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چکیــده | کــودکان حســاسترین و تأثیرپذیرتریــن گــروه ســنی جامعــه را تشــکیل میدهنــد .پژوهشهــا
حاکــی از آن اســت کــه محیــط اطــراف کــودک بــر ســامت جســمی ،روحــی ،اجتماعــی و شــکوفایی
خالقیــت او تأثیرگــذار اســت .در ایــن راســتا محیــط بایــد بــه گون ـهای طراحــی شــود کــه بــه عنــوان
بهتریــن معلــم بــرای کــودک و فراهمکننــده شــرایطی بــرای ارتقــاء خالقیــت کــودک باشــد .هــدف ایــن
مقالــه مــروری بــر پژوهشهــای انجامشــده در زمینــۀ عوامــل محیطــی مؤثــر بــر ارتقــاء خالقیــت در
جهــت پــرورش خالقیــت کــودکان اســت .پژوهــش حاضــر بــا اســتفاده از روش توصیفی-تحلیلــی بــه ایــن
موضــوع میپــردازد کــه عوامــل محیطــی مؤثــر بــر ارتقــاء خالقیت کــودک کدامنــد؟ و بــا اســتفاده از روش
کتابخانـهای بــه بررســی پیشــینۀ پژوهــش در زمینــۀ شــکوفایی خالقیــت کــودک میپــردازد .نتایــج ایــن
پژوهــش نشــان میدهــد محیطهــای خــاق شــامل محیطهــای«طبیعــی»« ،خلــوت»«،اجتماعــی»،
«بازیگوشــی»«،فیزیکــی»« ،منعطــف» و«تحریککننــدۀحســی» هســتند .انجــام فعالیتهــای خالقانــه
در محیطهــای خــاق ،بســتر مناســبی جهــت شــکوفایی خالقیــت کــودکان فراهــم م ـیآورد.
واژگان کلیدی | محیطخالق ،باشگاهکودک ،پرورش خالقیت ،طراحیمحیط.

مقدمــه | در حــالحاضــر در محیطهــای کودکانــه ،فضاهایــی
داریــم کــه فرصــت تفکرکــردن و پرســشگری را در اختیــار
کــودک قــرار نمیدهنــد .امــروز بــه دلیــل عــدم امنیــت ،کــودکان
نمیتواننــد بــدون همراهــی بزرگترهــا در کوچــه و پــارک
آزادانــه بــازی کننــد و غالبــاً از ســنین پاییــن تحــت نظــارت
والدیــن و مربیهــا بــه کالسهــای هنــری فرســتاده میشــوند،
امــا نمیتواننــد بــه روش خــود ،کاوش و خلــق کننــد .محیــط
ایمــن بــه کــودکان ایــن فرصــت را میدهــد تــا خودشــان در
محیــط بــه جســتجو بپردازنــد .همچنین ســرانه مســاحت آموزشــی
پاییــن اســت و اجــازه هزینهکــردن و تجهیــز مدرســه بــرای انجــام
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فعالیتهایخالقانــه و یادگیــری از طریــق محیــط را نمیدهــد.
بههمیندلیــل نتایــج آموزشــی حاصلشــده ،تأثیــر کمــی در
رشــد خالقیــت کــودکان خواهدداشــت .اگــر مــا نمیتوانیــم از
ی خــود محیــطخــاق
طریــق کوچــه ،پــارک ،مــدارس و خانههــا 
ی خالقانــه را بــه معنــای واقعــی آن در اختیــار
و فعالیتهــا 
کــودکان قراردهیــم ،ضــروری اســت مکانهایــی را طراحیکنیــم
کــه سرشــار از قابلیتهایــی باشــند تــا کــودکان بتواننــد ازطریــق
آن ،اســتعدادهایخــود را شــکوفا ســازند و فرصتــی بــرای رشــد و
پــرورش خالقیتشــان پیداکننــد .درنتیجــه میتــوان باشــگاهی را
طراحیکــرد کــه بــا اســتفاده از کیفیــت فضــایمعمــاری باعــث
ارتقــاء خالقیــت آنــان شــود.

پژوهشحاضــر بــ ه دنبــال پاســخ بــه ایــن ســؤال اســت کــه
ی کــودک
ک خالقیــت در باشــگاهها 
عوامــلطراحــی محیــطمحــر 

محیط محرک خالقیت در باشگاه کودک | صفیه شاهحسینی و محمودرضا ثقفی

عوامــل محیطــی مؤثــر بــر ارتقــاء خالقیــت
کــودکان

کدامنــد؟ همچنیــن بــرآن اســت تــا بــا ارائــۀ عوامــلمحــرک
ی طراحــی باشــگا ه کــودکان ،گامــی در جهت
محیطــی و راهکارهــا 
دســتیابی بــه محیطــیخــاق برمبنــای ارتقــاء خالقیــت کــودک بــا بررســی مطالعــات در زمینــۀ پــرورش خالقیــت و ایجــاد محیــط
بــردارد تــا کــودک بــا انجــام فعالیتهــای خالقانــه در محیطــی خــاق ،هریــک از پژوهشــگران دســتهبندیهای مختلفــی انجــام
کــه خــود عاملــی بــرای ارتقــاء خالقیــت اســت ،خالقیتــش پرورش دادهانــد .ایــن پژوهــش بــا بررســی منابــع مختلــف در ایــن زمینــه
یابــد .بــرای دســتیابی بــه هــدف تحقیــق ،پیشــینه پژوهــش در دســتهبندی زیــر را انجــامدادهاســت کــه در ادامــه بــ ه طــور
زمینــه ارتقــاء خالقیــت و محیــطخــاق بررســیشــد .روش مفصــل در مــورد هریــک توضیــح دادهخواهــد شــد.
تحقیــق توصیفی-تحلیلــی اســت و بــرای گــردآوری دادههــا از
روش کتابخانـهای و در تجزیــه و تحلیــل دادههــا از روش اســتدالل
منطقــی اســتفاده شــده اســت .ابتــدا محیــط خــاق و باشــگاه • محیطهایطبیعی
کــودک معرفــی میشــود .ســپس ویژگیهــای محیــط خــاق منظــور از محیطهــایطبیعــی ،تجربــۀ کــودک در فضــایبــاز
توصیــف شــده و در انتهــا کیفیتهــای محیطــی بــه دســت آمــده اســت .جیمــز ( )James, 1892در تحقیقــات خــود مشــاهدهکــرده
از نتایــج تحقیقــات در قالــب جــدول و همچنیــن کروکیهایــی اســت کــه عناصــر موجــود در محیــط طبیعــی بــه خــودیِ خــود
جهــت ارائــه رهیافتهــای طراحــی مطــرح میشــود.
جالــبتوجــه هســتند .کاپــان ( )Kaplanنیــز مالحظــ ه کــرد
تجربــۀ محیــط طبیعــی اثــر مخصوصــی بــر بهبــود خســتگی
ذهنــی دارد ( .)Berto, 2005: 249همچنیــن براســاس یافتههــای
محیطخالق
آلریــچ بــهدلیــل اینکــه محیطهــایطبیعــی منجــر بــه اســتنباط
بســیاری از محققــان نقــشبالقــوه محیــط را بــرای تأثیرگذاشــتن
حالــتعاطفــی مثبــت میشــوند ،قرارگرفتــن در معــرض چنیــن
بــر خالقیــت بهرســمیتشــناختهاند (McCoy & Evans, 2002:
ک میکنــد (Ulrich,
محیطهایــی بــه حــل خالقانــۀ مســئل ه کمــ 
 )409و هرچنــد محیــط میتوانــد محــرک خالقیــت باشــد،
ی بــاز
 .)1993: 112تحقیقــات نشــانمیدهــد بــازی در فضــا 
ی کنــد
درعینحــال میتوانــد آن را مهــار یــا از بــروز آن جلوگیــر 
فرصتهــای منحصــر بــهفــردی را بــرای تجربهکــردن عناصــر
(.)Stojanova, 2010: 3397
فراهــ م میکنــد ( )Shackell et al, 2008: 11و حــس آزادی،
مطالعــات انجامشــده نشــان میدهنــد عوامــل متعــددی
پیچیدگــی ،بــازی و انســجامتجربــه در محیــططبیعــی اســت کــه
میتواننــد بــر ارتقــاء خالقیــت در کــودکان تأثیرگــذار باشــند.
باعــث کاهــش خســتگیشــناختی میشــود کــه میتوانــد بـ ه خوبی
مهمتریــن مؤلفههــا از مدلهــای خالقیــت ،گزینــش شــده اســت
همــان حســی باشــد کــه راجــرز ( )1954بــهعنــوان عوامــل مؤثــر بر
کــه عبارتنــد از« :انگیــزه»« ،کنجــکاوی»« ،بــازی»« ،تحریــک
ت کــردهاســت )McCoy & Evans, 2002: 419(.
ارتقــاء خالقیــت ثاب 
حــواس»« ،مشــارکت»« ،خیالپــردازی»« ،انعطافپذیــری»،
ن میدهــد ،محیــط بــاز فرصتهــای
تحقیقــات عزیــز و ســعید نشــا 
«کشــف» (آزادی -تجربــه -کاوش)؛ (;Martins & Martins, 2002
منحصــر بــهفــردی را برای تشــویق بــازیفعــال و خــاقو همچنین
Stojanova, 2010; McCoy & Evans, 2002; Sumalee et al,
تعامــل بــا گروههــای دوســتی بــرای کــودکان ارائــهمیدهــد (Aziz
 .)2012- -Sternberg, 2006بنابرایــن محیــط خــاق بــه محیطــی
 .)& Said, 2012: 205دیلــون ( )Dillonو همــکاران نشــاندادنــد در
اطــاق میشــود کــه بتوانــد خالقیــت را تحریــک کنــد (Jindal-
فضــای داخــل ،تمایــل بــه متمرکزشــدن بــهصــورت فــردی وجــود
.)Snape et al., 2013: 21
دارد ،درحالیکــه در فضایخــارج ،فعالیتهــاییادگیــری بیشــتر
بــه صــورت گروهــی شــکل میگیــرد (.)Davies et al, 2013: 85
باشگاه
همــکاری و مشــارکت ،یکــی از عوامــل پرورشدهنــدۀ خالقیت اســت
ایــن پژوهــش بــه طــور خــاص بــه منظــور طراحــی باشــگاه ( .)Mamykina, Candy & Edmonds, 2002: 96-99حضــور در
کــودک برمبنــای مدلهــای خالقیــت انجــام شــده اســت .محیــططبیعــی ،مشــارکت و همــکاری بیــن کــودکان را افزایــش
ش مییابــد.
طراحــی باشــگاه کــودک از ایــن منظــر حائــز اهمیــت اســت کــه میدهــد و درنتیجــه خالقیتکــودکان پــرور 
میتوانــد الگویــی مناســب بــرای مکانهایــی باشــد کــه کــودک محیــططبیعــی بــهانــدازۀ کافــی بــرای کش ـفکردن و کنجــکاوی
ضمــن حضــور در آنهــا ،بــه انجــامدادن فعالیتهــای خالقانــه بــزرگ اســت و هیــچ محدودیتــی بــرای فعالیــت نــدارد (Berto,
میپــردازد .بــه طورکلــی باشــگا ه کــودکان شــامل مکانهایــی  .)2005: 251مکانهایــی بایــد خلــق شــوند کــه کــودکان آزادانــه
چــون کانــون پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان ،مهدکودکهــا ،بازیکننــد ،طبیعــت را تجربــهکننــد ،محیــط خــود را کشــف
مرکزتفریحیکــودک و  ...اســت.
کننــد و بــا دوســتان خــود باشــند ( .)Shackell et al, 2008: 10ایــن
فرصتهــا از طریــق محیططبیعــی فراهــ م میشــود.
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حســی گیاهــان و حیوانــات لــذتببرنــد (Norodahl et al., 2015:
 .)2-3شــواهد منطقــی در مطالعــات متعــددی نشــاندادهاســت
کــه کــودکان مشــغول بــه کار در محیــط بیرونــی میتواننــد
خالقیــت خــود را پــرورشدهنــد (.)Davies et al., 2013: 84

اســتفاده از مــواد و مصالــحطبیعــی در فضاهایداخلــی میتوانــد
درجــۀ باالیــی از ظرفیــت خالقیــت را ایجــاد کنــد .تحقیقــات
نشــان داده اســت در محیطــی کــه برخــی عناصــر طبیعــی وجــود
دارد ،عملکــرد خــاق افزایــش مییابــد (McCoy & Evans,
 .)2002: 415مطالعــات شــیباتا و ســوزوکی ثابــت کــرد ه اســت خیالپــردازی کــودکان در ارتقــاء خالقیــت آنهــا مؤثــر اســت
وجــود گیاهــانبــرگدار بــر کار خــاق تأثیــر مثبــت میگــذارد (شــفایی و مدنــی )215: 1389 ،و همچنیــن دافــی ،عوامــلمؤثــر
( )Shibata & Suzuki, 2002: 265و یــک چشــمانداز طبیعــی از بــر خیالپــردازی را تجــارب بینایــی ،شــنوایی و حســی بیــان
یــک پنجــره ممکــن اســت خــود بــه ازای قرارگیــری در محیــط کــردهاســت (دافــی .)40: 1380 ،بــرای فراهــمآوردن شــرایط
طبیعــی باشــد؛ درحالیکــه هنــوز در محیــطداخلــی حضــور بــرای ایــن ســه نــوع تجربــه بایــد محیــط بــه گون ـهای طراح ـی
داریــم ( .)McCoy & Evans, 2002: 419جورتافــت و ســاجی شــود کــه در ارتبــاط بــا طبیعــت باشــد .محیــططبیعــی میتوانــد
در مطالعــات خــود ،ارتبــاط مهمــی بیــن تنــوع چشــمانداز و تجــاربدیــداری ،شــنیداری و المســه را بــرای کــودکان فراهــم
کارایــی بــازی نشــاندادهاند ( .)Fjortoft , 2001: 115قرارگرفتــن کنــد .تحقیقــات پورجعفــر و همــکاران نشــانمیدهــد یکــی از
ی روانشــناختی طراحــی بــرای فضاهــای مربــوط بــه
فضاهــای بــاز و ســبز متعــدد بــهطــور پراکنــده در میــان فضاهــای مؤلفههــا 
ی بیرونــی ســالم اســت و
س مســتقیم بــا محیطهــا 
بســته بــرای ایجــاد منظــر طبیعــی و فضاهــایبــازی خارجــی کــودکان ،تمــا 
ی کــودکان در حــوزۀ فضایــی توجــه
جهــت رشــد خالقیــتکــودک توصیــهشــدهاســت (مظفــر و در راســتای طراحــی محیطهــا 
شــفایی )31 :1392 ،و طبیعــت بهدلیــل داشــتن ســه کیفیــت بــه ارتبــاط بــا طبیعــت و فضــایســبز ضــروری اســت (پورجعفــر،
تنــوع تمامناپذیــر ،انسانســاختنبودن و حــس جاودانگــی انصــاری ،محمودینــژاد و عل ـیزاده  .)79 :1389 ،براســاس مــدل
و پایانناپذیــری ،بســتر مناســبی بــرای بــازی کــودکان اســت پژوهــش نقــرهکار و همــکاران تحریککنندگــی عناصــر طبیعــی
( .)Fjortoft, 2004: 23مطالعــات برگنــر ( )2009نشــانمیدهــد (تنوعپذیــری ،بازیســازی و تغییرپذیــری عناصــر طبیعــی) بــر
طبیعــت و بــازی در فضــایبــاز در ارتبــاط بــا ســامتی جســمی و کنجــکاوی ،خیالپــردازی ،بــازی مشــارکت و انگیزشکــودکان
روحــی کــودک ،همچنیــن تحریــک بازیخــاق و پیشــرفت روابــط و درنتیجــه در ارتقــاء خالقیــت کــودک مؤثراســت (نقــرهکار،
اجتماعــی کــودکان اســت .عالوهبــر ایــن ،کرنــان و دویــن در مظفــر ،صالــح و شــفایی .)55-54 :1388 ،همچنیــن یافتههــای
تحقیقــات خــود مشــاهدهکردند کــه فضــا 
ی بــاز ،پیشــرفت روابــط پژوهــش شــفایی و مدنــی نشــانمیدهنــد تحریککنندگــی
ط طبیعــی بــر ســه عامــل کنجــکاوی ،بازی-مشــارکت و
اجتماعــی کــودکان را تســریعمیبخشــد و بــهعنــوان یــک فضــای محیــ 
کشـفکردن و تجربــۀ حســی از پدیدههــایطبیعــی اســت کــه در خیالپــردازی تأثیــری مثبــت و معنــادار دارد (شــفایی و مدنــی،
آن ،کــودکان میتواننــد طبیعــت را کشــف کننــد و از تجربیــات )219-218 :1389؛ (تصویــر.)1

تصویر :1ارتباط 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
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محیط محرک خالقیت در باشگاه کودک | صفیه شاهحسینی و محمودرضا ثقفی
محیطهــای طبیعــی بــه ارتبــاط بــا طبیعــت تأکیــد میکننــد
و شــامل فضــای بــاز و بســته در ارتبــاط بــا طبیعــت ،اســتفاده از
مــواد و مصالــح طبیعــی و چشـمانداز طبیعــی هســتند .تحقیقــات
نشــان میدهنــد قرارگرفتــن در معــرض ایــن محیطهــا میتوانــد
کلیــدی بــرای پایــداری طوالنیمــدت خالقیــت باشــد.

• محیطهایخلوت (غیر فعال)

بکشــند (آزمــوده .)27 :1391 ،الکســاندر در الگــوی  302خــود در
ت دارنــد
مــورد غارهایکــودکان صحبتمیکنــد؛ کــودکان دوســ 
ی کننــد
در مکانهــای غارماننــد و کوچــک قــرار بگیرنــد و بــاز 
(الکســاندر .)459 :1388 ،تحقیقــات پورجعفر و همــکاران ()1389
نشــانمیدهد در راســتای طراحــی محیطهــای کــودکان در
حــوزۀروانــی و فضایــی ،توجــه بــه ســاکتبودن محیــط ،دنجــی
و خلــوت کودکانــه و آرامشبخشــی و ایجــاد حــسخلــوت و در
حقیقــت دنجبــودن فضــا بــرای ایجــاد اعتمــاد بــهنفــس و بســط
شــرایط فراخوانــی خالقیــت فــردی ضــروری اســت (پورجعفــر و
همــکاران)80-79 :1389 ،؛ (تصویــر.)2

فضایخلــوت ،فضایــی اســت کــه اجــاز ۀ تفکــر و تعمــق را میدهــد
ص میشــود (Thoring et al,
و توســط یــک فضــایســاکت مشــخ 
 .)2012: 1-4نتایــج پژوهــش کرینــک ( )2005در مــورد محیطهای
تحقیقــات نشــان دادهانــد محیطهــای خلــوت و تفکــری بــه تمرکز
تفکــری ( )Contemplative environmentsنشــانمیدهــد ایــن
درونــی بــرای اندیشــه تأکیــد میکننــد و بــه عنــوان محیطــی
محیطهــا شــامل کمبــودن پالــتمــواد ،فــر م ســاده ،کــم بــودن
غیرفعــال و بــا کاهــش تحریــک محیطــی و ایجــاد محیطی ســاکت
حواسپرتــی و تحریــک بــرای تمرکــز درونــی هســتند (Krinke,
و آرامشبخــش ،شــرایطی را بــرای نوســازی روحــی و تفکــر خــاق
 .)2005:107-137در یــک محیــطایــدهآل ،کــودکان دسترســی بــه
فراهــم میکننــد.
فضاهایــی دارنــد کــه میتواننــد از گــرو ه اصلــی جــدا شــوند ،ب ـه
تنهایــی بازیکننــد و بــرای خلــوت آنجــا برونــد (.)Olds, 2006: 6
کــودکان فضاهــایدنــج را دوســتدارنــد .آنهــا در مکانهــای پــر • محیطهای اجتماعی (فعال)
ی خالقــی اســت کــه افـراد را بـرای همــکاری بــا
رفتوآمــد ،بــرای تفکــر و خیالپــردازی مجالــی پیــدا نمیکننــد فضــایگروهــی ،فضــا 
ت میکنــد (.)Thoring et al, 2012: 1-4
و در ایــن گوشــهها و پناهگاههــا ،احســاسامنیــت میکننــد و یکدیگــر و تبــاد ل نظــر دعــو 
میتواننــد حــوا 
س خــود را متمرکــز کننــد ،بــه موضوعاتــی کــه محیــطاجتماعــی نقــش بســیار مهمــی در ایجــاد ایدههــای
دوســتدارنــد بیندیشــند ،بــا خــود صحبتکننــد و نقاشــی خالقانــه ایفــا میکنــد ( )Stojanova, 2010: 3397و محققــان تأثیر

تصویر :۲فضاهای دنج و خلوت طراحیشــده 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-culturehouse-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-culturehouse-dorte-mandrup_281_dma_21_te-jpg
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جســتار
کارگروهــی را بــر رشــد فراینــد خالقیــت بررســیکــرده و بــه ایــن
نتیج ـ ه رســیدهاند کــه «خالقیــت افــراد در همــکاری بــا یکدیگــر
بــ ه دلیــل تأثیــر متقابــل ایدههــا برهــم ،شــکوفا میشــود»
(شــفایی و مدنــی .)216 :1389 ،نتایــج پژوهــش طباطبائیــان و
همــکاران نشــانمیدهــد ،محیــط بــا ویژگــی ایجــاد تعامــل بیــن
کــودکان در افزایــش خالقیــتکــودکان مؤثــر اســت (طباطبائیــان،
عباســعلیزاده رضاکالئــی و فیــاض .)26-20 :1395 ،طبــق
تحقیقــات آمابیــل حــسهمــکاری و عوامــلاجتماعــی میتوانــد
تأثیــر قــوی بــر خالقیــت بگذارنــد (Amabile, 1996: 3; McCoy
)& Evans, 2002: 420

کــودکان یــک محیــط امــن و ســرگرمکننده اســت کــه کــودکان
میتواننــد بهتنهایــی یــا بــا یــک دوســت بــازیکننــد (Drianda
)& Kinoshita., 2015: 638؛ (تصویــر.)3
تحقیقــات حاکــی از آن اســت فراینــد خــاق و اولویتهــای هــر
فــرد متفــاوت اســت؛ بهعبارتــی برخــی از کــودکان ممکــن اســت
تعامــلاجتماعــی را در فراینــد خــاق بــرای بهترکارکــردن الزم
بداننــد ،درحالیکــه بــرای گــروه دیگــری از کــودکان تنهایــی
کامــل مزیــت بیشــتری دارد .مشــارکت کــودک در فعالیتهــای
گروهــی عامــل مهمــی بــرای ارتقــاء خالقیــت اســت.

شــکل و انــدازۀ فضاهــا میتوانــد زمینهســاز تجمــع افــراد شــود و
گروههایــی بــرای تعامــات و روابــطاجتماعــی پدیــد آورد (مظفــر
و شــفایی .)33 :1392 ،تحقیقــات مککــوی و ایوانــس نشــان یــک روشمؤثــر بــرای تحریــک اثــرات مثبــت بــر خالقیــت،
میدهــد مبلمــان ،بــر ارتقــاء تعاملاجتماعــی مؤثــر اســت و معرفــی عنصــر بــازی در محیــط اســت و فضــایبــازی کــودک
درجــۀباالیــی از ظرفیــتاجتماعــی بــه درجـ ۀ باالیــی از ظرفیــت بهتریــن مــکان بــرای بــروز خالقیــت بــه شــمار مـیرود (پورجعفــر
خالقیــت اشــارهدارد ( )McCoy & Evans, 2002: 414-415و در و همــکاران .)76 :1389 ،مویلــس ( )Moylesنشــانداد ه اســت،
نتیجــه آرایــش مبلمــاناجتماعــی یــک ارتبــاطقــوی بــا ظرفیــت بــرای هــر جنبــهای از رشــد کــودکان ،شــکلی از بــازی وجــود
خالقیــت دارد .بــازی عامــلمؤثــر و مهمــی در تعییــن و تربیــت دارد و همــه آنهــا جنبههــای رشــد جســمی ،ذهنــی ،احساســی
ارزشهــایاجتماعــی اســت (حســینپور و نجفــی )69 :1391 ،و اجتماعــی را حمایــتمیکننــد ( .)Whitebread, 2012: 18از
ش میکننــد ،واکنشهــای
بــازی ،کــودکان را تشــویق بــه تبــادلایدههــا میکنــد و در بــازی طریــق بــازی ،کــودکان جهــان را کاو 
روابــطهمــکاری و تبــادل آزاد نظــرات بیشــتر احســاسمیشــود احساســی خــود را پــرورشمیدهنــد ،مهارتهــایفــردی خــود
( .)Stojanova, 2010: 3399میتــوان نتیجــهگرفــت مشــارکت را بهبــود میبخشــند و بــهشــیوهای انعطافپذیــر فکــر میکننــد
کــودک و بزرگســال میتوانــد از طریــق بــازی صــورت گیــرد کــه ( .)Shackell et al., 2008: 9جــروم برونــر ( )Jerome Brunerادعــا
عاملــی بــرای پــرورشخالقیــت کــودک اســت.
ی ذهنــی ضــروری اســت.
کــردهاســت بــازی بــرای رشــد مهارتهــا 
براســاس یافتههــای پورجعفــر و همــکاران ،بــرای افزایــش خالقیت کــودکان در بــازی میتواننــد بــدون دخالــت دیگــران تجربــه پیــدا
بایــد حضــور بیشــتر کــودکان ،امکاندهــی بــه شــکلگیری کننــد و تواناییهــایپیچیــدهای کســبکننــد (ماســن ،کیــگان،
بازیهــای گروهــی ،مشــارکتدهی کــودک و کار گروهــی و هوســتون و وی کانجــر .)205 :1385 ،بــا توجــه بــه تحقیقــات
اجتماعپذیــری ســنی و جنســی در بازیهــایگروهــی مــورد ســندا ( )Sendaفضــایبــازی کــودکان شــامل فضاهــایطبیعــی،
توجــه قــرار گیــرد (پورجعفــر و همــکاران 76 :1389 ،و  .)79-80بــاز،ارتباطــی،ماجراجویــی (مکانــی بــرای تحریــکخالقیــت
هیجانانگیزتریــن کار خالقــۀ کــودکان ،مواجهــه و تعاملگروهــی کــودک)،مخف ـیگاه (مکانــی بــرای پــرورش تخیــاتکــودک) و
آنهــا بــا یکدیگــر و دنیــایپیرامونــی آنهــا اســت (مظفــر ،عظمتــی فضــایبــازی ســاختارمند اســت (.)Drianda et al., 2015: 437
و باقــری .)83 :1385 ،طبــق تحقیقــات ،محیــطدوســتانه بــرای همچنیــن تیتمــن ( )Titman, 1994ادعــا کــرده چهــار عنصــری

• محیطهایبازیگوشی

تصویر  :۳طراحی 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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محیط محرک خالقیت در باشگاه کودک | صفیه شاهحسینی و محمودرضا ثقفی
کــه کــودکان در زمیــنبــازی جســتجو میکننــد ،شــامل مکانــی
بــرای انجــامدادن (فرصتهــا بــرای فعالیــتفیزیکــی) ،مکانــی
ک فکــری) ،مکانــی بــرای
بــرای فکرکــردن (فرصتهــا بــرای تحریـ 
احســاسکردن (تحریــک حــستعلــق) و مکانــی بــرای بــودن (بــه
آنهــا اجــازهمیدهــد تــا خــود باشــند) اســت (Hussein, 2012:
 .)345بــازی مربــوط بــه هــر دو ســاختار جســمی و روحــی اســت
و اشــاره بــه فعالیتهــا یــا رفتارهایــی میکنــد کــه در درجــۀ
مهمــی از بازیگوشــی اســت ( )Dansky, 1999: 343و بازیگوشــی
بــرای توصیــف کیفیتــی از یــک فعالیــت اســتفادهمیشــود کــه
اعمــال یــا رفتارهایــی را تشــویقمیکنــد کــه ذات ـاً دارای انگیــزه
هســتند .عالوهبــر ایــن،بازیکــردن بــا حــاالت عاطفــی مثبــت
ماننــد لــذت ،شــادی ،هیجــان یــا ســرگرمی درگیــر میشــود
( .)Ibid: 393بــازی ،آمادگــی جســمی و فکــری در کــودکان ایجــاد
میکنــد کــه بــرای پذیــرش مــواد مختلــف یادگیــری نیــاز دارنــد
(.)Emami Rizi et al., 2011: 2138

شــواهد منطقــی وجــود دارد کــه تجربیــات تفریــح و بــازی در
ل مســئله یــا فعالیتهــای
آمادهســازی کــودکان بــرای تــاش ،ح ـ 
خــاق ،مؤثــر اســت (Jindal-Snape et al., 2013: 28 –Davies et
 al., 2013: 86و دافــی 45-44 :1380 ،و آمابلــی.)129 :1381 ،
همچنیــن نتایــج پژوهــش طباطبائیــان و همــکاران نیــز نشــان
میدهــد ،بازیســازی محیــط بــر افزایــش خالقیــتکــودکان
تأثیــر مســتقیم دارد (طباطبائیــان و همــکاران.)26-20 :1395 ،
مطالعــاتمتعــددی در ایــن زمینــه انجــام شــده اســت کــه نشــان
میدهــد یــک زمیــنبــازیمتنــوع و پرماجــرا ،خالقیــت را

تحریــکمیکنــد( )Fjortoft & Sageie, 2000: 84و هنگامیکــه
ی بــازی ،متنــوع و پــر از عالمت و نشــانه باشــد ،تبییــن قلمرو
فضــا 
بــرای کــودک آســانتر اســت (Ahadzade & Dashti Shafei.,
 .)2013: 179نتایــج تحقیــق صورتگرفتــه توســط مهدینــژاد و
ن میدهــد کــه زمینهــایبــازیای کــه در آنهــا
همــکاران نشــا 
بــه جــای وســایل ثابــت و مصنوعــی ازپیشساختهشــده ،از خــود
طبیعــت بــه عنــوان ابــزاری بــرای بــازی کــودکان اســتفاد ه شــده
اســت ،مکانهــای مناســبتری بــرای بــازی کــودک هســتند.
محیطهــای بــازیطبیعــی ضمــن تأثیــر بــر فراینــد رشــد
کــودکان ،بــه بهبــود عملکــرد آمــوزش آنهــا نیــز کمــکمیکنــد
(مهدینــژاد و همــکاران.)7-1 :1391 ،

در بررســی خالقیتپذیــری کاربــران از محیــط ،مهمتریــن عاملــی
کــه در پژوهــش عظمتــی و همــکاران بــ ه دســتآمــده ،مقولــه
یــا عامــل بازیســازی اســت .بازیســازی خــود تحــتتأثیــر
حسکنجــکاوی و تخیــل کاربــر اســت (عظمتــی ،ضرغامــی،
صدقپــور و عظمتــی )244-243 :1391 ،و بــرای کودکان ،داشــتن
یــک زمیــنبــازی قابلدســترس بســیار مهــم اســت چــون بــه
آنهــا فرصــت بــرای بــازیآزاد و انتخــاب بــرای اکتشــاف و یادگیری
میدهــد ()Hussein, 2012: 345؛ (تصویــر.)4

طبــق تحقیقــات انجامشــده ،محیــط مناســب بــازی در ارتقــاء
خالقیــت کــودک نقــش مهمــی ایفــا میکنــد و ذهــن او را
جســتجوگر بــار مــیآورد .بــازی تنهــا بــرای تفریــح و ســرگرمی
نیســت ،بلکــه کــودک بــا جنبوجــوش خــود در قالــب بــازی ،بــه
جســتجو میپــردازد تــا جــواب کنجکاویهایــش را بیابــد.

تصویر  :۴طراحی 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-culturehouse-dorte-mandrup_281_dma_12_te-jpg
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• محیطهای فیزیکی منعطف

فیزیکــی شــامل کاربــرد انعطافپذیــر از فضــا ،انعطافپذیــری و
حرکــت آزاد در فضــا و اســتفاده از ناحیههــایمختلــف در فضــا
اســت (.)Jindal-Snape et al., 2013: 23

خالقیــتکــودکان در محیطــی پاســخگو بــه نیازهــایاساســی
آنهــا امکانپذیــر اســت .محیــطانعطافپذیــر ،کــودکان را بــه
تجربــۀ چینــش اشــیاء در محیــط ،بــهمنظــور سازگارســازی و
شــناخت آن برمیانگیــزد و ایــن امــر حــسکنتــرل بــر فضــا و
تفکــر ترکیــب و تجزیــه را در کــودک تقویــتمیکنــد (مظفــر،
عظمتــی و باقــری .)83 :1385 ،نتایــج پژوهــش طباطبائیــان و
ی محیــط در افزایــش
همــکاران نشــانمیدهد ،انعطافپذیــر 
خالقیــتکــودکان مؤثراســت (طباطبائیــان و همــکاران:1395 ،
 )26-20و شــواهد منطقــی در تعــدادی از مطالعــات وجــود دارد
کــه فضــای یــک کالس بایــد تــا حــد امــکان انعطافپذیــر باشــد
بــه ارتقــای خالقیــت کــودکان کمــک کنــد .تحقیــق جینــدال
ن میدهــد ویژگیهــایاصلــی محی ـط
اســنپ و همکارانــش نشــا 

هاســل در مــورد مبلمــان انعطافپذیــر در کالس درس تحقیــق
کــرده و پیشــنهاد دادهاســت کــه کالسهــای درس بایــد بــه انــدازۀ
کافــی بــزرگ باشــند تــا شــامل فعالیتهــای یادگیــری متفــاوت
باشــند .صندلــی و میــز متحــرک بــه یادگیرنــدگان فرصتــی بــرای
تغییــر آرایــش مبلمــان بــا توجــه بــه ســبک یادگیــری ماننــد
مطالعــۀ گــروه کوچــک یــا بــزرگ ارائــه میدهــد .در دهههــای
 1970و  1980طراحــان تشــویق شــدند تــا مفهــوم پــان بــاز
را در کالسهــای درس بــه کار گیرنــد تــا بــر انعطافپذیــری در
کالسهــای درس تأکیــد داشــته باشــند ،امــا هاســل معتقــد اســت
پــان بــاز لزومــاً بــا انعطافپذیــری همــراه نیســت .کالسهــای
بزرگتــر بــا دیوارهــا و مبلمــان متحــرک نیــز میتواننــد
انعطافپذیــری را ایجــاد کننــد .انعطافپذیــری میتوانــد بــه

انعطافپذیــری فضایــی ،توانایــی ترکیــب دو کالس بــه یــک کالس
بــرای آمــوزش گروهــی ،تقســیمبندی کالس بــه گروههــای
کوچــک و گســترش آنهــا در یــک منطقــۀ وســیع یــا ترکیــب یکــی از متغیرهــایاساســی کــه میتوانــد در محیــط تغییــر کنــد،
کالسهــای مختلــف در حــوزۀ یادگیــری مکمــل اســت ( Osborne,آرایــش میزهــا و صندلیهــای کــودکان اســت (Higgins, 2005:
 .)2013: 3هــدف انعطافپذیــری عملکردهــا ایجــاد آزادی انتخــاب  )25و آرایــشفضــا در برنامــۀ دوران کودکــی بــر امنیــت و موفقیت
ی خالقانــه کــودکان تأثیــر میگــذارد (Mayesky,
بــرای کــودکان اســت (نقــرهکار و همــکاران 55 :1388 ،و فعالیتهــا 
 .) Csikszentmihalyi, 1996یــک فضــایانعطافپذیــر میتوانــد  .)2013: 117جــو خــاق در کالس بــه یــک طرحبنــدیفیزیکــی
چندیــن عملکــرد را ترکیــبکنــد و بعضــی از عملکردهــا میتوانند مناســب نیــاز دارد و میزهــا بــا صندلیهــایمتحــرک بــرای
ی مختلــف قرارگیرنــد ( .)Thoring et al., 2012:4نایــت کــودکان توصیـ ه میشــود ( )Stojanova, 2010: 3399و همچنیــن
در فضاهــا 
چهــار ویژگــی مهــم محیطهــایخــاق را مطــرحمیکنــد کــه بایــد چیدمانهــای متفــاوت و مناســب هــر گــروه ســنی در یــک
شــامل انگیــزه ،همــکاری ،انعطافپذیــری و فضــای چندمنظــوره فضــا باشــد تــا هــر کــودک ،از میــز و صندلــی و ســایر وســایل
(فضــای وســیعی کــه شــرایط مناســبی را بــرای فعالیتهــای متناســب بــا کالبــد خــود اســتفاده کنــد (مظفــر و شــفایی:1392 ،
مختلــف فراهــم میکنــد) اســت ( .)Knight, 2006: 4یــک محیـط  .)29مبلمــان و تجهیــزات قابــلجابهجایــی باعــث بــه وجودآمــدن
انعطافپذیــر بایــد بــ ه ســادگی تغییرپذیــر بــوده و بــ ه منظــور گروههــایمختلــف بــا نیازهــایمختلــف ،تطبیــق محیــط بــا
ن محیــط بــا توجــه بــه
پاســخگویی و مناســببودن بــرای افــراد و نیازهــای در حــال نیازهــایرفتــاریمتفــاوت و تغییــرداد 
تغییــر آنهــا ،موقعیتهــایمتفاوتــی را فراهــمکنــد و ســبب بــازی توســط کــودک هســتند ( .)Olds, 2006: 8طراحــی پــان
آزاد و ایجــاد فضاهــایمنعطــف و چندمنظــوره بــا اســتفاده از
پویایــی محیــط شــود (مردمــی و دلشــاد.)111 :1389 ،
ک جابهجاشــونده ،تاشــونده و چرخنــده میتوانــد
براســاس مــدل پژوهــش نقــرهکار و همــکاران ،انعطافپذیــری دیوارهایســب 
عملکردهــا (تغییرپذیــریفضــا و اجــزای آن) بــر کنجــکاوی ،در ایجــاد انعطــاف و تنــوع فضــا و تغییرپذیــری شــکل و انــدازۀ آن
خیالپــردازی و بــازیمشــارکت کــودکان و در نتیجــه ارتقــاء مؤثــر باشــد و قابلیــتفضــا را بــرای عملکردهــایمختلــف افزایــش
خالقیــت کــودک مؤثــر اســت (نقــرهکار و همــکاران :1388 ،دهــد (مظفــر و شــفایی )34 : 1392 ،و بــا اســتفاده از دیوارهــا
ی جــذاب
ن کردهانــد و جداکنندههــای قابلانتقــال ،میتــوان ناحیههــا 
 )56-55و همچنیــن شــفایی و مدنــی ( )1389بیــا 
انعطافپذیــریعملکردهــا بــر میــزان بــازیمشــارکت کــودک تطبیقپذیــر و تغییرپذیــر ایجــاد کــرد کــه توجــه کــودکان را
مؤثــر اســت (شــفایی و مدنــی .)219 :1389 ،یافتههــای مردمــی جلــب کنــد ( .)Olds, 2006: 8وجــود قفسـههایی در ارتفــاع پاییــن
و دلشــاد نشــانمیدهــد محیــــطیادگیــریانعطافپذیــــر بــه ایــن دلیــل اســت کــه کــودکان فرصــت دیــدن و لمسکــردن
ب میکننــد و همچنیــن
س جســتجوگری کــودک را در قلــــب خــود قــرار میدهــد ،را دارنــد و مــواد و مصالــح را آزادانــه انتخــا 
حــ 
بــه صورتــی کــه از یکســــو کــودک محیــط خــود را میســــازد بهآســانی جابهجــا میشــوند و در چیدمــان اتــاق انعطافپذیــری
و از ســــویدیگــر محیــط بــه جهــان یادگیــری کــودک شــکل بیشــتر و مراکــز جالبــی را ایجــاد میکننــد (Mayesky, 2013:
میبخشــد (مردمــی و دلشــاد .)116-115 :1389 ،بــروز و رشــد .)115-116
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تصویــر  :۵طراحی فضاهای منعطف .مأخذ تصاویر از باال به پایین:
http://cdn.archinect.net/images/1200x/xd/xdmv85lcifdpyi86.jpg
https://janetserra.files.wordpress.com/2016/04/courtyard-raw-photo-designs-copy-2.jpg

معنــای داشــتن پارتیشـنها و مبلمــان متحــرک در محیــط هــای
یادگیــری و داشــتن فضایــی کــه بتوانــد فعالیتهــای گوناگــون را
ارائــه دهــد ،یــا حتــی بــه معنــای فضاهــای فاقدمبلمــان باشــد.
مبلمــان در انعطافپذیــری در کالس درس و ممکنکــردن
و حمایــت از ســبکهای مختلــف آمــوزش نقــش دارد و در
ضمــن بایــد از لحــاظ طراحــی نیــز ،ارگونومیــک باشــد .فضاهــای
یادگیــری خــاق بایــد قــادر باشــند شــرایطی فراهــم کننــد تــا
کــودکان فعالیتــی را کــه خــود میخواهنــد ،در جایــی کــه خــود

ترجیــح میدهنــد و بــا افــرادی کــه خــود تمایــل دارنــد ،انتخــاب
کننــد ( )Alsaif, 2014: 60-68؛ (تصویــر.)5

بــا توجــه بــه مطالعــات انجامشــده ،محیطهــای انعطافپذیــر
بــه دلیــل فراهمکــردن قابلیتهــای مختلــف و خلــق محیــط
توســط کــودک ،یکــی از محیطهــای مناســب بــرای پــرورش
خالقیــت اســت .ازایـنرو بایــد شــرایطی را بــرای کــودکان فراهــم
کــرد کــه بــه اســتقبال تغییــر برونــد و از شــرایط گوناگــون بــه
عنــوان فرصتــی بــرای جهتدهــی تــازه و افزایــش ویژگــی
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جســتار
انعطافپذیــری در خــود بهــرهگیرنــد.

ی تحریککنندۀحسی (برانگیزاننده)
• محیطها 

حــواس پنجگانــه ،منبــع تولــد ایدههــا هســتند کــه شــامل
تجــارب بینایــی ،شــنوایی ،شــامه ،المســه و ذائقــه میشــوند (اف.
اســبورن .)136 :1382 ،بنــا بــه نظــر پیــاژه کــودکان براســاس
آنچــه میبیننــد ،میشــنوند و میبوینــد جهــان خــود را
میســازند (ماســن و همــکاران .)298 :1385 ،تجــارب خــاق
ارتبــاط مســتقیمی با حــواس کــودک دارد (دافــی)71-70 :1380،
ل مؤثــر بــر خیالپــردازی تجــارببینایــی،
و از نظــر دافــی عوام ـ 
شــنوایی و حســی اســت (همــان .)۴:

فضــایبــاز بــه عنــوان یــک عامــل مهــم دیــدهشــدهاســت
کــه میتوانــد از طریــق ایجــاد فرصتهایــی بــرای تجربــه بــه
وســیله تمــام حــواس بــه یادگیــری کمــک کنــد (Norodahl
 .)& Johannsson, 2015: 12-14شــکل محیــط براســاس
مســتقیمالخطبــودن و پیچیدگــی ســنجید ه شــد ه اســت .تجزیــه
و تحلیلهــای مککــوی و ایوانــس نشــانمیدهد پیچیدگــی
ی دارد(& McCoy
بــه ظرفیــت خالقیــت در یــک فضــا وابســتگ 
 . )Evans, 2002: 413-415محیــط کــودک بایــد برانگیزاننــده و
جــذاب باشــد و حــد متعادلــی از پیچیدگــی ،تازگــی ،طــراوت،
تنــوع و هیجانانگیزبــودن در محیــط کــودک ضــروریاســت تــا
آنهــا را پایبنــد محیــط کنــد (مظفــر و همــکاران.)83 :1385 ،
نتایــج پژوهــش طباطبائیــان و همــکاران نشــانمیدهد ،محیــط
بــا ویژگیهایــی نظیــر پیچیدگــی و تحریککنندگــی در افزایــش
خالقیــتکــودکان مؤثــر اســت (طباطبائیــان ،عباســعلیزاده
رضاکالئــی و فیــاض  .)26-20 : 1395 ،آرنــون بیــانمیکنــد

عناصــر برانگیختــن کنجــکاوی شــامل عدمتجانــس ،تناقضــات،
تازگــی ،تعجــب ،پیچیدگــی و عدماطمینــان اســت (Arnone,
 .)2003: 2-4مطالعــات نشــانمیدهــد پیچیدگــی در طراحــی
محیــط میتوانــد تحریککننــده کنجــکاوی کــودک و
ارتقــاء خالقیتــش باشــد (.)Whitebread, 2012: 18توجــه بــه
موقعیتهــایمبهــم و پیچیــده از ویژگیهــای افــراد خــاق
اســت (نســاجی زاده .)50 ،1384 ،بدیهــیاســت وجــود مقــداری
ت جســتجو و کشــف ابعــاد ناپیــدای محیــط در ایــن
ابهــام و قابلیـ 
زمینــه تأثیــر مطلوبــی خواهــد داشــت (مظفــر ،حســینی ،باقــری و
عظمتــی.)70 :1386 ،

ســطح باالیــی از جزئیــاتبصــری بــه طــرز قابــلتوجهــی ظرفیــت
ش میدهــد(& McCoy
خالقیــت درکشــده یــک محیــط را افزایـ 
 .)Evans, 2002: 414-415محققانــی همچــون ،)1983( Amabile
)1995( ،Kaplan )1993( ،Stein )1974(، )1967( Guilford
 Kaplanو  )1989( Kaplanاظهارکردنــد کــه محیطهــایبصــری
جالــب بــه عنــوان ظرفیــت خالقیــت باالتــر درکمیشــود .یــک
ت بصــری جالــب باشــد.
محیــطبصــری جالــب بایــد دارای جزئیــا 
ت بصــری نمایــش کار کــودکان اســت .راههــای
یکــی از جزئیــا 
مختلــف بــرای نمایـشدادن کار کــودکان وجــود دارد .مکگونیگال
معتقــد اســت کــه بــه هــر فــرد یــک فضــایشــخصی داد ه شــود،
درحالیکــه کیلــن و همــکاران بــر اهمیــت پایــداری اســتدالل
میکننــد کــه بــا آثــار هنــری کــودکان عــاوه بــر پایــداری ،بــه
کالبــد مدرســه یکپارچگیدهــد( .)Higgins, 2005: 27طبــق
مطالعــات انجامشــده ،هــر انــدازه محیــطکــودک از نظــر منابــع
اطالعاتــی غنیتــر باشــد ،انگیــزه بیشــتر از قــوه بــه فعــل در میآید
(نریمانــی .)46 : 1370 ،کنجــکاوی هســتۀ فراجویــی و خمیرمایــۀ

تصویر  :۶طراحی فضای تحریککنندۀ 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-sculture-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
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خالقیــت و نــوآوری اســت (قائمــی .)168 :1389 ،تحقیقــات دیگــر
ن میدهــد «کنجــکاویفــرد در فراینــد خالقیــت مؤثراســت
نشــا 
ً
و افــراد خــاق معمــوال کنجکاونــد» (شــفایی و مدنــی:1389 ،
 .)216بــرای تحریــک کنجــکاوی کــودک بایــد محیــط بــه گونـهای
طراحــیشــودکه در ذهــن کــودک ســؤال ایجــاد کنــد .درنتیجــه
اطالعــاتمحیطــی یــا جزئیــاتبصــری در محیــط بایــد بــه گونهای
ســؤالبرانگیز باشــند .جزئیــاتبصــری راهــی بــرای آراســتنمحیــط

و فراهــمآوردن شــرایطی بــرای بازیســازیکودک اســت.

ی دیــداری در خیالپــردازی
طبــق مطالعــات دافــی تجربههــا 
کــودک مؤثــر اســت (دافــی .)1380 ،بــرای فراه ـمآوردن شــرایط
در جهــت تجربههــایدیــداری کــودک ،یکــی از راهحلهــا وجــود
ت بصــری یــا محیــطبصــری جالــب اســت .در حقیقــت
جزئیــا 
جزئیــاتبصــری میتوانــد حــسبینایــی را بیشــتر تحریــک
کنــد .خالقیــت ،موجــود زنــده را برمیانگیــزد کــه بــه جســتجوی

جدول : ۱انواع محیطهای خالق .مأخذ  :نگارندگان.

ردیف
۱

کیفیتهای محیطی

محیط

راهکارهای طراحی

محیط طبیعی محیط بصری جالب و سرگرمکننده
بهبود خستگی ذهنی و ایجاد حالت عاطفی مثبت
آزادی ،پیچیدگی ،بازی ،انسجام
مشارکت و همکاری
آزادی برای اکتشاف و تجربه

استفاده از مصالح طبیعی

عالقۀ بصری و فرصت برای کشفکردن
بــدون محدودیــت بــرای جنبــش ،تغییــر جهــت و حرکــت (امــکان
حرکــت)

ترکیب فضای باز و بسته

حضور حیوانات
طبیعت به عنوان یک منبع اطالعاتی غنی
بازی در فضای باز

فراهمکردن فرصتی برای تجربه

فراهمکردن فرصتی برای تجربه (شنیداری ،بینایی ،المسه)
اســتفاده از مــواد و مصالــح طبیعــی (اســتفاده از مــواد ،شــکلها،
بافتهــا و فرمهــای طبیعــی)
حضور قوی پوشش گیاهی

تحریککنندگی عناصر طبیعی

چشماندازهای محیط طبیعی (تنوع در منظر طبیعی)
ترکیــب فضــای بــاز و بســته (پراکندهشــدن فضــای بــاز در میــان
فضاهــای بســته)
تحریککنندگــی عناصــر طبیعــی (تنوعپذیــری و بازیســازی
عناصــر طبیعــی)

وجود منابع نور طبیعی

تنــوع تمامنشــدنی ،انسانســاخت نبــودن ،حــس جاودانگــی و
پایا نناپذیــری
استفاده از الگوها و فرایندهای طبیعی
وجود منابع نور طبیعی

چشماندازهای محیط طبیعی
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جســتار
ادامۀ جدول : ۱انواع محیطهای خالق .مأخذ  :نگارندگان.

ردیف
۲

کیفیتهای محیطی

محیط

راهکارهای طراحی

محیط خلوت کاهش پالت مواد
فرم ساده
کاهش حواسپرتی (شیفتگی) برای تمرکز درونی
طراحی مکان برای کاهش
حواسپرتی
تحریک (برانگیختگی) پایین برای تمرکز درونی

طراحی مکان با پیچیدگی کم
تکرار در فضا ،الگو و سرعت
ســکوت یــا ســروصدا (گاهــی اوقــات ســروصدای ریتمیــک) بــرای

کاهــش حواسپرتــی شــنیداری

تکــرار فعالیتهــای همزمــان ماننــد دویــدن ،قــدمزدن ،تابخــوردن
و غیــره

طراحی مکان برای خلوتکردن

طرحبندی و تعیین توالی از فضا
درجۀ باالیی از نظم /کمبودن پیچیدگی محیطی
محیــط امــن و محصــور بــا امــکان فرورفتــن کامــل در افــکار و جدایــی
از بیــرون
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محیط امن و محصور با امکان
فرورفتن کامل در افکار و
جدایی از بیرون

محیط محرک خالقیت در باشگاه کودک | صفیه شاهحسینی و محمودرضا ثقفی
ادامۀ جدول : ۱انواع محیطهای خالق .مأخذ  :نگارندگان.

ردیف

کیفیتهای محیطی

محیط

۳

محیط
اجتماعی

۴

محیط بازیگوشی نشانههایی از بازیگوشی

راهکارهای طراحی

امکان برقراری آسان ارتباط (طراحی اجتماعی ،انعطافپذیری و
سیالیت محیط)
طراحی فضاهایی برای تنهایی
به اشتراکگذاری منظم ایدهها با دیگران /استفاده از دیگران به
عنوان یک منبع اطالعاتی
فراهمکردن فرصت برای همکاری

مبلمان برای همکاری و
مشارکت

انواع امکانات برای مراحل مختلف فرایند خالق و توانایی در
انتخابکردن
شکل و اندازۀ فضاها
طرحبندی فضا
مبلمان
فرصت برای همکاری و مشارکت

انواع مختلف امکانات برای
انتخابکردن

امکان برقراری آسان ارتباط با
دیگران

امکان بازیهای گروهی

امکان برای بازیهای گروهی

تنوع ،گوناگونی و پر ماجرا بودن
ویژگیهــای طبیعــی و قابــل دســترس ،ســازههای ســبز و
طبیعــت
بدون ساختار و قابل دستکاری
تغییر و تنوع در چشمانداز
۵

محیط فیزیکی
منعطف

نشانههایی از بازیگوشی در
محیط

قابلیــت کودکمحــوری ،کنترلپذیــری ،امنیتمحــوری و
اجتما عپذیــری
خلق محیط توسط کودک
مبلمان و تجهیزات قابل جابجاکردن
قفسههای در دسترس با مواد و مصالح مختلف
دیوارها و جداکنندههای قابلانتقال

دیوارها و جداکنندههای
متحرک

طرحبندی فیزیکی مناسب محیط
طرحبندی فیزیکی مناسب
محیط
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جســتار
ادامۀ جدول : ۱انواع محیطهای خالق .مأخذ  :نگارندگان.

ردیف

محیط

۶

محیط
تحریککنندۀ
حسی

راهکارهای طراحی

کیفیتهای محیطی
تغییر بافت و رنگ سطوح
رنگها و بازی با آنها به عنوان عوامل بصری تأثیرگذار در فضای
بازی

تنوع و غنی بودن محیط

نور طبیعی و شفاف
نور کافی و نورپردازی مناسب در فضاها
صداهای مالیم زمینه
تنوع و غنیبودن محیط

تغییر بافت و ایجاد سطوح
مختلف در فضا

مصالح طبیعی
تحریک حسی با نور و سایه
پیچیدگی فرم فضا و مبهمبودن آن
جزئیات بصری
نمایش کار کودکان
کودکان
نمایش کار
(فرانکــن.)558 :1384 ،
بپــردازد
ی جدیــد در محیــط
چیزهــا 
کــودک اشــتیاق شــدیدی بــه کاوش دارد و بــهمحــض اینکــه بتوانــد
هرچــه را در اطرافــش میگــذرد درککنــد ،برایــش تجربــه جدیــد
و جالبــی میشــود (نســاجی زاده .)90 : 1384 ،جزئیاتبصــری
میتوانــد در جســتجو و کاوش کــودکان مؤثــر باشــند .خالقیــت
رابطــه نزدیکــی بــا کنجــکاوی و رفتارهــای اکتشــافی دارد
(فرانکــن.)581 : 1384 ،
فعالیتهایــی ماننــد گــوشدادن بــه موســیقی در هنــگام فعالیــت
و کاشــتن گیــاه در باغچــه میتواننــد خالقیــت را ارتقــاء دهنــد
( .)Jindal-Snape, et al., 2013: 24بــازی بــا گل ،خــاک ،شــن
و آب ،لذتبخشتریــن و ارزانتریــن بــازی اســت کــه حــواس
کــودک را تحریــک و قــوۀ خالقیــت کــودکان را تقویــت میکنــد
(نســاجی زاده .)49 : 1384 ،درک کیفیــت مــاده از دو راه دویــدن
و لمسکــردن بــه دســت میآیــد و اغلــب اطمینــان کــودک بــا
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لمسکــردن ،ســطح جســم حاصــل میشــود .حــس بویایــی بــه
شــکل خــاص میتوانــد ابــزاری مؤثــر در درک فضــا محســوب
شــود .کــودکان صداهــا را دوســت دارنــد و بــه طــور کلــی صداهــای
مالیــم زمینــه ،بــه تخیــل کــودکان کمــک میکنــد و آنهــا را بــه
زندگــی بیــرون مرتبــط میســازد .نــوع و غنیبــودن محیــط،
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 میشــود .مشخصشــدن محدودههــا
بــه وســیلۀ کفســازی مشــخص ،روش مؤثــری بــرای تعییــن یــا
ایجــاد ارتبــاط میــان ســطوح مختلــف یــک مجموعــه بناســت
(حســینپور و نجفــی.)58-87 : 1391 ،

بــرای کســب تجربههــای شــنیداری میتــوان از صــدای
رودخانــه ،پرنــدگان و  ...بــه عنــوان صــدای محیطــی اســتفاده
کــرد یــا بــا ســاکتکردن محیــط از راههــای مختلــف بــرای

محیط محرک خالقیت در باشگاه کودک | صفیه شاهحسینی و محمودرضا ثقفی
دریافــت اصــوات و تقویــت حــس شــنوایی اســتفاده کــرد .صــدای
ریــزش آب از ارتفــاع از جملــه صداهــای مطلوبــی اســت کــه
ممکــن اســت بتوانــد ســاعتها کــودک را بــه خــود مشــغول
نــگاه دارد و بــر رشــد ذهنــی و روانــی کــودک تأثیــر میگــذارد
(شــاه حســینی.)109 :1393 ،

بــهکاربــردن مصالــح بافـتدار ماننــد چــوب ،آجــر و  ...و اســتفاده
از فرمهــای مختلــف ماننــد فرمهــای راستگوشــه یــا منحنــی،
در طــرح میتوانــد تجربههــا و دریافتهــای لمســی کــودک را
بــاال ببــرد .بــه عــاوه نزدیککــردن کــودک بــه آب و فراهــم
کــردن شــرایطی بــرای حضــور کــودک در آب نیــز در تحریــک
حــس المســه مؤثــر اســت .همچنیــن بــرای کســب تجربــۀ حــس
المســه ،میتــوان کــودک را در فضاهــای مختلــف بــا بافتهــای
مختلــف ،قــرار داد .بــه ایــن ترتیــب کــودک در معــرض طیــف
متنوعــی از ســطوح صــاف و خشــن ،مرطــوب و خشــک ،کــدر و
روشــن ،مــات و شــفاف قــرار میگیــرد( .همــان )117-116 :؛
(تصویــر.)6

تحقیقــات نشــاندهندۀ ایــن نکتــه اســت کــه محیــط
تحریککننــدۀ حــواس کمــک میکنــد کــودکان ظرفیتهــا
گوناگــون اشــیا را کشــف کننــد و آنهــا را در
و امکانــات
ِ
ارتبــاط بــا فضــا بــه کار گیرنــد .بــه همیــن دلیــل محیطهــای
تحریککننــدۀ حــواس ،بــه عنــوان یکــی از محیطهــای
مناســب بــرای پــرورش خالقیــت شــناخته میشــود.

بحث

براســاس آنچــه بــه تفصیــل در متــن مقالــه ،گفتــه شــد ،جــدول ۱
تنظیــم و ارائــه شــد .در ایــن جــدول بــه کیفیتهــایمحیطـیای
کــه محــرک خالقیــت هســتند ،اشــاره شــده و راهکارهــایطراحی
ایــن محیطهــا ب ـ ه منظــور طراحــی باشــگا ه کــودک باتوجــه بــه
یافتههــای پژوهــش ارائــ ه شــدهاســت .همانگونــه کــه در
جــدول  ۱قابــل مالحظــه اســت ،محیطهــای خــاق بــه  6دســتۀ
«طبیعــی»« ،خلــوت»« ،اجتماعــی»« ،بازیگوشــی»« ،منعطــف»،
و «تحریککننــده» تقســیم شــدهاند .در ســتون ســوم جــدول
بــرای هریــک از ایــن محیطهــا ویژگیهــای فضایــی (کیفیــات

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

نتیجهگیری

بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده ،عوامــل محیطــی مؤثــر
بــر ارتقــاء خالقیــت کــودک در طراحــی باشــگاه کــودک شــامل
محیططبیعــی ،محیــط خلــوت ،محیــط اجتماعــی ،محیــط
بازیگوشــی ،محیــط فیزیکــی منعطــف و محیــط تحریککننــده
حســی اســت .هــر کــدام از محیطهــای نــام بــرده شــده بــه عنــوان
یــک محیطخــاق محســوب میشــوند .محیطهایخــاق
بایــد بــه گونــهای طراحــی شــوند کــه در آن ،توانایــی انتخــاب
و دسترســی بــه انــواع محیطهــا بــا توجــه بــه نیازهــای فــردی
کــودک در مراحــل مختلــف ســنی وجــود داشــته باشــد.

محیطهــای طبیعــی بــه ارتبــاط بــا طبیعــت و پیرامــون تأکیــد
دارنــد و قرارگرفتــن در معــرض ایــن نــوع محیطهــا میتوانــد
کلیــد پایــداری طوالنیمــدت خالقیــت باشــد .محیطهــای خلــوت
بــا کاهــش میــزان تحریــکات محیطــی ،بــه دنبــال تشــویق تمرکــز
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عنــوان یــک منبــع الهــام ،نوســازی روحــی و تفکــر خالق ،اســتفاده
میشــود .اجتماعیبــودن کــودک و مشــارکت در فعالیتهــای
گروهــی عامــل مهمــی بــرای ارتقــاء خالقیــت محســوب میشــود.
طبــق مطالعــات انجــام شــده ،محیــط مناســب بــازی در ارتقــاء
خالقیــت کــودکان نقــش مهمــی دارد و ذهــن او را جســتجوگر
میکنــد .بــازی تنهــا نوعــی تفریــح و ســرگرمی نیســت ،بلکــه
کــودک بــا جنبوجــوش بــه جســتجو میپــردازد تــا جــواب
کنجکاویهایــش را بیابــد .محیطهــای انعطافپذیــر بــه دلیــل
فراهمکــردن قابلیتهــای مختلــف و خلــق محیــط توســط
کــودک از دیگــر محیطهــای مناســب بــرای پــرورش خالقیــت
اســت .و باالخــره مجموعــۀ حــواس موجــب میشــود تــا کــودکان
ظرفیــت اشــیا را کشــف و در ارتبــاط بــا فضــا آنهــا را بــه کار گیرند.
بــهعبارتــی محیــط تحریککننــدۀ حــواس کمــک میکنــد تــا
کــودکان بــه آمــوزش خــواص وســایل دســت یابنــد.
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