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چکیده

تأثیر محیط های طبیعی بر ذهن و روان کودکان ،از مهم ترین مسائلی است که توجه محققان را به خود جلب کرده است.
بهخصوص با افزایش شهرها و صنعتی شدن جهان این محیط ها و ویژگی هایشان بیش از پیش مورد توجه روانشناسان
به عنوان عاملی مؤثر در جهت شکل گیری شخصیت کودک و افزایش سالمت جسمی و روحی او قرار گرفته است .در
این راستا میتوان به تأثیری که طبیعت و ویژگی های آن بر شکوفایی خالقیت کودک دارد ،اشاره کرد.هدف از مطالعه
حاضر مروری است بر شناخت ویژگی های محیط های طبیعی که بر خالقیت کودک موثر می باشند و بهره گیری از آن
ها به عنوان الگو در جهت طراحی محیطهای ساخته شده برای کودکان؛ با طرح این پرسش که راهکارهای طراحی در
محیط های ساخته شده برای کودکان به منظور شکوفایی خالقیت آن ها با الگوبرداری از ویژگی های محیط های طبیعی
چیست؟ در این نوشتار با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیلی ،به بررسی پژوهش های انجام شده در این زمینه
و مقایسه نظریه های مرتبط و یافتن ارتباط میان آن ها در حیطه هاي روان شناسي محيط و طراحي معماري پرداخته
شده است .نتایج به دست آمده نشان می دهد ،محیط های طبیعی با داشتن ویژگی هایی ساختاری چون انسجام ،خوانایی،
رمز و راز و پیچیدگی که بر روان کودک مؤثر است و نیز خصوصیاتی چون تنوع ،تغییر ،تحرک ،چشم انداز ،مسیر و غیره
می توانند بستر مناسبی را جهت رشد و پرورش خالقیت کودکان فراهم آورند .همچنین بر اساس این ویژگی ها می توان
راهکارهایی را در طراحی محیط های انسان ساخت برای کودکان درجهت شکوفایی خالقیت آن ها ارائه داد.

واژگان کلیدی :طبیعت ،محیط ،خالقیت ،کودک ،رشد.
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مقدمه

پژوهش های مختلف در خصوص محیط های طبیعی نشان می دهد که این محیط ها نقش مهمی در سالمت جسمی و
روانی انسان ها و به خصوص کودکان دارد .چرا که این دوران مهم ترین و حساس ترین دوران زندگی است و شخصیت
فرد در این سنین شکل می گیرد .به عنوان مثال لوو )2005(1نشان داده است که توانایی کودک در گسترش ادراک و
مهارت های گفتاری ،تصوری ،قضاوت های اخالقی و سایر موارد دیگر ،در ارتباط با طبیعت افزایش می یابد (& Frumkin
 .)Fox, 2011, p. 231همچنین می توان این دوران را مهم ترین دوران زندگی انسان دانست که قابلیت ها و خالقیت فرد
در آن پایه گذاری می شود.
پژوهش ها حاکی از آن است که رشد خالقیت محیطی کودکان بیش از آن که با محیط سربسته ای نظیر کالس درس
مربوط باشد ،در فضاهای باز مطلوب یا فضاهای طبیعی و بکر محقق می شود و این فضاها حس شهودی کودکان را فعال
می کنند ( .)Mozafar et al. , 2007, p. 66از طرفی با رشد شهرنشینی و افزایش محیط های ساخته شده ،مردم به شکل
فزاینده ای به نقش محیط های طبیعی و ویژگی های مؤثر در آن پی برده اند.
هدف از مطالعه حاضر ،مروری است بر لزوم وجود طبیعت در ارتقاء خالقیت کودک و ویژگی هایی از این محیط ها
که موجب شکوفایی خالقیت کودکان می شود .در این راستا با بررسی نظریه های مرتبط و یافتن ارتباط میان آن ها،
ویژگی هایی از محیط های طبیعی که موجب افزایش خالقیت کودک است ،استنتاج می شود و با استفاده از آن ها،
راهکارهایی برای طراحی محیط های ساخته شده کودکان در جهت شکوفایی خالقیت آن ها ارائه خواهد شد.
فرضيه اصلي اين پژوهش آن است که محیط های طبیعی شامل ویژگی هایی است که می تواند بر شکوفایی خالقیت
کودک مؤثر باشد .همچنین با استفاده از این ویژگی ها می توان راهکارهایی را به عنوان الگو در طراحی محیط های
ساخته شده کودکان در جهت پرورش خالقیت آن ها ارائه داد .در نتیجه ،مقاله حاضر مؤلفه هاي مهم و تأثيرگذار در اين
مورد را شناسايي و مورد بررسي قرار می دهد .لذا با در نظر گرفتن گستردگي موضوع ،ابتدا به تعریف خالقیت و طبیعت،
سپس به بررسي عوامل مؤثر در این زمینه همراه با نظریه های مرتبط پرداخته خواهد شد.

 .1روش تحقیق

نوشتار پیش رو در زمينه هاي روان شناسي محيط و طراحي معماري ،بر اساس روش های تحقیق کیفی است که با
رویکردی تحلیلی به بررسی نظریات و آراء معتبر پژوهش گران و یافتن ارتباط میان آن ها پرداخته است .گردآوری
اطالعات در این زمینه در بستر مطالعات کتابخانه ای و مرور متون و منابع سود جسته است.

 .2پیشینه تحقیق

اولین تحقیقات در زمینه خالقیت در سال های  1950انجام شد .گیلفورد 2در این دهه اولین کنفرانس را با عنوان خالقیت
در آمریکا برگزار کرد ( .)Pope, 2005, p. 19همچنین تحقیقات بسیاری در ارتباط بین طبیعت و اثر روانی آن بر روی فرد
انجام شده است .در برخی از این تحقیقات که بر روی کودکان در محیط های طبیعی انجام شده ،تأثیر طبیعت بر روی
آینده افراد مورد بررسی قرار گرفته است 3.برخی دیگر ،درباره عناصر و منظرهای طبیعی در زمینه دلپذیر بودن آن ها برای
انسان ،به بحث می پردازند 4.به طور خالصه باید عنوان کرد ،این تحقیقات بیشتر رفتار محیطی کودک را در طبیعت مورد
مطالعه قرار داده اند .بدون آنکه ویژگی هایی از محیط های طبیعی که موجب افزایش خالقیت کودک می شوند ،ارائه کنند.
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 .3ضرورت تحقیق

هدف از ارائه راهکار های طراحی در محیط های کودکان در جهت شکوفایی خالقیت آن ها ،تبیین چارچوبی است که
می تواند پایه طراحی کلیه محیط ها قرار گیرد و به دلیل لحاظ شدن ویژگی های روانشناختی و محیطی و با بهره گیری
از ویژگی های محیط های طبیعی به عنوان بهترین الگو در این زمینه ،بستر مناسبی در جهت رشد و شکوفایی خالقیت
آن ها پایه گذاری نماید .این که محیط های طبیعی بیشترین اثر را ،بر روی ذهن ،روان و ارتقاء خالقیت کودک دارا
می باشند ،می تواند به معنی وجود ویژگی هایی در آن باشد که منجر به یافتن این راهکارها می شود.

 .4خالقیت

راجرز )1954(5به عنوان یک نظریه پرداز مکتب انسان گرایی بر این باور است که مفهوم خالقیت را تنها در زمینه آثار
هنری و رویدادها یا پدیده های قابل دیدن می توان به کار برد .به باور وی خالقیت در نهایت باعث شکوفایی آدمی می شود؛
راجرز آن را هدف نهایی پیشرفت هر انسانی می پندارد ( .)Tabatabaian, 2004, pp. 100-101از دیدگاه تورنس)1980( 6
که از او به عنوان یکی از پیشگامان محیط گرایی یاد می شود ،خالقیت عبارتست از :حساسیت به مسائل ،کمبودها،
مشکالت و خالء های موجود در دانش ،حدس زدن و تشکیل فرضیه هایی درباره ی این کمبودها ،ارزشیابی و آزمایش این
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حدس ها و فرضیه ها ،احتماال اصالح و آزمون مجدد آن ها و در نهایت نتیجه گیری (.)Hosseini, 2009, p. 47
مفهوم خالقیت از دیدگاه اسکینر 7که از رفتارگراهاست این است که خالقیت به عنوان یک جهش شانس در مجموعه ای از
رفتارها ،رخ داده است ( .)Craft, 2003, p. 3او و سایر رفتارگراها از جمله وودمن )1981( 8رفتار خالق را عبارت از رفتاری
می دانند که از طریق تقویت های محیطی فراگرفته شده است (.)Pourjafar et al., 2010, p. 69
بسیاری از تحقیقات نشان می دهد محیط هم به صورت طبیعی و هم ساخته شده در روند رشد خالقیت ،سهم به سزایی
دارد .اما نقش محیط های طبیعی بسیار بارزتر است .مطالعات بسیار در زمینه تجربیات انسان در محیط طبیعی ،گویای
این اصل می باشد که محیط و فضاهای طبیعی ،واکنش های مثبتی از لحاظ روان شناسی در انسان ایجاد می کند .مانند
کاهش تنش و نگرانی ،ایجاد حس رفاه و خوشبختی ،فراخوانی آسان تر اطالعات ،مهارت حل خالقانه مشکالت ،رشد و
تقویت قدرت تخیل و بر انگیختن حس کنجکاوی که خود از محرک های مهم در امر یادگیری اس ت (�Izadpanah Jahro
.)mi, 2004, pp. 46-47

 .5طبیعت

مطالعات در مورد چگونگی تصور و تفکر مردم درباره محیط نشان می دهد که میزان طبیعی بودن یک موقعیت یکی از
ویژگی های مهم در تفکیک میان محیط های مختلف است .سبا )1991(9طرقی را فهرست کرد که از طریق آن محیط های
طبیعی از محیط های مصنوع تفکیک می شوند .اشکال موجود در محیط های طبیعی ،در مقایسه با شکل های قابل رویت
در محیط های انسان ساز ،آرام تر ،پرتر ،متنوع تر ،و مبهم تر هستند .در آنجا گستره وسیع تری از محرک ها (تر و خشک،
گرم و سرد) و کنترل انسانی کمتری بر این دروندادهای حسی وجود دارد .محیط های طبیعی تغییرپذیری بیشتری دارند
و اغلب دارای مناظر متحرکی مثل ابرها ،آب ،درختان ،خورشید و ماه هستند .علی رغم وجود ویژگی های آشکار طبیعت،
یافتن تعریفی رضایت بخش از مفهوم طبیعی دشوار است (.)McAndrew, 2008, pp. 335-336
در برخی دیدگاه ها ،طبیعت دو چیز است .واقعیتی مادی و ساختی فرهنگی .هر دو مفهوم تواماً هستند ،اما این دو هرگز
یکی نیستند و طبیعت ،به مثابه واقعیتی مادی ،بیرون ماست و ما را دربرمی گیرد .دیدگاه دیگر به طبیعتی نظر دارد
که قابل اندازه گیری و کمی شدن است؛ همان که با واژه «محیط» به آن می پردازد :پیرامون مادی انسان ،شامل محیط
طبیعی و محیط ساخته شده ،با همه خواص قابل اندازه گیری آن است .با این حال فقط ساخت های فرهنگی طبیعت قابل
فهم اند ( ،)Hagan, 2012, p.17که منظور ما از طبیعت در این جا ،کلیه جانداران اعم از گیاهان و جانوران ،به عالوه کلیه
غیر جانداران چون باد ،نور ،سواحل و غیره می باشد .محققين ديگر معتقدند صحنه هاي طبيعي عموماً به صحنه هايي
اطالق مي شود که در آن هيچ گونه آثار مصنوعي وجود نداشته باشد؛ ولي الزاماً فقدان مديريت انسان بر آن ضرورت ندارد.
به عنوان مثال ،پارک هاي ملي و جنگل هاي ملي ،صحنه هايي طبيعي محسوب مي شوند (Balling & Falk, 1982, pp.
.)5-28

بررسی محیط ها و قابلیت های آن ها در غالب نظریه های مطرح در این زمینه انجام می گیرد که با استفاده از آن ها
می توان ویژگی های محیط های مختلف را دریافت .در این مقاله نیز از این نظریه ها در جهت بررسی ویژگی های
محیط های طبیعی استفاده شده است:

 .6گیبسون 10و نظریه قابلیت محیط
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مهم ترین نظریه برای بسیاری از توضیحات میل انسان به طبیعت و چشم انداز زیبایی شناسی آن ،مفهوم قابلیت محیط
گیبسون می باشد ( .)Summit & Sommer, 1999, pp. 550-576به طور خالصه ،ویژگی های خاصی از محیط قابلیت
نامیده میشود که شامل سرپناه ،جمع آوری مواد غذایی ،یا فرصت برای بررسی چشم انداز است .به عنوان مثال انسان ها
اولویت برای برخی از شکل درتخت ( ،)Summit & Sommer, 1995, pp. 540-557یا خصوصیات چشم انداز (�Heerwa
 )gen, Orians, 1993, pp. 138-172قائل می باشند.
12
همچنین بر اساس نظریه چشم انداز-پناهگاه اپلتن  ،نوع بشر ،مناظر را براساس دو کیفیت ،از نظر زیبایی اولویت بندی
می کنند :چشم انداز و پناهگاه .نظریه چشم انداز به ظاهر یا اجزای منظر که دریافت اطالعات درباره محیط را آسانمی کند،
برمیگردد .از طرف دیگر پناهگاه به فراهم نمودن سرپناهی برای احساس امنیت اشاره دارد (.)Joye, 2007, pp. 306-307
پژوهش ها نشان می دهد که وجود وسعت بیشتر فضاهای سبز در محیط زندگی فرد با افزایش احساس امنیت مرتبط
می باشد (.)Maas et al., 2009, pp. 1763-1777
هری هفت 13از جمله کسانی است که در ارتباط با گیبسون و نظریه او به بحث می پردازد .او عنوان می کند ،رویکرد
زیست محیطی گیبسون تجزیه و تحلیل اولیه محیط است که به نوبه خود به دیدگاهی از ارتباط فرد با محیط با پیامدهای
قابل توجهی برای روانشناسی و معرفت شناسی منجر می شود (.)Heft, 1997, p. 71
باید عنوان نمود که قابلیت های محیط ساخته شده ،انتخاب های رفتاری و زیباشناختی فرد را بسته به چگونگی

94
پیکره بندی محیط محدود می کند یا گسترش می دهد ( .)Lang, 2004, p. 92در نتیجه استفاده از ویژگی هایی چون
پناهگاه و چشم انداز در طراحی این محیط ها نه تنها احساس امنیت را در فرد افزایش می دهند بلکه می توانند رفتار فرد
را نیز در این محیط ها تحت تأثیر قرار داده بر خالقیت او نیز اثر گذارد.
نظریه مطرح دیگر در زمینه اثر طبیعت بر رفتار انسان توسط کاپالن ها انجام شده است .این نظریه به بحث پیرامون
ویژگی های ساختاری منظر می پردازد:

 .7ویژگی های ساختاری منظر از دیدگاه کاپالن ها

14

کاپالن ها که در ارتباط با طبیعت و اثر آن بر روی انسان ،سالمت و روان او به تحقیق پرداخته اند ،نتیجه گرفتند که
انسان ها به محیط هایی عالقه دارند که هم سرعت بیشتری در انتقال اطالعات دارد ،و هم اطالعات قابل فهمی ارائه
می دهد ( .)Greenbie, 1982, pp. 2-6طبق دیدگاه آن ها ،مردم به منظره هایی جذب می شوند که در آن توانایی بشر برای
پردازش اطالعات تحریک می شود و در آن پردازش با موفقیت انجام می شود (.)Bell et al., 2001, pp. 43-45
در تائید مدل الریچ )1983(15بر طبق مشاهدات تجربی ،محیط ها بر اساس توان تأثیرگذاریشان پردازش می شوند .عالوه
بر این ،این پردازش بسیار سریع رخ می دهد؛ پردازشی که پاسخ های ناخودآگاه انسان را تحت تأثیر این محیط شکل
می دهد ( .)Hietanen, Korpela, 2004, pp. 558-577چارچوب روانشناسانه الریچ ،تعدادی از عناصر بصری دیگر را که
سبب عکس العمل های مثبت در انسان ها می شوند ،نام برد :پیچیدگی ،موقعیت های بصری بسیار وسیع ،موقعیت های
بصری عمیق ،سطوح و بافت از جنس زمین ،منظر طبیعی شیب دار (.)Ulrich, 1983, pp. 85-125
جدول اولویت بندی راشل و استفن کاپالن ،در یک حوزه مشخص با متغیرهایی که الریچ نام می برد ،هم پوشانی دارد.
کاپالنها در این زمینه عنوان می کنند ،گرایش های رفتاری در محیط وابسته به چهار ویژگی در ساختار منظر هستند،
که هر یک از این چهار مورد با ارزش های مثبت زیبایی شناسی در ارتباطند و بر بخش های مختلف منظره ها تأثیراتی
مثبت دارند ( ،)Joye, 2007, p. 307که شامل انسجام ،خوانایی ،پیچیدگی و رمز و راز ( )Bell et al., 2001, p. 45می باشد.

-7-1انسجام

انسجام میزان سازمان یافتگی و نظم یک منظره به صورت یک کل یکپارچه است .انسجام بیشتر به توجه بیشتر می انجامد
( .)McAndrew, 2008, p. 353انسجام ،به وضوح و قابل درک بودن فرم ها ،المان ها ،بخش ها و اجزاي ساختمان و رابطه
مابين آن ها اشاره دارد .وجود ريتم ،بياني واضح از قوانين زيربنايي طراحي و تداوم موضوعي در طرح ،از جمله نشانه هاي
وجود انسجام در طرح است ( .)lynch, 1960, p. 118مفاهيم خوانايي ،سازماندهي ،پيش بيني پذيري ،نشانه ها ،عالئم
مسيرها و تمايز فضاها ،از جمله مفاهيم مرتبط با انسجام يا پيوستگي در طرح مي باشد (Evans, McCoy, 1998, pp.
.)85-94

-7-2خوانایی
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خوانایی که توسط کوین لینچ 16مطرح شده است ،به معنی درجه ای است که فرد به آسانی یک محیط را درک می کند
و یا به خاطر می آورد .بسیاری از روانشناسان عنوان می کنند که همه انسان ها یک بازنمایی سازمان دهی شده ذهنی
از محیطشان به همراه خود دارند ،که به طور عادی به آن به عنوان یک نقشه شناختی ارجاع می کنند .پنج عامل اصلی
شکل دهنده تصویر ذهنی افراد که توسط لینچ ارائه شده است شامل :نشانه ،گره ،حوزه ،لبه و راه می باشد (Lynch, 1960,
 .)p.109توانایی استفاده از نقشه های شناختی در راهیابی محیط بطور فاحشی از کودکی تا بزرگسالی تغییر می کند و
مشکل درک تحول شناخت محیطی در گستره زندگی پیچیده تر از آن است که فکر می شود .اکثر رویکردهای نظری در
مورد تحول شناخت محیطی تحت تأثیر کارهای روانشناس سوئیسی ژان پیاژه 17هستند .بر طبق الگوی پیاژه ،کودکان در
درک خود از روابط فضایی ،از یک سری مراحل تحولی قابل پیش بینی گذر می کنند(.)McAndrew, 2008, pp. 57-58

-7-3پیچیدگی

استفن کاپالن پیچیدگی را بدین شکل تعریف می کند :یک درجه از اینکه چه میزان اطالعات در یک صحنه مشخص
وجود دارد و چه مقدار از آن دیده می شود ( .)Kaplan, 1988, p.48پیچیدگی زیاد از حد اثر منفی دارد و یادگیری را
تضعیف میکند .پيچيدگي به درجه اي از تنوع و ميزان منشعب شدن انواع چيدمان ها و تنظيمات در يک محيط اشاره
دارد.
چشم انداز و پناهگاه که در نظریه اپلتن عنوان شد ،می تواند با پیش بینی پیچیدگی و انسجام مرتبط باشد
(.)Kaplan, Kaplan, 1989, p. 63
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-7-4رمز و راز

رمز و راز به معنی میزان اطالعات پنهان شده در محیط است که فرد می تواند آن را کشف نماید
( .)Bell et al., 2001, p. 44باید عنوان نمود ساده ترین راه برای اعمال رمز و راز به محیط معماری دادن اطالعات منحرف
کننده است .طرز دیگر رمز و راز تحریک نامیده می شود (.)Joye, 2007, p. 312
جدول  :1ارتباط ویژگی های ساختاری منظر از دیدگاه کاپالن ها و خصوصیات عناصر طبیعی

چشم انداز

پناهگاه

مسیرها

نشانه ها

تداوم

وضوح و قابل
درک بودن

وجود ریتم

امنیت

جزئیات

پیچیدگی

*

تحرک

خوانایی

*

*

*

تنوع

انسجام

*

*

*

*

*

*

*

*

تغییر

ویژگیهای
ساختاری
منظر از دیدگاه
کاپالن ها

خصوصیات موجود در مناظر طبیعی

*
*

*

رمز و راز

*

*

*

*

*

*

اما آنچه در این میان مهم است ،میزان تحریکات محیطی است که توسط پیچیدگی و رمز و راز ذهن فرد را درگیر می کند.
بر این مسأله تأکید شده که مشخصه اصلی یک اثر با ترکیبی از نظم و پیچیدگی بیان می شود (Kaplan, 1987, pp.
 .)3-32بنابراین یک سطح اعتدالی برای تحریکات محیطی وجود دارد.
نکته دیگری که باید به آن اشاره داشت ،گرایش به محیط های طبیعی و آرامش و سالمتی در هنگام قرار گرفتن در آن
محیط ها می باشد که تحت عنوان نظریه بازسازی ذهنی از آن یاد می شود:

 .8نظریه بازسازی ذهنی و کاهش استرس

تاثیر طبیعت بر
سالمت کودک

بازسازي ذهني

کاهش استرس

نقش داشتن در
طول رشد کودک

  شماره  .17پاییز و زمستان 1395

شکل  :1ارتباط طبیعت با سالمت کودک

معماری و شهرسازی آرمانشهر

جالب توجه است محققین توافق دارند که مناظر و تجربه های طبیعی پتانسیل مثبت برای جلب رضایت افراد
و سالمتی آن ها دارند ،آن ها دالیل آن را با دو نظریه که به موازات هم مطرح می شوند ،توضیح می دهند
( .)Hartig & Evans, 1993, pp. 427-457که نظریه اهمیت توجه مستقیم به طبیعت و نظریه کاهش استرس از آن
جمله می باشند .در نظریه اهمیت توجه مستقیم به طبیعت ،ارتباط با طبیعت باعث بازسازی ذهنی به همراه تجدید تمرکز
و توانایی های عملی انسان می شود .در نظریه کاهش استرس ،سفر به محیط های آرام و خوشایند باعث کاهش و حتی
از بین رفتن استرس می شود .محیط های طبیعی به گونه ای ایده آل برای این ترمیم یا بازیابی تمرکز ،مناسب تشخیص
داده شده اند ( .)Hartig et al., 2003, pp. 109-123در تحقیقات زیادی نشان داده شده است ،مردمی که صحنه هایی از
طبیعت برایشان به نمایش درآمده باشد ،درمقابل استرس ها انعطاف پذیرتر هستند و بسیار سریعتر می توانند ذهن خود را
بازسازی نمایند ( .)Wells & Evans, 2003, pp. 311-330در این زمینه کودکان بیش از سایرین تحت تأثیر قرار می گیرند.
ارتباط با طبیعت از طریق دیگری نیز موجب سالمتی می شود ،با نقش داشتن در تمام طول رشد کودک.
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بنابراین همانگونه که مشاهده میشود ،محیط های طبیعی با تأثیر بر روی سالمت روان کودک زمینه را برای شکوفایی
خالقیت او فراهم می نمایند ،چرا که سالمت روان عاملی مهم برای هر کار خالقانه می باشد.
شکل  :2روند تأثیر طبیعت در ایجاد آمادگی برای کارهای خالق در کودک
ایجاد آمادگي براي
کارهاي خالق

سالمت کودک

طبیعت

 .9ارتباط طبیعت با خالقیت کودک

در مورد تأثیر متقابل فرد با محیط و نقش عوامل محیطی در تحوالت جسمی و روانی کودکان قابل ذکر است که :هسته
اصلی تمام نظریه های رشد ،تعامل یا تأثیر متقابل است .همه روانشناسان بر این عقیده صحه می گذارند که پدیده های
روانی و تغییرات آن ها نتیجه تعامل بین ارگانیسم انسان و محیط است .تحقیقات ارتباطات چشمگیری بین تماس مستقیم
18
با طبیعت در طول دوران کودکی و کلیه جوانب توسعه :روحی ،جسمی ،و احساسی ،نشان می دهند .لوئیس چالوا
هماهنگ کننده بین المللی رشد در یونسکو ،بیان می کند که سن  12-6سال که عموماً از آن به عنوان میانه کودکی یاد
می شود یک دوره طبیعی است که در طول آن کودکان به طور ژنتیکی برای پیوند با طبیعت برنامه ریزی میشوند(Tai
 .)et al., 2006, pp.1-10تحقیقات نشان می دهد« ،خیال پردازی»« ،کنجکاوی»« ،بازی» از جمله ویژگی های مؤثر دوران
کودکی است که بر خالقیت اثر می گذارد.
وجود اختالف در شکل ظاهری عناصر طبیعی (آب ،نور ،گیاه و مانند آن) و امکان به کارگیری آن ها به شیوه های مختلف
که از آن به عنوان «تنوع پذیری عناصر طبیعی» یاد می شود ،می تواند برای ذهن جستجوگر کودک سوال ایجاد کند و
زمینه کنجکاوی او را فراهم نماید ( .)Shafaee & Madani, 2010, pp. 218-219انسان به طور فطری به عناصر طبیعی
عالقه مند است .بسیاری از رویاهای انسان از تداعی تصاویر ذهنی در مورد طبیعت شکل گرفته است .و چون نیروی ثبت
تصاویر ذهنی خیال است بنابراین عناصر طبیعی می توانند در خیال پردازی مؤثر باشند (Noghrehkar et al., 2009, p.
 .)55همچنین عناصر محرک طبیعی و انعطاف پذیری عملکردها ،کنجکاوی و انگیزش کودک برای بازی و مشارکت در
کارهای گروهی را افزایش داده و زمینه را برای خیال پردازی او فراهم می کند (Shafaee & Madani, 2010, pp. 216-
.)219
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از طرفی ،تغییرپذیری عناصر طبیعی نیز موجب تعدد و تنوع تصاویر ذهنی شده ،خیال پردازی را تقویت می کند
( .)Krippner, 1999, pp. 597-606مور -که یک مرجع بین المللی در طراحی فضای بازی کودکان و محیط یادگیری
آنان است میگوید" :فضاها و مصالح طبیعی تخیل بی حد و حصر کودکان را تحریک می کند و به عنوان واسطه نوآوری
و خالقیت می باشند"(.)Moore & Marcus, 2008, p. 209
براون )2003(19اشاره می کند که بازی ابزار اساسی کودک برای کاوش جهان ،محیط اطرافش ،فردیت و روابط فیزیکی
و احساس خود بودن است .در طول بازی ،کودکان یک درک واقعی از واقعیت و جهان پیرامونشان به دست می آورند
( .)Staempfli, 2009, p. 272طبق نظرات مور و وانگ ،)1997( 20بازی در محیط های بیرون از منزل نسبت به محیط های
سرپوشیده تمام جنبه های رشد کودک را به آسانی تحریک می کند .مور ( )1986همچنین ادعا می کند که کودکانی که
در طبیعت بازی می کنند احساس مثبت بیشتری نسبت به همدیگر دارند ( .)Wan & Zulkiflee, 2012, p. 276همچنین
از آنجایی که کودکان دنیای اطراف خود را نوعی زمین بازی تصور می کنند ،طبیعت بستر مناسبی است که می تواند
آن ها را ساعت ها به خود مشغول سازد .دلیل این امر سه کیفیت محیط های طبیعی است که شامل تنوع تمام ناپذیر آن،
انسانساخت نبودن آن ها و حس جاودانگی و پایان ناپذیری آن هاست (.)Izadpanah Jahromi, 2004, pp. 45
یکی دیگر از فوایدی که بازی در محیط های طبیعی برای کودکان دارد احساس آزادی به دور از نظارت اطرافیان است.
کودکان بازی در محیط های بیرونی را اینگونه درک می کنند که هیجانات گوناگون و عناصر بازی گوناگون را ارائه
می دهد ،برای آن ها فرصتی برای انتخاب ،گرفتن تصمیم ،آزمایش ،تصور و خلق چیزهای جدید به وجود می آورد
(.)Aziz & Said, 2012, p. 207

همچنین تحقیقات نشان می دهد ،که بازی در محیط های طبیعی روابط اجتماعی را در بین کودکان افزایش می دهد.
به عنوان مثال زوریچ 21نشان داد که کودکانی که در محیط بیرونی طبیعی بازی می کنند نسبت به کودکانی که با بازی
در محیط های داخلی محدود هستند ،دو برابر همبازی بیشتری دارند ( .)Frumkin & Fox, 2011, pp. 231-232که
این نیز خود در رشد خالقیت کودک مؤثر می باشد .امکان بازی با آب ،کاشت گیاه توسط خود کودک ،بازی با نور و
سایه ،بازی با شن و مانند آن که از آن با عنوان قابلیت «بازی سازی عناصر طبیعی» یاد می شود ،عالوه بر آن که در
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ارتقاء انگیزش و آزادسازی هیجانات کودک مؤثر است ،بستر مناسبی برای مشارکت کودک در فعالیت های گروهی
محسوب می شود .مطابق ادبیات موضوع ،بازی به خیال پردازی کودک کمک می کند و قدرت خالقیت کودکان نیز
به خیال پردازی آنان وابسته است .نیز ،مشارکت کودکان در فعالیت های گروهی در رشد خالقیت کودک مؤثر است
(.)Shafaee & Madani, 2010, p. 218

جدول  :2ویژگی هایی از طبیعت مرتبط با خالقیت کودک

تنوع پذیری

محرک بودن

انعطاف پذیری

تغییرپذیری

بازی

پایان ناپذیری

*

*

بازی سازی

کنجکاوی

*

*

*

انسان ساخت نبودن

خیال پردازی

*

*

*

*

جزئیات

ویژگی
های موثر
بر خالقیت
کودک

ویژگی های موجود در طبیعت

*
*
*

*

*

در اینجا باید عنوان نمود که به گونه های مختلفی می توان بین طبیعت و کودکان ارتباط برقرار نمود .می توان فرصتی
برای کودکان بوجود آورد که در محیط های طبیعی قرار بگیرند ،و یا طبیعت را به داخل محیط های کودکان کشاند،
به عنوان مثال :گیاه کاری در ساختمان ها ،دید به بیرون از پنجره ها ،طراحی ساختمان ها به صورت بیوفیلیک،22
باغ های اجتماعی ،پارک ها و فضاهای سبز ( .)Frumkin, Fox, 2011, p. 229این نوع مداخله ها چیزی است که استفن
کلرت )2005(23آن را تجربه غیرمستقیم طبیعت نامیده است (.)Joye, 2007, p. 313
جدول  :3شیوه های مختلف ارتباط کودک و طبیعت
مستقیم

ایجاد فرصت برای قرارگیری کودک در محیط های طبیعی

معماری بیوفیلیک

در ساختمان

اشکال و فرم های وابسته به
طبیعت
معماری بومی و منطقه گرا

گیاهکاری در ساختمان
دید به فضای سبز از داخل بنا

ایجاد پارک ها و فضاهای سبز
در سطح شهر

ایجاد همسایگی های سبز
باغ های اجتماعی

 .10نتیجه گیری

بر طبق آنچه مورد مطالعه قرار گرفت ،می توان دریافت محیط های طبیعی بر طبق الگوی زیر در روند شکوفایی خالقیت
مؤثر می باشند:
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غیرمستقیم

ورود نور طبیعی به داخل بنا
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شکل :3تأثیر محیط های طبیعی در روند شکوفایی خالقیت کودک

محیط های طبیعی نه فقط با جنبه های فیزیکی بلکه از طریق سازمان روانشناختی خود بر این روند اثر می گذارند .این
محیط ها به واسطه داشتن خصوصیاتی چون اشکال متنوع عناصر ،خطوط ،بافت ،رنگ ،تضاد زیاد ،حرکت ،تنوع ،جزئیات
بسیار و پیچیده ،تحریک کنندگی حواس و ایجاد انگیزش ،اثر تحریکی بر روی حواس کودک داشته و موجب شکوفایی
خالقیت او می شوند.
براین اساس دسترسی به محیط های طبیعی باید در اولویت طراحی برای محیط های کودکان قرار گیرد .همچنین
می توان از ویژگی های این محیط ها که بر خالقیت کودک اثر می گذارند در طراحی محیط های ساخته شده بهره برد.
در این راستا باید عنوان نمود ،هرچه محیط های ساخته شده برای کودکان از انسجام و خوانایی بیشتری برخوردار باشند،
برای کودکان جذابیت بیشتری دارند چرا که آن ها را قادر می سازند به سرعت محیط را درک کنند و به آن معنی دهند.
رمز و راز و پیچیدگی نیز تا وقتی خطرناک نباشند نشان از محیط هایی بهتر و جذاب تر دارند .اگر این ویژگی ها بیشتر
باشند ،محیط سریعتر توسط کودک درک می شود و از اولویت باالتری در افزایش خالقیت کودک برخوردار خواهد بود.
اما نباید فراموش کرد که تمام این ها باید در سطح متوسطی قرارگیرند تا اثر مناسب در شکوفایی خالقیت کودک به جا
گذارند .جدول زیر راهکارهای طراحی را در محیط های انسان ساخت با الگوبرداری از ویژگی های موجود در محیط های
طبیعی در جهت افزایش خالقیت کودک ارائه می دهد:
جدول :4راهکارهای طراحی پیشنهادی در محیط های انسان ساخت در جهت افزایش خالقیت کودک
راهکارهای طراحی پیشنهادی

ویژگیهای مرتبط با آن در
محیط های طبیعی

استفاده از شیشه های رنگی

تنوع ،تغییر

استفاده از عناصر قابل تغییر در جداره و کف ،چون دیوارهای متحرک ،کفهای متحرک و غیره ،تا
کودکان بتواند خود فضاهای مورد نیاز و یا مورد عالقه خود را بسازند.

تغییرپذیری ،انعطافپذیری،
تحرک
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استفاده از فرم ها و فضاهای آشنا برای کودکان در کنار فرمهای جدید در طراحی.

امنیت ،وضوح و قابل درک
بودن ،نشانه ها

استفاده از مصالح با بافت های مختلف و رنگ های گوناگون

تنوع ،تغییر

ایجاد تضاد و کنتراست در حد قابل قبول

تنوع ،تغییر

ایجاد دید به بیرون ساختمان با استفاده از بازشوهای وسیع

چشم انداز ،تنوع

به طورکلی استفاده از معماری سبز و یا معماری بیوفیلیک ،معماری بومی ،همچنین استفاده از بام
سبز ،دیوار سبز و غیره در این زمینه میتواند بسیار مفید باشد.

این مورد با تمامی
ویژگی های موجود در محیط
های طبیعی ارتباط دارد.

ترکیب فضاهای باز و بسته

چشم انداز ،تنوع ،تغییرپذیری،
تحرک ،تداوم

توجه به جزئیات در طراحی فضاها چون تاسیسات در معرض دید ،کفسازی ،سازه ی بنا و غیره

جزئیات ،تنوع

بررسی تأثیر طبیعت بر خالقیت کودک
شامره صفحه مقاله91-102 :
در طراحی فضاها باید تا جای ممکن از عوامل موجود در سایت چون درختان ،توپوگرافی و چشم
اندازها و نشانه ها بهره برد.

چشمانداز ،تنوع ،وضوح و
ک بودن
قابل در 

وجود درختان و فضاهای سبز در داخل فضاها

امنیت ،تنوع ،تغییرپذیری،
چشم انداز

دید از یک فضا به فضای دیگر با استفاده از گشودگی ها و یا اختالف سطح ها به این معنی که از یک
سطح بتوان اتفاقات موجود در بقیه سطوح را مشاهده کرد.

چشم انداز ،تنوع ،وضوح و
قابل درک بودن

طراحی اختالف سطوح ،پله و رمپ (این امر موجب افزایش تخیل و کنجکاوی کودکان می گردد).

مسیرها ،تداوم ،ریتم

طراحی در جهت بهره گیری هر چه بیشتر از نور روز با استفاده از بازشوها در دیوار ،سقف و قرارگیری
فضاها در جای مناسب آن.

امنیت ،چشم انداز ،تحرک

طراحی فضاها به صورت چند عملکردی و انعطاف پذیر به این معنی که یک فضا قابلیت تغییر برای
عملکردهای مختلف را داشته باشد و یا اینکه در یک فضا بتوان چندین عملکرد را در کنار هم جای
داد.

تغییرپذیری ،انعطاف پذیری،
تنوع

طراحی فضاها ،مسیرها و غیره بگونه ای که به کودکان تا جای ممکن حق انتخاب دهیم .این موضوع
باید در حدی باشد که مانع از بین رفتن کنترل کودک نشود.

مسیرها ،امنیت

طراحی فضاهای دنج و خلوت و ساکت (فضاهای کوچک برای خلوتگزینی) ،در کنار فضاهای
جمعی ،چرا که هردوی آنها برای شکوفایی خالقیت کودک الزامی است.

امنیت ،پناهگاه

مشارکت کودکان در تغییر فضا چون نقاشی روی دیوار ،تغییر مبلمان وغیره.

تغییرپذیری ،انعطافپذیری،
تنوع ،امنیت

مشخص کردن فضاهای مختلف با عالئم و نشانه ها ،به گونه ای که برای کلیه کودکان قابل درک
باشد و در فضا دچار سردرگمی و استرس نشوند.

امنیت ،نشانه ها ،وضوح و
قابل درک بودن
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راهکارهای ارائه شده عالوه بر تأثیر بر تخیل و کنجکاوی کودک به عنوان عوامل بازی نیز محسوب می شود .در نتیجه هر
سه عامل مؤثر بر خالقیت کودک را به صورت یکجا پاسخگو می باشند .همچنین طبق آنچه در مقاله به آن پرداخته شد،
بر سالمت روان کودک نیز اثر مثبت خواهند داشت.
در طراحی محوطه و منظر نیز باید توجه کرد تا جای ممکن محیط های طبیعی حفظ شوند و از عناصر طبیعی چون
آب ،خاک و غیره در آن بهره برد .می توان از این عناصر طبیعی به صورت های مختلف برای بازی کودکان استفاده نمود.
به عنوان مثال آب را به صورت های مختلف در محوطه نشان داد .امکانی فراهم آورد تا کودکان بتوانند آن را لمس کرده
و با آن بازی کنند .همچنین در انتخاب گونه های سبز ،درختانی با قابلیت تغییر را انتخاب کرد .درختان برگ ریز که
در طول هر فصل تغییر می کنند ،در این زمینه پیشنهاد می شود .همچنین می توان از بوته ها برای مخفی شدن و ایجاد
حس پناهگاه برای کودکان استفاده نمود.
همچنین با توجه به جدید بودن بحث در این زمینه ،انجام پژوهش های تجربی -در جهت استفاده از طبیعت به عنوان
عاملی در ارتقاء خالقیت کودک -پیشنهاد میشود.
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