی بزرگ ترهــا در کوچــه و پــارک 
ــارت  ــت نظ ــن تح ــنین پایی ــاً از س ــد و غالب ــازی کنن ــه ب آزادان
ــوند،  ــتاده می ش ــری فرس ــای هن ــه کالس ه ــا ب ــن و مربی ه والدی
ــط  ــد. محی ــق کنن ــود، کاوش و خل ــه روش خ ــد ب ــا نمی توانن ام
ــان در  ــا خودش ــد ت ــت را می ده ــن فرص ــودکان ای ــه ک ــن ب ایم
محیــط بــه جســتجو بپردازنــد. همچنین ســرانه مســاحت آموزشــی 
پاییــن اســت و اجــازه هزینه کــردن و تجهیــز مدرســه بــرای انجــام 

ــد.  ــط را نمی ده ــق محی ــری از طری ــه و یادگی فعالیت های خالقان
به همین دلیــل نتایــج آموزشــی حاصل شــده، تأثیــر کمــی در 
ــم از  ــا نمی توانی ــر م ــت. اگ ــودکان خواهدداش ــت ک ــد خالقی رش
طریــق کوچــه، پــارک، مــدارس و خانه هــای  خــود محیــط  خــالق 
و فعالیت هــای  خالقانــه را بــه معنــای واقعــی آن در اختیــار 
ــم  ــی را طراحی کنی ــم، ضــروری اســت مکان های ــودکان قراردهی ک
کــه سرشــار از قابلیت هایــی باشــند تــا کــودکان بتواننــد ازطریــق 
آن، اســتعدادهای  خــود را شــکوفا ســازند و فرصتــی بــرای رشــد و 
ــوان باشــگاهی را  ــد. درنتیجــه می ت ــرورش خالقیتشــان پیداکنن پ
ــا اســتفاده از کیفیــت فضــای  معمــاری باعــث  طراحی کــرد کــه ب

ــان شــود.  ارتقــاء خالقیــت آن
ــه  ــت ک ــؤال اس ــن س ــه ای ــخ ب ــال پاس ــه  دنب ــر ب پژوهش حاض
عوامــل  طراحــی محیــط  محــرک  خالقیــت در باشــگاه های  کــودک 
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ــرک  ــل  مح ــۀ عوام ــا ارائ ــا ب ــت ت ــرآن اس ــن ب ــد؟ همچنی کدامن
 محیطــی و راهکارهــای  طراحــی باشــگاه  کــودکان، گامــی در جهت 
دســتیابی بــه محیطــی  خــالق برمبنــای ارتقــاء خالقیــت کــودک 
ــه در محیطــی  ــای خالقان ــا انجــام فعالیت ه ــودک ب ــا ک ــردارد ت ب
کــه خــود عاملــی بــرای ارتقــاء خالقیــت اســت، خالقیتــش پرورش 
ــق، پیشــینه پژوهــش در  ــه هــدف تحقی ــرای دســتیابی ب ــد. ب یاب
ــد. روش  ــی  ش ــالق بررس ــط  خ ــت و محی ــاء خالقی ــه ارتق زمین
ــا از  ــردآوری داده ه ــرای گ ــت و ب ــی اس ــق توصیفی-تحلیل تحقی
روش کتابخانــه ای و در تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش اســتدالل 
ــگاه  ــالق و باش ــط خ ــدا محی ــت. ابت ــده اس ــتفاده ش ــی اس منطق
ــالق  ــط خ ــای محی ــپس ویژگی ه ــود. س ــی می ش ــودک معرف ک
توصیــف شــده و در انتهــا کیفیت هــای محیطــی بــه دســت آمــده 
ــی  ــن کروکی های ــدول و همچنی ــب ج ــات در قال ــج تحقیق از نتای

ــود.  ــرح می ش ــی مط ــای طراح ــه رهیافت ه ــت ارائ جه
 

محیط خالق 
بســیاری از محققــان نقــش  بالقــوه محیــط را بــرای تأثیرگذاشــتن 
 McCoy & Evans, 2002:) ــناخته اند ــمیت  ش ــت به رس ــر خالقی ب
409) و هرچنــد محیــط می توانــد محــرک خالقیــت باشــد، 
درعین حــال می توانــد آن را مهــار یــا از بــروز آن جلوگیــری  کنــد 

 .(Stojanova, 2010: 3397)

متعــددی  عوامــل  می دهنــد  نشــان  انجام شــده  مطالعــات 
ــند.  ــذار باش ــودکان تأثیرگ ــت در ک ــاء خالقی ــر ارتق ــد ب می توانن
مهم تریــن مؤلفه هــا از مدل هــای خالقیــت، گزینــش شــده اســت 
ــک  ــازی«، »تحری ــکاوی«، »ب ــزه«، »کنج ــد از: »انگی ــه عبارتن ک
»انعطاف پذیــری«،  »خیال پــردازی«،  »مشــارکت«،  حــواس«، 
 Martins & Martins, 2002;) کشــف« )آزادی- تجربــه- کاوش(؛«
 Stojanova, 2010; McCoy & Evans, 2002;  Sumalee et al,
Sternberg, 2006-  -2012). بنابرایــن محیــط خــالق بــه محیطــی 
Jindal-) ــد خالقیــت را تحریــک کنــد اطــالق می شــود کــه بتوان

.(Snape et al., 2013: 21

باشگاه 
ــگاه  ــی باش ــور طراح ــه منظ ــاص ب ــور خ ــه ط ــش ب ــن پژوه ای
کــودک برمبنــای مدل هــای خالقیــت انجــام شــده اســت.

طراحــی باشــگاه کــودک از ایــن منظــر حائــز اهمیــت اســت کــه 
ــودک  ــه ک ــی باشــد ک ــرای مکان های ــی مناســب ب ــد الگوی می توان
ــه  ــای خالقان ــام دادن فعالیت ه ــه انج ــا، ب ــور در آنه ــن حض ضم
ــی  ــامل مکان های ــودکان ش ــگاه  ک ــی باش ــه طورکل ــردازد. ب می پ
چــون کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان، مهدکودک هــا، 

... اســت.  مرکزتفریحی کــودک و 

ــت  ــاء خالقی ــر ارتق ــر ب ــی مؤث ــل محیط عوام
ــودکان ک

بــا بررســی مطالعــات در زمینــۀ پــرورش خالقیــت و ایجــاد محیــط 
ــی انجــام  ــک از پژوهشــگران دســته بندی های مختلف خــالق، هری
 داده انــد. ایــن پژوهــش بــا بررســی منابــع مختلــف در ایــن زمینــه 
ــور  ــه  ط ــه ب ــه در ادام ــت ک ــام  داده  اس ــر را انج ــته بندی زی دس

مفصــل در مــورد هریــک توضیــح داده  خواهــد شــد.

•  محیط های طبیعی   

ــاز  ــای  ب ــودک در فض ــۀ ک ــی، تجرب ــای  طبیع ــور از محیط ه منظ
اســت. جیمــز (James, 1892) در تحقیقــات خــود مشــاهده  کــرده 
 اســت کــه عناصــر موجــود در محیــط طبیعــی بــه خــودِی خــود 
ــرد  ــه  ک ــز مالحظ ــالن (Kaplan) نی ــتند. کاپ ــه هس ــب  توج جال
ــتگی  ــود خس ــر بهب ــی ب ــر مخصوص ــی اث ــط طبیع ــۀ محی تجرب
ــای  ــاس یافته ه ــن براس ــی دارد (Berto, 2005: 249). همچنی ذهن
آلریــچ بــه  دلیــل اینکــه محیط هــای  طبیعــی منجــر بــه اســتنباط 
ــن  ــرض چنی ــن در مع ــوند، قرارگرفت ــت می ش ــی مثب ــت  عاطف حال
 Ulrich,) ــد ــۀ مســئله  کمــک  می کن ــه حــل خالقان ــی ب محیط های
112 :1993). تحقیقــات نشــان  می دهــد بــازی در فضــای  بــاز 
ــر  ــردن عناص ــرای تجربه ک ــردی را ب ــه  ف ــر ب ــای منحص فرصت ه
آزادی،  حــس  و   (Shackell et al, 2008: 11) می کنــد  فراهــم  
پیچیدگــی، بــازی و انســجام  تجربــه در محیــط  طبیعــی اســت کــه 
باعــث کاهــش خســتگی  شــناختی می شــود کــه می توانــد بــه  خوبی 
همــان حســی باشــد کــه راجــرز )19۵4( بــه  عنــوان عوامــل مؤثــر بر 
 (McCoy & Evans, 2002: 419). ارتقــاء خالقیــت ثابت  کــرده  اســت
تحقیقــات عزیــز و ســعید نشــان  می دهــد، محیــط بــاز فرصت هــای  
منحصــر بــه  فــردی را برای تشــویق بــازی  فعــال و خــالق  و همچنین 
 Aziz) تعامــل بــا گروه هــای دوســتی بــرای کــودکان ارائــه  می دهــد
Said, 2012: 205 &). دیلــون (Dillon) و همــکاران نشــان  دادنــد در 
فضــای داخــل، تمایــل بــه متمرکزشــدن بــه  صــورت فــردی وجــود 
ــتر  ــری بیش ــای  یادگی ــارج، فعالیت ه ــه در فضای خ دارد، درحالی ک
 .(Davies et al, 2013: 85) ــرد ــکل می گی ــی ش ــورت گروه ــه ص ب
همــکاری و مشــارکت، یکــی از عوامــل پرورش دهنــدۀ خالقیت اســت 
(Mamykina, Candy & Edmonds, 2002: 96-99). حضــور در 
ــش  ــودکان را افزای ــن ک ــی، مشــارکت و همــکاری بی ــط  طبیع محی

ــد.  ــرورش  می یاب ــودکان پ ــه خالقیت ک ــد و درنتیج  می ده
محیــط  طبیعــی بــه  انــدازۀ کافــی بــرای کشــف کردن و کنجــکاوی 
 Berto,) ــدارد ــت ن ــرای فعالی ــی ب ــچ محدودیت ــت و هی ــزرگ اس  ب
ــه  ــودکان آزادان ــه ک ــوند ک ــق ش ــد خل ــی بای 251 :2005). مکان های
ــف  ــود را کش ــط خ ــد، محی ــه  کنن ــت را تجرب ــد، طبیع بازی کنن
 کننــد و بــا دوســتان خــود باشــند (Shackell et al, 2008: 10). ایــن 

فرصت هــا از طریــق محیط طبیعــی فراهــم  می شــود. 
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ــد  ــی می توان ــح  طبیعــی در فضاهای داخل ــواد و مصال اســتفاده از م
ــات  ــد. تحقیق ــاد کن ــت را ایج ــت خالقی ــی از ظرفی ــۀ باالی درج
نشــان داده اســت در محیطــی کــه برخــی عناصــر طبیعــی وجــود 
 McCoy & Evans,) می یابــد افزایــش  خــالق  عملکــرد  دارد، 
ــت  ــرده  اس ــت ک ــوزوکی ثاب ــیباتا و س ــات ش 415 :2002). مطالع
ــذارد  ــت می گ ــر مثب ــر کار خــالق تأثی ــرگ دار ب ــان  ب وجــود گیاه
(Shibata & Suzuki, 2002: 265) و یــک چشــم انداز طبیعــی از 
ــه ازای قرارگیــری در محیــط  یــک پنجــره ممکــن اســت خــود ب
ــور  ــی حض ــط  داخل ــوز در محی ــه هن ــد؛ درحالی ک ــی باش  طبیع
(McCoy & Evans, 2002: 419). جورتافــت و ســاجی  داریــم 
در مطالعــات خــود، ارتبــاط مهمــی بیــن تنــوع چشــم انداز و 
ــن  ــان داده اند (Fjortoft , 2001: 115). قرارگرفت ــازی نش ــی ب کارای
فضاهــای بــاز و ســبز متعــدد بــه  طــور پراکنــده در میــان فضاهــای 
ــی  ــازی خارج ــای  ب ــی و فضاه ــر طبیع ــاد منظ ــرای ایج ــته ب  بس
ــر و  ــت )مظف ــده  اس ــه  ش ــودک توصی ــت  ک ــد خالقی ــت رش جه
ــت  ــه کیفی ــتن س ــل داش ــت به دلی ــفایی، 1392: 31( و طبیع ش
جاودانگــی  حــس  و  انسان ســاخت نبودن  تمام ناپذیــر،  تنــوع 
ــت  ــودکان اس ــازی ک ــرای ب ــبی ب ــتر مناس ــری، بس و پایان ناپذی
ــد  ــر )2009( نشــان  می ده ــات برگن (Fjortoft, 2004: 23). مطالع
طبیعــت و بــازی در فضــای  بــاز در ارتبــاط بــا ســالمتی جســمی و 
روحــی کــودک، همچنیــن تحریــک بازی خــالق و پیشــرفت روابــط 
ــن در  ــان و دوی ــن، کرن ــر ای ــت. عالوه ب ــودکان اس ــی ک  اجتماع
تحقیقــات خــود مشــاهده کردند کــه فضــای  بــاز، پیشــرفت روابــط 
 اجتماعــی کــودکان را تســریع  می بخشــد و بــه  عنــوان یــک فضــای 
کشــف کردن و تجربــۀ حســی از پدیده هــای  طبیعــی اســت کــه در 
ــات  ــد و از تجربی ــف کنن ــت را کش ــد طبیع ــودکان می توانن آن، ک

 Norodahl et al., 2015:) حســی گیاهــان و حیوانــات لــذت  ببرنــد
ــات متعــددی نشــان  داده  اســت  3-2). شــواهد منطقــی در مطالع
کــه کــودکان مشــغول بــه کار در محیــط بیرونــی می تواننــد 

.(Davies et al., 2013: 84) ــد ــرورش  دهن ــود را پ ــت خ خالقی
ــت  ــر اس ــا مؤث ــت آنه ــاء خالقی ــودکان در ارتق ــردازی ک خیال پ
)شــفایی و مدنــی، 1389 :21۵( و همچنیــن دافــی، عوامــل  مؤثــر 
ــان   ــی بی ــنوایی و حس ــی، ش ــارب بینای ــردازی را تج ــر خیال پ ب
ــرایط  ــم آوردن ش ــرای فراه ــی، 1380 :40(. ب ــت )داف ــرده  اس ک
ــه ای طراحــی   ــه گون ــد محیــط ب ــه بای ــوع تجرب ــن ســه ن ــرای ای ب
شــود کــه در ارتبــاط بــا طبیعــت باشــد. محیــط  طبیعــی می توانــد 
ــم   ــودکان فراه ــرای ک ــنیداری و المســه را ب ــداری، ش تجــارب  دی
ــی از  ــد یک ــان  می ده ــکاران نش ــر و هم ــات پورجعف ــد. تحقیق کن
ــه  ــوط ب ــای مرب ــرای فضاه ــی ب ــناختی طراح ــای  روان ش مؤلفه ه
کــودکان، تمــاس  مســتقیم بــا محیط هــای  بیرونــی ســالم اســت و 
در راســتای طراحــی محیط هــای  کــودکان در حــوزۀ فضایــی توجــه 
بــه ارتبــاط بــا طبیعــت و فضــای  ســبز ضــروری اســت )پورجعفــر، 
انصــاری، محمودی نــژاد و علــی زاده ، 1389: 79(. براســاس مــدل 
ــی  ــی عناصــر طبیع ــکاران تحریک کنندگ ــره کار و هم پژوهــش نق
ــر  ــی( ب ــر طبیع ــری عناص ــازی و تغییرپذی ــری، بازی س )تنوع پذی
کنجــکاوی، خیال پــردازی، بــازی مشــارکت و انگیزش کــودکان 
و درنتیجــه در ارتقــاء خالقیــت کــودک مؤثراســت )نقــره کار، 
ــای  ــن یافته ه ــفایی، 1388: ۵4-۵۵(. همچنی ــح و ش ــر، صال مظف
 پژوهــش شــفایی و مدنــی نشــان  می دهنــد تحریک کنندگــی 
ــارکت و  ــکاوی، بازی-مش ــل کنج ــه عام ــر س ــی ب ــط  طبیع محی
ــی،  ــفایی و مدن ــادار دارد )ش ــت و معن ــری مثب ــردازی تأثی خیال پ

1389: 218-219(؛ )تصویــر1(. 

جســتار

تصویر1: ارتباط فضاها با طبیعت و تجربۀ محیط طبیعی برای کودک. مأخذ تصاویر از چپ به راســت:
http://image.architonic.com/imgArc/project-1/4/5201394/Tezuka-Fuji-Kindergarten-05.jpg 
https://c2.staticflickr.com/2/1415/753285384_89ec103706_b.jpg
https://image.architonic.com/imgArc/project-1/4/5201394/Tezuka-Fuji-Kindergarten-09.jpg



27 شماره 44پاییز 1397

ــد  ــد می کنن ــت تأکی ــا طبیع ــاط ب ــه ارتب ــی ب ــای طبیع محیط ه
ــا طبیعــت، اســتفاده از  ــاز و بســته در ارتبــاط ب و شــامل فضــای ب
مــواد و مصالــح طبیعــی و چشــم انداز طبیعــی هســتند. تحقیقــات 
نشــان می دهنــد قرارگرفتــن در معــرض ایــن محیط هــا می توانــد 

ــداری طوالنی مــدت خالقیــت باشــد.  ــرای پای کلیــدی ب

• محیط های خلوت )غیر فعال( 

فضای خلــوت، فضایــی اســت کــه اجــازۀ  تفکــر و تعمــق را می دهــد 
 Thoring et al,) و توســط یــک فضــای  ســاکت مشــخص  می شــود
4-1 :2012). نتایــج پژوهــش کرینــک )200۵( در مــورد محیط های 
 تفکــری (Contemplative environments) نشــان  می دهــد ایــن 
ــودن   ــرم  ســاده، کــم ب ــواد، ف ــت  م ــودن پال ــا شــامل کم ب محیط ه
 Krinke,) ــی هســتند ــرای تمرکــز درون ــک ب ــی و تحری حواس پرت
137-2005:107). در یــک محیــط  ایــده آل، کــودکان دسترســی بــه 
ــه   ــد کــه می تواننــد از گــروه  اصلــی جــدا شــوند، ب فضاهایــی دارن
 .(Olds, 2006: 6) تنهایــی بازی کننــد و بــرای خلــوت آنجــا برونــد
کــودکان فضاهــای  دنــج را دوســت  دارنــد. آنهــا در مکان هــای پــر 
ــد  ــدا نمی کنن ــی پی ــردازی مجال ــرای تفکــر و خیال پ ــد، ب رفت وآم
ــد و  ــت می کنن ــاس  امنی ــا، احس ــه ها و پناهگاه ه ــن گوش و در ای
ــه  ــی ک ــه موضوعات ــد، ب ــز کنن ــد حــواس  خــود را متمرک می توانن
دوســت  دارنــد بیندیشــند، بــا خــود صحبت کننــد و نقاشــی 

 بکشــند )آزمــوده، 1391: 27(. الکســاندر در الگــوی 302 خــود در 
ــد  ــت  دارن ــودکان دوس ــد؛ ک ــودکان صحبت می کن ــورد غارهای ک م
ــد  ــازی  کنن ــد و ب ــرار بگیرن ــک ق ــد و کوچ ــای غارمانن در مکان ه
)الکســاندر، 1388: 4۵9(. تحقیقــات پورجعفر و همــکاران )1389( 
نشــان می دهد در راســتای طراحــی محیط هــای کــودکان در 
ــه ســاکت بودن محیــط، دنجــی  ــی، توجــه ب ــی و فضای حــوزۀ  روان
ــوت و در  ــس  خل ــاد ح ــی و ایج ــه و آرامش بخش ــوت کودکان و خل
حقیقــت دنج بــودن فضــا بــرای ایجــاد اعتمــاد بــه  نفــس و بســط 
ــر و  ــردی ضــروری اســت )پورجعف ــت ف ــی خالقی شــرایط فراخوان

ــر2(.  همــکاران، 1389: 79-80(؛ )تصوی
تحقیقــات نشــان داده انــد محیط هــای خلــوت و تفکــری بــه تمرکز 
ــی  ــوان محیط ــه عن ــد و ب ــد می کنن ــه تأکی ــرای اندیش ــی ب درون
غیرفعــال و بــا کاهــش تحریــک محیطــی و ایجــاد محیطی ســاکت 
و آرامش بخــش، شــرایطی را بــرای نوســازی روحــی و تفکــر خــالق 

ــد.  ــم می کنن فراه

• محیط های اجتماعی )فعال( 

فضــای  گروهــی، فضــای  خالقــی اســت کــه افــراد را بــرای همــکاری بــا 
 .(Thoring et al, 2012: 1-4) ــد ــوت  می کن ــادل  نظــر دع ــر و تب یکدیگ
محیــط  اجتماعــی نقــش بســیار مهمــی در ایجــاد ایده هــای 
 خالقانــه ایفــا می کنــد (Stojanova, 2010: 3397) و محققــان تأثیر 

تصویر2: فضاهای دنج و خلوت طراحی شــده برای کودکان. مأخذ تصاویر از چپ به راست:
http://www.archdaily.com/388629/ama-r-children-s-culture-house-dorte-mandrup/51ba832db3fc4b117900003a_ama-r-children-s-culture-
house-dorte-mandrup_281_dma_18_jl-jpg
http://www.archdaily.com/388629/ama-r-children-s-culture-house-dorte-mandrup/51ba8433b3fc4bd563000019_ama-r-children-s-culture-
 house-dorte-mandrup_281_dma_21_te-jpg
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کارگروهــی را بــر رشــد فراینــد خالقیــت بررســی  کــرده و بــه ایــن 
نتیجــه  رســیده اند کــه »خالقیــت افــراد در همــکاری بــا یکدیگــر 
بــه  دلیــل تأثیــر متقابــل ایده هــا برهــم، شــکوفا می شــود« 
ــان و  ــش طباطبائی ــج پژوه ــی، 1389: 21۶(. نتای ــفایی و مدن )ش
همــکاران نشــان  می دهــد، محیــط بــا ویژگــی ایجــاد تعامــل بیــن 
کــودکان در افزایــش خالقیــت  کــودکان مؤثــر اســت )طباطبائیــان، 
طبــق   .)2۶-20  :139۵ فیــاض،  و  رضاکالئــی  عباســعلی زاده 
تحقیقــات آمابیــل حــس  همــکاری و عوامــل  اجتماعــی می توانــد 
 Amabile, 1996: 3; McCoy) ــد ــر خالقیــت بگذارن تأثیــر قــوی ب

 (& Evans, 2002: 420

شــکل و انــدازۀ فضاهــا می توانــد زمینه ســاز تجمــع افــراد شــود و 
گروه هایــی بــرای تعامــالت و روابــط  اجتماعــی پدیــد آورد )مظفــر 
و شــفایی، 1392: 33(. تحقیقــات مک کــوی و ایوانــس نشــان 
 می دهــد مبلمــان، بــر ارتقــاء تعامل اجتماعــی مؤثــر اســت و 
درجــۀ  باالیــی از ظرفیــت  اجتماعــی بــه درجــۀ  باالیــی از ظرفیــت 
ــاره  دارد (McCoy & Evans, 2002: 414-415) و در  ــت اش خالقی
نتیجــه آرایــش مبلمــان  اجتماعــی یــک ارتبــاط  قــوی بــا ظرفیــت 
ــر و مهمــی در تعییــن و تربیــت  ــازی عامــل  مؤث خالقیــت دارد. ب
ــی، 1391: ۶9(  ــین پور و نجف ــت )حس ــی اس ــای  اجتماع ارزش ه
بــازی، کــودکان را تشــویق بــه تبــادل  ایده هــا می کنــد و در بــازی 
روابــط  همــکاری و تبــادل آزاد نظــرات بیشــتر احســاس  می شــود 
(Stojanova, 2010: 3399). می تــوان نتیجــه  گرفــت مشــارکت 
کــودک و بزرگســال می توانــد از طریــق بــازی صــورت گیــرد کــه 

عاملــی بــرای پــرورش  خالقیــت کــودک اســت.
براســاس یافته هــای پورجعفــر و همــکاران، بــرای افزایــش خالقیت 
بایــد حضــور بیشــتر کــودکان، امکان دهــی بــه شــکل گیری 
بازی هــای  گروهــی، مشــارکت دهی  کــودک و کار گروهــی و 
اجتماع پذیــری ســنی و جنســی در بازی هــای  گروهــی مــورد 
توجــه قــرار گیــرد )پورجعفــر و همــکاران، 1389: 7۶ و 79-80(. 
ــۀ کــودکان، مواجهــه و تعامل گروهــی  ــن کار خالق هیجان انگیزتری
آنهــا بــا یکدیگــر و دنیــای  پیرامونــی آنهــا اســت )مظفــر، عظمتــی 
ــرای  ــری، 138۵: 83(. طبــق تحقیقــات، محیــط  دوســتانه ب و باق

کــودکان یــک محیــط امــن و ســرگرم کننده اســت کــه کــودکان 
 Drianda) می تواننــد به تنهایــی یــا بــا یــک دوســت بــازی  کننــد

Kinoshita., 2015: 638 &)؛ )تصویــر3(.

ــر  ــای ه ــد خــالق و اولویت ه ــات حاکــی از آن اســت فراین تحقیق
فــرد متفــاوت اســت؛ به عبارتــی برخــی از کــودکان ممکــن اســت 
ــردن الزم  ــرای بهتر کارک ــالق ب ــد خ ــی را در فراین ــل  اجتماع تعام
ــی  ــودکان تنهای ــری از ک ــروه دیگ ــرای گ ــه ب ــد، درحالی ک بدانن
ــای  ــودک در فعالیت ه ــارکت ک ــتری دارد. مش ــت بیش ــل مزی کام

ــرای ارتقــاء خالقیــت اســت.  گروهــی عامــل مهمــی ب

• محیط های بازیگوشی
ــت،  ــر خالقی ــت ب ــرات مثب ــک اث ــرای تحری ــر ب ــک روش  مؤث ی
ــودک  ــازی ک ــط اســت و فضــای  ب ــازی در محی ــی عنصــر ب معرف
بهتریــن مــکان بــرای بــروز خالقیــت بــه شــمار مــی رود )پورجعفــر 
ــت،  ــان  داده  اس ــس (Moyles) نش ــکاران، 1389: 7۶(. مویل و هم
ــود  ــازی وج ــکلی از ب ــودکان، ش ــد ک ــه ای از رش ــر جنب ــرای ه ب
ــی  ــی، احساس ــمی، ذهن ــد جس ــای رش ــا جنبه ه ــه آنه دارد و هم
و اجتماعــی را حمایــت  می کننــد (Whitebread, 2012: 18). از 
ــای  ــد، واکنش ه ــان را کاوش  می کنن ــودکان جه ــازی، ک ــق ب طری
ــردی خــود  ــای  ف ــد، مهارت ه ــرورش  می دهن  احساســی خــود را پ
ــر فکــر می کننــد  ــه  شــیوه ای انعطاف پذی را بهبــود می بخشــند و ب
(Shackell et al., 2008: 9). جــروم برونــر (Jerome Bruner) ادعــا 
کــرده  اســت بــازی بــرای رشــد مهارت هــای  ذهنــی ضــروری اســت. 
کــودکان در بــازی می تواننــد بــدون دخالــت دیگــران تجربــه پیــدا 
کننــد و توانایی هــای  پیچیــده ای کســب  کننــد )ماســن، کیــگان، 
ــات  ــه تحقیق ــه ب ــا توج ــر، 138۵: 20۵(. ب ــتون و وی کانج هوس
ســندا (Senda) فضــای  بــازی کــودکان شــامل فضاهــای  طبیعــی، 
ــت  ــک  خالقی ــرای تحری ــی ب ــی )مکان ــی،  ماجراجوی ــاز،  ارتباط  ب
ــرای پــرورش تخیــالت  کــودک( و  ــی ب کــودک(،  مخفــی گاه )مکان
 .(Drianda et al., 2015: 437) ــت ــاختارمند اس ــازی س ــای  ب فض
ــا کــرده چهــار عنصــری  همچنیــن تیتمــن (Titman, 1994) ادع

جســتار

تصویر 3: طراحی فضاهای اجتماعی برای ارتباط کودکان با هم. مأخذ تصاویر از چپ به راســت:
https://www.pinterest.com/pin/472807660858725374/
http://www.myconnecticutkids.com/wp-content/uploads/L-EnergyLab.jpg
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کــه کــودکان در زمیــن  بــازی جســتجو می کننــد، شــامل مکانــی 
ــی  ــی(، مکان ــت  فیزیک ــرای فعالی ــا ب ــام دادن )فرصت ه ــرای انج ب
بــرای فکرکــردن )فرصت هــا بــرای تحریــک  فکــری(، مکانــی بــرای 
احســاس کردن )تحریــک حــس  تعلــق( و مکانــی بــرای بــودن )بــه 
 Hussein, 2012:) ــا خــود باشــند( اســت ــد ت ــا اجــازه  می ده آنه
345). بــازی مربــوط بــه هــر دو ســاختار جســمی و روحــی اســت 
ــۀ  ــه در درج ــد ک ــی می کن ــا رفتارهای ــا ی ــه فعالیت ه ــاره ب و اش
ــی از بازیگوشــی اســت (Dansky, 1999: 343) و بازیگوشــی  مهم
ــه  ــت اســتفاده  می شــود ک ــک فعالی ــی از ی ــف کیفیت ــرای توصی ب
اعمــال یــا رفتارهایــی را تشــویق  می کنــد کــه ذاتــاً دارای انگیــزه 
ــت  ــی مثب ــاالت عاطف ــا ح ــردن ب ــن،  بازی ک ــر ای ــتند. عالوه ب هس
ــود  ــر می ش ــرگرمی درگی ــا س ــان ی ــادی، هیج ــذت، ش ــد ل مانن
(Ibid: 393). بــازی، آمادگــی جســمی و فکــری در کــودکان ایجــاد 
می کنــد کــه بــرای پذیــرش مــواد مختلــف یادگیــری نیــاز دارنــد 

.(Emami Rizi et al., 2011: 2138)

ــازی در  ــح و ب ــات تفری ــه تجربی ــود دارد ک ــی وج ــواهد منطق ش
آماده ســازی کــودکان بــرای تــالش، حــل  مســئله یــا فعالیت هــای  
 Jindal-Snape et al., 2013: 28 –Davies et) خــالق، مؤثــر اســت
al., 2013: 86  و دافــی، 1380: 44-4۵ و آمابلــی، 1381: 129(. 
ــان  ــز نش ــکاران نی ــان و هم ــش طباطبائی ــج پژوه ــن نتای همچنی
ــودکان  ــت  ک ــش خالقی ــر افزای ــط ب ــازی محی ــد، بازی س  می ده
ــکاران، 139۵: 2۶-20(.  ــان و هم ــتقیم دارد )طباطبائی ــر مس تأثی
مطالعــات  متعــددی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت کــه نشــان 
 می دهــد یــک زمیــن  بــازی  متنــوع و پرماجــرا، خالقیــت را 

ــه  ــد(Fjortoft & Sageie, 2000: 84) و هنگامی ک ــک  می کن تحری
فضــای  بــازی، متنــوع و پــر از عالمت و نشــانه باشــد، تبییــن قلمرو 
 Ahadzade & Dashti Shafei.,) ــت ــان تر اس ــودک آس ــرای ک ب
ــژاد و  ــط مهدی ن ــه توس ــق صورت گرفت ــج تحقی 179 :2013). نتای
ــا  ــه در آنه ــازی ای ک ــای  ب ــه زمین ه ــد ک ــکاران نشــان  می ده هم
ــه جــای وســایل ثابــت و مصنوعــی ازپیش ساخته شــده، از خــود  ب
طبیعــت بــه عنــوان ابــزاری بــرای بــازی کــودکان اســتفاده  شــده 
ــتند.  ــودک هس ــازی ک ــرای ب ــب تری ب ــای مناس ــت، مکان ه اس
محیط هــای بــازی  طبیعــی ضمــن تأثیــر بــر فراینــد رشــد 
کــودکان، بــه بهبــود عملکــرد آمــوزش آنهــا نیــز کمــک  می کنــد 

)مهدی نــژاد و همــکاران، 1391: 7-1(. 
در بررســی خالقیت پذیــری کاربــران از محیــط، مهم تریــن عاملــی 
ــه  ــده، مقول ــه  دســت  آم ــکاران ب ــی و هم ــش عظمت ــه در پژوه ک
ــر  ــت  تأثی ــود تح ــازی خ ــت. بازی س ــازی اس ــل بازی س ــا عام ی
حس کنجــکاوی و تخیــل کاربــر اســت )عظمتــی، ضرغامــی، 
صدق پــور و عظمتــی، 1391: 243-244( و بــرای کودکان، داشــتن 
ــه  ــون ب ــت چ ــم اس ــیار مه ــترس بس ــازی قابل دس ــن  ب ــک زمی ی
آنهــا فرصــت بــرای بــازی  آزاد و انتخــاب بــرای اکتشــاف و یادگیری 

می دهــد (Hussein, 2012: 345)؛ )تصویــر4(. 
ــاء  ــازی در ارتق ــب ب ــط مناس ــده، محی ــات انجام ش ــق تحقیق طب
خالقیــت کــودک نقــش مهمــی ایفــا می کنــد و ذهــن او را 
ــح و ســرگرمی  ــرای تفری ــا ب ــازی تنه ــی آورد. ب ــار م جســتجوگر ب
نیســت، بلکــه کــودک بــا جنب وجــوش خــود در قالــب بــازی، بــه 

ــد. ــش را بیاب ــواب کنجکاوی های ــا ج ــردازد ت ــتجو می پ جس

تصویر 4: طراحی فضاهای متنوع برای بازیگوشــی کودک. مأخذ تصاویر از چپ به راست: 

 https://static2.auctelia.com/en/resource/picture/playground-for-children-and-furniture-8407L.jpg
http://4.bp.blogspot.com/yV0wYtrt2EU/UytMclKRgYI/AAAAAAAACBY/hMLFxv2E1TU/s1600/girl+tinkering.png:
http://www.archdaily.com/388629/ama-r-children-s-culture-house-dorte-mandrup/51ba8343b3fc4b766900001e_ama-r-children-s-culture-
house-dorte-mandrup_281_dma_12_te-jpg
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• محیط های فیزیکی منعطف 
انعطاف پذیــری فضایــی، توانایــی ترکیــب دو کالس بــه یــک کالس 
بــرای آمــوزش گروهــی، تقســیم بندی کالس بــه گروه هــای 
ــب  ــا ترکی ــیع ی ــۀ وس ــک منطق ــا در ی ــترش آنه ــک و گس کوچ
 Osborne,) کالس هــای مختلــف در حــوزۀ یادگیــری مکمــل اســت
ــا ایجــاد آزادی انتخــاب  ــری عملکرده 3 :2013).  هــدف انعطاف پذی
و  ۵۵  :1388 همــکاران،  و  )نقــره کار  اســت  کــودکان  بــرای 
ــد  ــر می توان ــک فضــای  انعطاف پذی Csikszentmihalyi, 1996 ). ی
چندیــن عملکــرد را ترکیــب  کنــد و بعضــی از عملکردهــا می توانند 
در فضاهــای  مختلــف قرارگیرنــد (Thoring et al., 2012:4). نایــت 
ــه  ــد ک ــای  خــالق را مطــرح  می کن ــم محیط ه ــی مه ــار ویژگ چه
ــری و فضــای چندمنظــوره  ــکاری، انعطاف پذی ــزه، هم ــامل انگی ش
ــای  ــرای فعالیت ه ــبی را ب ــرایط مناس ــه ش ــیعی ک ــای وس )فض
مختلــف فراهــم می کنــد( اســت (Knight, 2006: 4). یــک محیــط  
ــور  ــه  منظ ــوده و ب ــر ب ــادگی تغییرپذی ــه  س ــد ب ــر بای انعطاف پذی
پاســخ گویی و مناســب بودن بــرای افــراد و نیازهــای در حــال 
ــبب  ــد و س ــم  کن ــی را فراه ــای  متفاوت ــا، موقعیت ه ــر آنه تغیی

ــاد، 1389: 111(.   ــی و دلش ــود )مردم ــط ش ــی محی پویای
ــری  ــکاران، انعطاف پذی ــره کار و هم ــش نق ــدل پژوه ــاس م براس
 عملکردهــا )تغییرپذیــری  فضــا و اجــزای آن( بــر کنجــکاوی، 
ــاء  ــه ارتق ــودکان و در نتیج ــارکت ک ــازی  مش ــردازی و ب خیال پ
خالقیــت کــودک مؤثــر اســت )نقــره کار و همــکاران، 1388: 
ــد  ــان  کرده ان ــی )1389( بی ــفایی و مدن ــن ش ۵۵-۵۶( و همچنی
ــودک  ــارکت ک ــازی  مش ــزان ب ــر می ــا ب ــری  عملکرده انعطاف پذی
مؤثــر اســت )شــفایی و مدنــی، 1389: 219(. یافته هــای مردمــی 
و دلشــاد نشــان  می دهــد محیــــط  یادگیــری  انعطاف پذیــــر 
ــد،  ــرار می ده ــود ق ــب خ ــودک را در قلــ ــتجوگری ک ــس  جس ح
بــه صورتــی کــه از یک ســــو کــودک محیــط خــود را می ســــازد 
ــه جهــان یادگیــری کــودک شــکل  ــوی  دیگــر محیــط ب و از ســ
ــروز و رشــد  ــی و دلشــاد، 1389: 11۵-11۶(. ب  می بخشــد )مردم
ــی  ــای  اساس ــه نیازه ــخ گو ب ــی پاس ــودکان در محیط ــت  ک خالقی
ــه  ــودکان را ب ــر، ک ــط  انعطاف پذی ــت. محی ــر اس ــا امکان پذی آنه
ــازی و  ــور سازگارس ــه  منظ ــط، ب ــیاء در محی ــش اش ــۀ چین تجرب
ــا و  ــر فض ــرل ب ــس  کنت ــر ح ــن ام ــزد و ای ــناخت آن برمی انگی ش
ــر،  ــد )مظف ــت  می کن ــودک تقوی ــه را در ک ــب و تجزی ــر ترکی تفک
ــان و  ــش طباطبائی ــج پژوه ــری، 138۵: 83(. نتای ــی و باق عظمت
همــکاران نشــان می دهد، انعطاف پذیــری  محیــط در افزایــش 
ــکاران، 139۵:  ــان و هم ــت )طباطبائی ــودکان مؤثراس ــت  ک خالقی
ــود دارد  ــات وج ــدادی از مطالع ــی در تع ــواهد منطق 20-2۶( و ش
کــه فضــای یــک کالس بایــد تــا حــد امــکان انعطاف پذیــر باشــد 
ــدال  ــق جین ــد. تحقی ــک کن ــودکان کم ــت ک ــای خالقی ــه ارتق ب
 اســنپ و همکارانــش نشــان  می دهــد ویژگی هــای  اصلــی محیــط  

ــری و  ــا، انعطاف پذی ــر از فض ــرد انعطاف پذی ــامل کارب ــی ش فیزیک
ــا  ــف در فض ــای  مختل ــتفاده از ناحیه ه ــا و اس ــت آزاد در فض حرک

.(Jindal-Snape et al., 2013: 23) اســت 
یکــی از متغیرهــای  اساســی کــه می توانــد در محیــط تغییــر کنــد، 
 Higgins, 2005:) ــت ــودکان اس ــای ک ــا و صندلی ه ــش میزه آرای
25( و آرایــش  فضــا در برنامــۀ دوران کودکــی بــر امنیــت و موفقیت 
 Mayesky,) فعالیت هــای  خالقانــه کــودکان تأثیــر می گــذارد
117 :2013). جــو خــالق در کالس بــه یــک طرح بنــدی  فیزیکــی 
مناســب نیــاز دارد و میزهــا بــا صندلی هــای  متحــرک بــرای 
کــودکان توصیــه  می شــود (Stojanova, 2010: 3399) و همچنیــن 
بایــد چیدمان هــای متفــاوت و مناســب هــر گــروه ســنی در یــک 
ــایل  ــایر وس ــی و س ــز و صندل ــودک، از می ــر ک ــا ه ــد ت ــا باش فض
متناســب بــا کالبــد خــود اســتفاده کنــد )مظفــر و شــفایی، 1392: 
29(. مبلمــان و تجهیــزات قابــل  جابه جایــی باعــث بــه وجودآمــدن 
ــا  ــط ب ــق محی ــف، تطبی ــای  مختل ــا نیازه ــف ب ــای  مختل گروه ه
ــه  ــه ب ــا توج ــط ب ــردادن  محی ــاوت و تغیی ــاری  متف ــای  رفت نیازه
ــالن  ــودک هســتند (Olds, 2006: 8). طراحــی پ ــازی توســط ک ب
ــتفاده از  ــا اس ــوره ب ــف و چندمنظ ــای  منعط ــاد فضاه  آزاد و ایج
ــد  ــده می توان ــونده و چرخن ــونده، تاش ــبک  جابه جا ش دیوارهای س
در ایجــاد انعطــاف و تنــوع فضــا و تغییرپذیــری شــکل و انــدازۀ آن 
مؤثــر باشــد و قابلیــت  فضــا را بــرای عملکردهــای  مختلــف افزایــش 
ــا  ــتفاده از دیواره ــا اس ــفایی، 1392 : 34( و ب ــر و ش ــد )مظف  ده
جــذاب  ناحیه هــای   می تــوان  قابل انتقــال،  جداکننده هــای  و 
ــودکان را  ــه ک ــه توج ــرد ک ــاد ک ــر ایج ــر و تغییرپذی تطبیق پذی
جلــب کنــد (Olds, 2006: 8). وجــود قفســه هایی در ارتفــاع پاییــن 
بــه ایــن دلیــل اســت کــه کــودکان فرصــت دیــدن و لمس کــردن 
را دارنــد و مــواد و مصالــح را آزادانــه انتخــاب  می کننــد و همچنیــن 
ــری  ــاق انعطاف پذی ــان ات ــوند و در چیدم ــا می ش ــانی جابه ج به آس
 Mayesky, 2013:) ــد ــاد می کنن ــی را ایج ــز جالب ــتر و مراک بیش

.(115-116

ــق  ــر در کالس درس تحقی ــان انعطاف پذی ــورد مبلم ــل در م هاس
کــرده و پیشــنهاد داده  اســت کــه کالس هــای درس بایــد بــه انــدازۀ 
ــا شــامل فعالیت هــای یادگیــری متفــاوت  ــزرگ باشــند ت کافــی ب
باشــند. صندلــی و میــز متحــرک بــه یادگیرنــدگان فرصتــی بــرای 
ــد  ــری مانن ــبک یادگی ــه س ــه ب ــا توج ــان ب ــش مبلم ــر آرای تغیی
ــای  ــد. در دهه ه ــه می ده ــزرگ ارائ ــا ب ــک ی ــروه کوچ ــۀ گ مطالع
ــاز  ــالن ب ــوم پ ــا مفه ــدند ت ــویق ش ــان تش 1970 و 1980 طراح
ــری در  ــر انعطاف پذی ــا ب ــد ت ــه کار گیرن ــای درس ب را در کالس ه
کالس هــای درس تأکیــد داشــته باشــند، امــا هاســل معتقــد اســت 
ــای  ــت. کالس ه ــراه نیس ــری هم ــا انعطاف پذی ــاً ب ــاز لزوم ــالن ب پ
می تواننــد  نیــز  متحــرک  مبلمــان  و  دیوارهــا  بــا  بزرگ تــر 
انعطاف پذیــری را ایجــاد کننــد. انعطاف پذیــری می توانــد بــه 

جســتار
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معنــای داشــتن پارتیشــن ها و مبلمــان متحــرک در محیــط هــای 
یادگیــری و داشــتن فضایــی کــه بتوانــد فعالیت هــای گوناگــون را 
ــه معنــای فضاهــای فاقدمبلمــان باشــد.  ــا حتــی ب ــه دهــد، ی ارائ
ممکن کــردن  و  درس  کالس  در  انعطاف پذیــری  در  مبلمــان 
و حمایــت از ســبک های مختلــف آمــوزش نقــش دارد و در 
ضمــن بایــد از لحــاظ طراحــی نیــز، ارگونومیــک باشــد. فضاهــای 
ــا  ــادر باشــند شــرایطی فراهــم کننــد ت ــد ق یادگیــری خــالق بای
کــودکان فعالیتــی را کــه خــود می خواهنــد، در جایــی کــه خــود 

ترجیــح می دهنــد و بــا افــرادی کــه خــود تمایــل دارنــد، انتخــاب 
کننــد (Alsaif, 2014: 60-68) ؛ )تصویــر۵(. 

ــر  ــای انعطاف پذی ــده، محیط ه ــات انجام ش ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
ــط  ــق محی ــف و خل ــای مختل ــردن قابلیت ه ــل فراهم ک ــه دلی ب
ــرورش  ــرای پ ــب ب ــای مناس ــی از محیط ه ــودک، یک ــط ک توس
خالقیــت اســت. ازایــن رو بایــد شــرایطی را بــرای کــودکان فراهــم 
ــه  ــد و از شــرایط گوناگــون ب ــر برون ــه اســتقبال تغیی کــرد کــه ب
عنــوان فرصتــی بــرای جهت دهــی تــازه و افزایــش ویژگــی 

 محیط محرک خالقیت در باشگاه کودک | صفیه شاه حسینی و محمودرضا ثقفی

تصویــر ۵: طراحی فضاهای منعطف. مأخذ تصاویر از باال به پایین: 
http://cdn.archinect.net/images/1200x/xd/xdmv85lcifdpyi86.jpg
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ــد.  ــره  گیرن ــود به ــری در خ انعطاف پذی
• محیط های  تحریک کنندۀ  حسی )برانگیزاننده(

حــواس پنج گانــه، منبــع تولــد ایده هــا هســتند کــه شــامل 
تجــارب بینایــی، شــنوایی، شــامه، المســه و ذائقــه می شــوند )اف.
ــاس  ــودکان براس ــاژه ک ــر پی ــه نظ ــا ب ــبورن، 1382: 13۶(. بن اس
را  خــود  جهــان  می بوینــد  و  می شــنوند  می بیننــد،  آنچــه 
می ســازند )ماســن و همــکاران، 138۵: 298(. تجــارب خــالق 
ارتبــاط مســتقیمی با حــواس کــودک دارد )دافــی،1380: 71-70( 
ــی،  ــردازی تجــارب  بینای ــر خیال پ ــر ب و از نظــر دافــی عوامــل  مؤث

ــان :4(.  ــت )هم ــی اس ــنوایی و حس ش
ــت  ــده  اس ــده  ش ــم دی ــل مه ــک عام ــوان ی ــه عن ــاز ب ــای  ب فض
ــه  ــه ب ــرای تجرب ــی ب ــاد فرصت های ــق ایج ــد از طری ــه می توان ک
 Norodahl) ــد ــک کن ــری کم ــه یادگی ــواس ب ــام ح ــیله تم وس
براســاس  محیــط  شــکل   .(& Johannsson, 2015: 12-14
مســتقیم الخط  بــودن و پیچیدگــی ســنجیده  شــده  اســت. تجزیــه 
 و تحلیل هــای مک کــوی و ایوانــس نشــان می دهد پیچیدگــی 
 McCoy &)ــتگی  دارد ــا وابس ــک فض ــت در ی ــت خالقی ــه ظرفی ب
ــده و  ــد برانگیزانن ــودک بای ــط ک Evans, 2002: 413-415) . محی
ــراوت،  ــی، ط ــی، تازگ ــی از پیچیدگ ــد متعادل ــد و ح ــذاب باش ج
ــا  ــودن در محیــط کــودک ضــروری  اســت ت ــوع و هیجان انگیزب تن
ــکاران، 138۵: 83(.  ــر و هم ــد )مظف ــط کن ــد محی ــا را پایبن آنه
ــط  ــان می دهد، محی ــکاران نش ــان و هم ــش طباطبائی ــج پژوه نتای
ــا ویژگی هایــی نظیــر پیچیدگــی و تحریک کنندگــی در افزایــش  ب
خالقیــت  کــودکان مؤثــر اســت )طباطبائیــان، عباســعلی زاده 
ــد  ــان  می کن ــون بی ــاض ، 139۵ : 20-2۶(. آرن ــی و فی رضاکالئ

ــات،  ــس، تناقض ــامل عدم تجان ــکاوی ش ــن کنج ــر برانگیخت عناص
 Arnone,) تازگــی، تعجــب، پیچیدگــی و عدم اطمینــان اســت
ــی  ــی در طراح ــد پیچیدگ ــان  می ده ــات نش 4-2 :2003). مطالع
و  کــودک  کنجــکاوی  تحریک کننــده  می توانــد   محیــط 
ــه  ــه ب ــد (Whitebread, 2012: 18).توج ــش باش ــاء خالقیت ارتق
موقعیت هــای  مبهــم و پیچیــده از ویژگی هــای افــراد خــالق 
اســت )نســاجی زاده، 1384، ۵0(. بدیهــی  اســت وجــود مقــداری 
ابهــام و قابلیــت  جســتجو و کشــف ابعــاد ناپیــدای محیــط در ایــن 
زمینــه تأثیــر مطلوبــی خواهــد داشــت )مظفــر، حســینی، باقــری و 

عظمتــی، 138۶: 70(.
ســطح باالیــی از جزئیــات  بصــری بــه طــرز قابــل  توجهــی ظرفیــت 
 & McCoy)خالقیــت درک شــده یــک محیــط را افزایــش  می دهــد
 ،)1983( Amabile محققانــی همچــون .(Evans, 2002: 414-415
 )199۵( ،Kaplan )1993( ،Stein  )1974(،  )19۶7( Guilford
Kaplan و Kaplan )1989( اظهارکردنــد کــه محیط هــای  بصــری 
ــه عنــوان ظرفیــت خالقیــت باالتــر درک  می شــود. یــک  جالــب ب
محیــط  بصــری جالــب بایــد دارای جزئیــات  بصــری جالــب باشــد. 
ــای  ــت. راه ه ــودکان اس ــش کار ک ــری نمای ــات  بص ــی از جزئی یک
 مختلــف بــرای نمایــش دادن کار کــودکان وجــود دارد. مک گونیگال 
معتقــد اســت کــه بــه هــر فــرد یــک فضــای  شــخصی داده  شــود، 
ــتدالل  ــداری اس ــت پای ــر اهمی ــکاران ب ــن و هم ــه کیل درحالی ک
ــه  ــداری، ب ــر پای ــار هنــری کــودکان عــالوه ب ــا آث  می کننــد کــه ب
طبــق   .(Higgins, 2005: 27)یکپارچگی دهــد مدرســه  کالبــد 
ــع  ــدازه محیــط  کــودک از نظــر مناب ــات انجام شــده، هــر ان مطالع
اطالعاتــی غنی تــر باشــد، انگیــزه بیشــتر از قــوه بــه فعــل در می آید 
)نریمانــی، 1370 : 4۶(. کنجــکاوی هســتۀ فراجویــی و خمیرمایــۀ 

تصویر ۶: طراحی فضای تحریک کنندۀ حســی برای کودکان. مأخذ تصاویر از چپ به راست:
http://www.archdaily.com/388629/ama-r-children-s-culture-house-dorte-mandrup/51ba8377b3fc4b117900003b_ama-r-children-s- 
culture-house-dorte-mandrup_281_dma_13_te-jpg
 http://www.archnewsnow.com/features/images/Feature0070_07x.jpg

https://static1.squarespace.com/static/54ff8f6ae4b02d7ffa209bdc/t/58b75d479de4bbf5be7bd5df/1488412014331

جســتارجســتار
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خالقیــت و نــوآوری اســت )قائمــی، 1389: 1۶8(. تحقیقــات دیگــر 
نشــان  می دهــد »کنجــکاوی  فــرد در فراینــد خالقیــت مؤثراســت 
ــی، 1389:  ــفایی و مدن ــد« )ش ــوالً کنجکاون ــالق معم ــراد خ و اف
21۶(. بــرای تحریــک کنجــکاوی کــودک بایــد محیــط بــه گونــه ای 
طراحــی  شــودکه در ذهــن کــودک ســؤال ایجــاد کنــد. درنتیجــه 
اطالعــات  محیطــی یــا جزئیــات  بصــری در محیــط بایــد بــه گونه ای 
ســؤال برانگیز باشــند. جزئیــات  بصــری راهــی بــرای آراســتن  محیــط 

ــت.  ــازی کودک اس ــرای بازی س ــرایطی ب ــم آوردن ش و فراه
طبــق مطالعــات دافــی تجربه هــای  دیــداری در خیال پــردازی 
کــودک مؤثــر اســت )دافــی، 1380(. بــرای فراهــم آوردن شــرایط 
در جهــت تجربه هــای  دیــداری کــودک، یکــی از راه حل هــا وجــود 
ــت  ــت. در حقیق ــب اس ــری جال ــط  بص ــا محی ــری ی ــات  بص جزئی
جزئیــات  بصــری می توانــد حــس  بینایــی را بیشــتر تحریــک  
کنــد. خالقیــت، موجــود زنــده را برمی انگیــزد کــه بــه جســتجوی 

جدول1 : انواع محیط های خالق. مأخذ : نگارندگان.

 محیط محرک خالقیت در باشگاه کودک | صفیه شاه حسینی و محمودرضا ثقفی

راهکارهای طراحیکیفیت های محیطیمحیطردیف
محیط بصری جالب و سرگرم کنندهمحیط طبیعی1

بهبود خستگی ذهنی و ایجاد حالت عاطفی مثبت

آزادی، پیچیدگی، بازی، انسجام
مشارکت و همکاری

آزادی برای اکتشاف و تجربه

عالقۀ بصری و فرصت برای کشف کردن

بــدون محدودیــت بــرای جنبــش، تغییــر جهــت و حرکــت )امــکان 
حرکــت(

حضور حیوانات

طبیعت به عنوان یک منبع اطالعاتی غنی

بازی در فضای باز

فراهم کردن فرصتی برای تجربه  )شنیداری، بینایی، المسه( 

ــواد، شــکل ها،  ــح طبیعــی )اســتفاده از م ــواد و مصال اســتفاده از م
بافت هــا و فرم هــای طبیعــی( 

حضور قوی پوشش گیاهی

چشم اندازهای محیط طبیعی )تنوع در منظر طبیعی(

ــاز در میــان  ــاز و بســته )پراکنده شــدن فضــای ب ترکیــب فضــای ب
فضاهــای بســته(

تحریک کنندگــی عناصــر طبیعــی )تنوع پذیــری و بازی ســازی 
ــی( عناصــر طبیع

تنــوع تمام نشــدنی، انسان ســاخت نبــودن، حــس جاودانگــی و 
پایان ناپذیــری

استفاده از الگوها و فرایندهای طبیعی  

وجود منابع نور طبیعی
چشم اندازهای محیط طبیعی

ترکیب فضای باز و بسته

فراهم کردن فرصتی برای تجربه 

تحریک کنندگی عناصر طبیعی

وجود منابع نور طبیعی

استفاده از مصالح طبیعی
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ادامۀ جدول1 : انواع محیط های خالق. مأخذ : نگارندگان.

جســتار

راهکارهای طراحیکیفیت های محیطیمحیطردیف
کاهش پالت موادمحیط خلوت2

فرم ساده
کاهش حواس پرتی )شیفتگی( برای تمرکز درونی

تحریک )برانگیختگی( پایین برای تمرکز درونی

تکرار در فضا، الگو و سرعت

ــرای  ــک( ب ــروصدای ریتمی ــات س ــی اوق ــروصدا )گاه ــا س ــکوت ی س
کاهــش حواس پرتــی شــنیداری 

تکــرار  فعالیت هــای هم زمــان ماننــد دویــدن، قــدم زدن، تاب خــوردن 
و غیــره 

طرح بندی و تعیین توالی از فضا

درجۀ باالیی از نظم/ کم بودن پیچیدگی محیطی

محیــط امــن و محصــور بــا امــکان فرورفتــن کامــل در افــکار و جدایــی 
از بیــرون

محیط امن و محصور با امکان 
فرورفتن کامل در افکار و 

جدایی از بیرون

طراحی مکان برای کاهش 
حواس پرتی

طراحی مکان با پیچیدگی کم

طراحی مکان برای خلوت کردن



35 شماره 44پاییز 1397

ادامۀ جدول1 : انواع محیط های خالق. مأخذ : نگارندگان.

 محیط محرک خالقیت در باشگاه کودک | صفیه شاه حسینی و محمودرضا ثقفی

راهکارهای طراحیکیفیت های محیطیمحیطردیف
محیط 3

اجتماعی
امکان برقراری آسان ارتباط )طراحی اجتماعی، انعطاف پذیری و 

سیالیت محیط(

طراحی فضاهایی برای تنهایی

به اشتراک گذاری منظم ایده ها با دیگران/  استفاده از دیگران به 
عنوان یک منبع اطالعاتی

فراهم کردن فرصت برای همکاری
انواع امکانات برای مراحل مختلف فرایند خالق و توانایی در 

انتخاب کردن
شکل و اندازۀ فضاها

طرح بندی فضا 

مبلمان

فرصت برای همکاری و مشارکت 

امکان بازی های گروهی

مبلمان برای همکاری و 
مشارکت

انواع مختلف امکانات برای 
انتخاب کردن

امکان برقراری آسان ارتباط با 
دیگران

امکان برای بازی های گروهی

نشانه هایی از بازیگوشیمحیط بازیگوشی4
تنوع، گوناگونی و پر ماجرا بودن 

ویژگی هــای طبیعــی و قابــل دســترس، ســازه های ســبز و 
ــت طبیع

بدون ساختار و قابل دستکاری
تغییر و تنوع در چشم انداز 

محیط فیزیکی ۵
منعطف

و  امنیت محــوری  کنترل پذیــری،  کودک محــوری،  قابلیــت 
اجتماع پذیــری

 

خلق محیط توسط کودک 
مبلمان و تجهیزات قابل جابجاکردن 

قفسه های در دسترس با مواد و مصالح مختلف
دیوارها و جداکننده های قابل انتقال 
طرح بندی فیزیکی مناسب محیط 

نشانه هایی از بازیگوشی در 
محیط

دیوارها و جداکننده های 
متحرک

طرح بندی فیزیکی مناسب 
محیط



پاییز 3۶1397 شماره 44

چیزهــای  جدیــد در محیــط بپــردازد )فرانکــن، 1384: ۵۵8(. 
کــودک اشــتیاق شــدیدی بــه کاوش دارد و بــه  محــض اینکــه بتوانــد 
ــه جدیــد  هرچــه را در اطرافــش می گــذرد درک کنــد، برایــش تجرب
ــری  ــاجی زاده، 1384 : 90(. جزئیات بص ــود )نس ــی می ش و جالب
ــت  ــند. خالقی ــر باش ــودکان مؤث ــتجو و کاوش ک ــد در جس می توان
رابطــه نزدیکــی بــا کنجــکاوی و رفتارهــای اکتشــافی دارد 

)فرانکــن، 1384 : ۵81(.
فعالیت هایــی ماننــد گــوش دادن بــه موســیقی در هنــگام فعالیــت 
ــد  ــاء دهن ــت را ارتق ــد خالقی ــه می توانن ــاه در باغچ ــتن گی و کاش
ــن  ــاک، ش ــا گل، خ ــازی ب (Jindal-Snape, et al., 2013: 24). ب
و آب، لذت بخش تریــن و ارزان تریــن بــازی اســت کــه حــواس 
کــودک را تحریــک و قــوۀ خالقیــت کــودکان را تقویــت می کنــد 
)نســاجی زاده، 1384 : 49(. درک کیفیــت مــاده از دو راه دویــدن 
ــا  ــودک ب ــان ک ــب اطمین ــد و اغل ــه دســت می آی ــردن ب و لمس ک

ــه  ــی ب ــردن، ســطح جســم حاصــل می شــود. حــس بویای لمس ک
ــوب  ــا محس ــر در درک فض ــزاری مؤث ــد اب ــاص می توان ــکل خ ش
شــود. کــودکان صداهــا را دوســت دارنــد و بــه طــور کلــی صداهــای 
مالیــم زمینــه، بــه تخیــل کــودکان کمــک می کنــد و آنهــا را بــه 
ــط،  ــودن محی ــوع و غنی ب ــازد. ن ــط می س ــرون مرتب ــی بی زندگ
باعــث تمریــن و کاربــرد بیشــتر حــواس گوناگــون ماننــد بینایــی، 
شــنوایی و المســه اســت. تنــوع از طریــق ایجــاد تنــوع در رنــگ، 
صــدا، بافــت و غیــره تأمیــن می شــود. مشخص شــدن محدوده هــا 
بــه وســیلۀ کف ســازی مشــخص، روش مؤثــری بــرای تعییــن یــا 
ــت  ــه بناس ــک مجموع ــف ی ــطوح مختل ــان س ــاط می ــاد ارتب ایج

)حســین پور و نجفــی، 1391 : ۵8-87(.
صــدای  از  می تــوان  شــنیداری  تجربه هــای  کســب  بــرای   
ــتفاده  ــی اس ــدای محیط ــوان ص ــه عن ــدگان و ... ب ــه، پرن رودخان
ــرای  ــف ب ــای مختل ــط از راه ه ــاکت کردن محی ــا س ــا ب ــرد ی ک

ادامۀ جدول1 : انواع محیط های خالق. مأخذ : نگارندگان.

جســتار

راهکارهای طراحیکیفیت های محیطیمحیطردیف
محیط ۶

تحریک کنندۀ 
حسی

تغییر بافت و رنگ سطوح 

رنگ ها و بازی با آنها به عنوان عوامل بصری تأثیرگذار در فضای 
بازی

نور طبیعی و شفاف

نور کافی و نورپردازی مناسب در فضاها 

صداهای مالیم زمینه 

تنوع و غنی بودن محیط 

مصالح طبیعی 

پیچیدگی فرم فضا و مبهم بودن آن 

جزئیات بصری 

نمایش کار کودکان 

تنوع و غنی بودن محیط 

تغییر بافت و ایجاد سطوح 
مختلف در فضا

نمایش کار کودکان

تحریک حسی با نور و سایه
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دریافــت اصــوات و تقویــت حــس شــنوایی اســتفاده کــرد. صــدای 
ــه  ــت ک ــی اس ــای مطلوب ــه صداه ــاع از جمل ــزش آب از ارتف ری
ــغول  ــود مش ــه خ ــودک را ب ــاعت ها ک ــد س ــت بتوان ــن اس ممک
نــگاه  دارد و بــر رشــد ذهنــی و روانــی کــودک تأثیــر می گــذارد 

ــینی، 1393: 109(. ــاه حس )ش
بــه  کاربــردن مصالــح بافــت دار ماننــد چــوب، آجــر و ... و اســتفاده 
ــی،  ــا منحن ــد فرم هــای راست گوشــه ی ــف مانن از فرم هــای مختل
ــودک را  ــی ک ــای لمس ــا و دریافت ه ــد تجربه ه ــرح می توان در ط
ــم  ــه آب و فراه ــودک ب ــردن ک ــالوه نزدیک ک ــه ع ــرد. ب ــاال بب ب
ــرای حضــور کــودک در آب نیــز در تحریــک  کــردن شــرایطی ب
حــس المســه مؤثــر اســت. همچنیــن بــرای کســب تجربــۀ حــس 
ــا بافت هــای  المســه، می تــوان کــودک را در فضاهــای مختلــف ب
ــن ترتیــب کــودک در معــرض طیــف  ــه ای ــرار داد. ب ــف، ق مختل
متنوعــی از ســطوح صــاف و خشــن، مرطــوب و خشــک، کــدر و 
ــان : 11۶-117(؛  ــرد. )هم ــرار می گی ــفاف ق ــات و ش ــن، م روش

)تصویــر۶(.
محیــط  کــه  اســت  نکتــه  ایــن  نشــان دهندۀ  تحقیقــات 
تحریک کننــدۀ حــواس کمــک می کنــد کــودکان ظرفیت هــا 
در  را  آنهــا  و  کننــد  کشــف  را  اشــیا  گوناگــوِن  امکانــات  و 
ــه همیــن دلیــل محیط هــای  ــد. ب ــه کار گیرن ــا فضــا ب ــاط ب ارتب
محیط هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه  حــواس،  تحریک کننــدۀ 

مناســب بــرای پــرورش خالقیــت شــناخته می شــود. 

بحث
براســاس آنچــه بــه تفصیــل در متــن مقالــه، گفتــه شــد، جــدول 1 
تنظیــم و ارائــه شــد. در ایــن جــدول بــه کیفیت هــای  محیطــی ای 
کــه محــرک خالقیــت هســتند، اشــاره شــده و راهکارهــای  طراحی 
ــه  ــه  منظــور طراحــی باشــگاه  کــودک باتوجــه ب ایــن محیط هــا ب
یافته هــای پژوهــش ارائــه  شــده  اســت. همان گونــه کــه در 
جــدول 1 قابــل مالحظــه اســت، محیط هــای خــالق بــه ۶ دســتۀ 
»طبیعــی«، »خلــوت«، »اجتماعــی«، »بازیگوشــی«، »منعطــف«، 
ــدول  ــوم ج ــتون س ــده اند. در س ــیم ش ــده« تقس و »تحریک کنن
ــات  ــی )کیفی ــای فضای ــا ویژگی ه ــن محیط ه ــک از ای ــرای هری ب

محیطــی( مــورد توقــع و در ســتون چهــارم جــدول، نمونــۀ تصاویر 
بــرای ارائــۀ راهکارهــای طراحــی نمایــش داده شــده اســت.

نتیجه گیری
ــر  ــی مؤث ــل محیط ــده، عوام ــام ش ــات انج ــه مطالع ــه ب ــا توج ب
ــاء خالقیــت کــودک در طراحــی باشــگاه کــودک شــامل  ــر ارتق ب
محیط طبیعــی، محیــط خلــوت، محیــط  اجتماعــی، محیــط  
ــده  ــط تحریک کنن ــف و محی ــی منعط ــط فیزیک ــی، محی بازیگوش
حســی اســت. هــر کــدام از محیط هــای نــام بــرده شــده بــه عنــوان 
محیط های خــالق  می شــوند.  محســوب  محیط خــالق  یــک 
ــاب  ــی انتخ ــه در آن، توانای ــوند ک ــی ش ــه ای طراح ــه گون ــد ب بای
ــردی  ــای ف ــه نیازه ــه ب ــا توج ــا ب ــواع محیط ه ــه ان و دسترســی ب

ــد.  ــته باش ــود داش ــنی وج ــف س ــل مختل ــودک در مراح ک
ــد  ــون تأکی ــت و پیرام ــا طبیع ــاط ب ــه ارتب ــی ب ــای طبیع محیط ه
ــد  ــا می توان ــوع محیط ه ــن ن ــرض ای ــن در مع ــد و قرارگرفت دارن
کلیــد پایــداری طوالنی مــدت خالقیــت باشــد. محیط هــای خلــوت 
بــا کاهــش میــزان تحریــکات محیطــی، بــه دنبــال تشــویق تمرکــز 
درونــی و تقویــت اندیشــه و درون نگــری هســتند. ارائــۀ محیط هایی 
ــه  ــرای تفکــر نه تنهــا در کاهــش اســترس مفیــد اســت، بلکــه ب ب
عنــوان یــک منبــع الهــام، نوســازی روحــی و تفکــر خالق، اســتفاده 
می شــود. اجتماعی بــودن کــودک و مشــارکت در فعالیت هــای 
گروهــی عامــل مهمــی بــرای ارتقــاء خالقیــت محســوب می شــود. 
ــاء  ــازی در ارتق ــط مناســب ب ــات انجــام شــده، محی ــق مطالع طب
ــتجوگر  ــن او را جس ــی دارد و ذه ــش مهم ــودکان نق ــت ک خالقی
ــه  ــت، بلک ــرگرمی نیس ــح و س ــی تفری ــا نوع ــازی تنه ــد. ب می کن
ــواب  ــا ج ــردازد ت ــتجو می پ ــه جس ــوش ب ــا جنب وج ــودک ب ک
ــل  ــه دلی ــر ب ــای انعطاف پذی ــد. محیط ه ــش را بیاب کنجکاوی های
توســط  و خلــق محیــط  قابلیت هــای مختلــف  فراهم کــردن 
ــت  ــرورش خالقی ــرای پ ــب ب ــای مناس ــر محیط ه ــودک از دیگ ک
اســت. و باالخــره مجموعــۀ حــواس موجــب می شــود تــا کــودکان 
ظرفیــت اشــیا را کشــف و در ارتبــاط بــا فضــا آنهــا را بــه کار گیرند. 
ــا  ــد ت ــک می کن ــواس کم ــدۀ ح ــط تحریک کنن ــی محی ــه  عبارت ب

ــه آمــوزش خــواص وســایل دســت یابنــد.  کــودکان ب
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