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نقش فضاهاي باز محله در رشد و خالقيت كودكان 
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چكيده
محالت مسكوني و سازگارسازي ، فاقد فضاهاي شهري مطلوبامروزه با توسعه روزافزون شهرهاي كوچك و بزرگ و

، محله اي) عمومي (فضاهاي باز. فضاهاي عمومي آنها با نياز هاي ساكنان در كانون توجه كارشناسان قرار گرفته است
اين فضاها بخش . نقش منحصر به فردي دارند، دربرآورده ساختن نيازهاي اجتماعي و فردي كودكان و نوجوانان محله

ه ساكنان از جمله كودكان و نوجوانان را به خود اختصاص مي دهند و از ديدگاه عمده اي از زمان و محيط زندگي روزمر
تقويت تعامالت اجتماعي و ، ارتقاي كيفيت اين فضاها مي تواند در سالمت و رشد قواي جسمي، مهندسي عوامل انساني

نقش فضاهاي باز در ، ردر اين نوشتا. و حتي آموزش و رشد خالقيت كودكان و نوجوانان موثر باشد، همبستگي گروهي
از قابليت فضاهاي عمومي و بوستان هاي محلي معرفي رشد فيزيكي وخالقيت كودكان و نوجوانان تبيين شده و بخشي 

رشد و خالقيت كودكان و،  مطالعات سالمتبرخي از، در اين راستا با استفاده از روش تحقيقي تحليل محتوا. شده  است
در پايان با تأكيد بر نگرش انسان سنجي و مهندسي عوامل . ان بررسي شده استنيز طراحي محيط هاي ويژه كودك

شايستگي و ) 4، جذابيت) 3، مقياس) 2، دسترسي) 1معيارهاي ، انساني در طراحي متناسب با رشد و خالقيت كودكان
مشاركت كودكان ، از بين معيار هاي پيش گفته. مشاركت پذيري ارائه شده است) 6آسايش و ايمني و ) 5، پاسخگويي

بوستان هاي كودك و فضاهاي بازي به عنوان يكي از راهكارهاي فعال و پوياي ، در فرايند طراحي فضاهاي همسايگي
عالوه بر ايجاد تمايل بيشتر ، طراحي پيشنهاد شده و استنتاج مي شود كه مشاركت مستقيم كودكان در خلق فضاي آنان

استعدادها و خالقيت هاي محيطي آنان را نيز فراهم ، اجتماعي، ذهني، جسميامكان رشد ، به حضور و تعامل در محيط
. مي سازد
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)طرح مسئله (مقدمه
سازگارسازي محالت مسكوني و فضاهاي عمومي ، فضاهاي شهري نامطلوببزرگ وامروزه با توسعه روزافزون شهرهاي كوچك و

به ويژه ، بر نقش فضاهاي عمومي محله اي،  ساكنان اهميت ويژه اي پيدا كرده است وكارشناسان توسعه شهريآنها با نياز هاي
گروه مهمي از استفاده كنندگان، كودكان و نوجوانان. كيد مي كنندأدربرآورده ساختن نيازهاي اجتماعي و فردي ساكنان محالت ت
بوستان كودك و ، مركز محله، خيابان محلي، )واحد همسايگي (چهفضاهاي باز محالت مسكوني در مقياس هاي كوي و كو

نوجوانان را به خود اختصاص اين فضاها بخش عمده اي از زمان و محيط زندگي روزانه كودكان و. بوستان هاي محلي مي باشند
حتي آموزش قويت حس تعاون وت، تعامالت اجتماعي، تواند در رشد فرديمي دهند و به همين دليل ارتقاء كيفيت اين فضاها مي

اوقات فراغت كودكان به تماشاي تلويزيون سپري مي شود كه نتيجه آن بخش قابل توجهي از، در سال هاي اخير. ثر باشدؤآنان م
كمبود فضاهاي بازي و عرصه هاي نيمه . آگاهي هاي محيطي و عدم تعامل آنان با محيط پيرامون مي شود، كاهش تحرك فيزيكي

در حالي كه فقر كيفيت و كميت مسكن آن را براي كودكان و . نيمه خصوصي محلي نيز اين گرايش را تشديد مي كند-عمومي 
جستجو و ، اما در بيرون از خانه و فضاهاي عمومي محله نيز جايي براي رفتن، نوجوانان عاري از جذابيت و مطلوبيت كرده است

اين در حالي است كه تعامل محيطي در دوره هاي . ان و خالقيت وجود نداردتماشا كردن و بروز هيج، يافتن، جست وخيز كردن
شناختي و خالقه افراد است و محيط زندگي فرد در ، كودكي و نوجواني الزمه رشد و شكوفايي توانايي هاي فيزيكي، سني خردسالي

)1رام دياگ. (اين دوران بر شكل گيري شاكله وجودي و رشد جسمي و رواني تأثير قطعي دارد

مهندسي عوامل انساني و روانشناسي محيطي از زواياي كمي و كيفي به بررسي محدوديت ها و توانايي هاي ، علوم انسان سنجي
فيزيكي و رواني انسان در ارتباط با محيط مصنوع توجه دارند و يافته هاي اين رشته ها مي تواند در شناخت ارتباط كودكان با محيط 

نگرش مطرح در علوم ياد شده تأكيد بر كل قرارگاه يا مكان رفتاري و نقش محيط انسان ساخت در ادراك و جديدترين . كمك كنند
بنابراين با توجه به حضور مداوم خانواده ها و كودكان در مقياس هاي مختلف ]. 142 :1381، لنگ [رفتار استفاده كنندگان است

رشد جسمي و شناختي كودكان سازگاري داشته و ضمن جبران خال ارتباط آنها الزم است اين فضاها با نيازها و قابليت هاي ، محلي
.  به شكوفايي توانايي هاي خالقه آنها نيز كمك كنند- به ويژه-با طبيعت 

بلكه ، هوشي انسان امري اتفاقي و تصادفي نيستمحيط حاكي از آن است كه رشد ذهني ويافته هاي روانشناسان كودك و
گونه كه بهبود شرايط بهداشتي و تغذيه مي تواند بر رشد همان. گيردهم جهت با ساير ابعاد رشد انسان صورت مي وهماهنگ

هوشي كودك را فراهم بهبود شرايط محيطي كه كودك در آن زندگي مي كند نيز امكان رشد ذهني و، ثر باشدؤجسماني فرد م
ه مي شود كه محيط هاي خاص كودكان بدون توجه به نيازهاي واقعي آنان و صرفاًسفانه در بسياري از موارد مشاهدأمت. مي كند

شكل سالئق و استنباط شخصي طراحان و حداكثر با توجه به خصوصيات روانشناختي مانند ايجاد تنوع رنگ و، بر اساس تجربيات"

عرصه هاي زندگي روزانه 
كودكان ونوجوانان

فضاهاي باز محله اي :  زندگي عمومي ��عر
وهمسايگي

مدرسه:  نيمه عمومي -عرصه زندگي  نيمه خصوصي
خانه: عرصه زندگي خصوصي 

عرصه هاي زندگي روزانه كودكان ونوجوانان -1دياگرام 
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از سوي ديگر امروزه . ي كودكان شكل نمي گيرداين امر باعث مي شود فضا منطبق با واقعيت نيازها. و نظاير آن صورت مي گيرد
. براي بزرگساالن طراحي مي شوند، محلي عليرغم نياز ويژه كودكانهاي شهري وبيشتر بوستان

عنصر شاخص يك كوي يا واحد همسايگي بوستان كودك مي باشد كه ، اساس مطالعات سرانه كاربري هاي شهري در ايرانبر
همچنين در جوار . آبخوري ويژه كودكان باشددستشويي و، مستراح، داراي وسايل بازي كودكاند وبايستي نزديك مهد كودك باش

اما در .]9 : 1378، حبيبي [بدون واسطه باشدخانه هاي مسكوني قرار گيرد تا اشراف اجتماعي خانواده ها بر آن به طور مستقيم و
بعدي دو به ابعاد كمي وشخصات بوستان كودك شده است كه صرفاًمطالعات سرانه كاربري هاي شهري تنها اشاره كوچكي به م

و ارتقاي قابليت هاي محيطي كودكان كمتر مورد نيازهاي رشدطراحي بوستان كودك را مورد توجه قرار داده وبرنامه ريزي و
)   1جدول. (بررسي سامان يافته قرار گرفته است

مشخصات بر اساس معيارهاي عموميعنوان

 كودك200 :كودك  و حداكثر150 :حداقلت تحت پوششجمعي

 متر250 تا 220فاصله تا محالت مسكوني زير پوشش شعاع دسترسي

سرانه و فضاي مورد نياز
 متر مربع متوسط براي هر كودك است و حداقل قطعه تفكيكي 3سطح سرانه بين يك تا 

.  متر مربع مي باشد650

. اي اصلي پياده است و با مسير هاي سواره تداخل نداردنزديك به مسير هنوع ارتباطات

. نزديك مركز كوي قرار داردموقعيت معمول

ضوابط طراحي

 رعايت - توجه به خدمات بهداشتي و آبخوري ويژه كودكان-توجه به وسايل بازي كودكان 
 دوري از معابر سواره-امنيت كودكان 

اولويت سازگاري
، همجواري با كاربري هاي همسايگي،  آموزشي مانند كودكستانهمجواري با كانون هاي

واحد هاي مسكوني

سواالت و فرضيــه
 به ويژه فضاهاي بازي و بوستان هاي محلي و عرصه هاي -سؤال اصلي اين تحقيق آن است كه نقش محيط ها و فضاهاي باز 

ن ازجمله تأمين رشد و خالقيت آنان چيست؟چگونه مي توان  نيمه خصوصي همسايگي در ادراكات و رفتارهاي كودكا-نيمه عمومي 
از فضاهاي بازي و بوستان هاي محلي و همسايگي در فرايند شكوفاسازي خالقيت كودكان بهره گرفت؟ چه ويژگي ها و 

بروز خالقيت كودكان را تسهيل مي كند؟، قابليت هاي محيطي در فضاهاي باز محله

بوستان ها و فضاهاي باز ، قابليت ها و فرايندهاي رشد جسمي و رواني كودكان، ست كه با توجه به نيازهافرضيه اساسي تحقيق آن ا
اين فرضيه بر وجود همبستگي بين كيفيت محيطي . و سبز محله اي و همسايگي در رشد و شكوفايي خالقيت هاي آنان تأثير گذارند

به اين ترتيب ويژگي هاي فيزيكي فضاهاي . ودكان محله تأكيد داردرشد فيزيكي و خالقيت محيطي ك، فضاهاي باز با سالمت
. عمومي محله مي توانند زمينه ساز يا مانع بروز و رشد قابليت هاي خالقه در كودكان باشد

]9 :1378حبيبي، [.بوستان كودك در مقياس كوي ياواحد همسايگي. 1جدول 
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روش تحقيــق

ا توجه به ب. و رشد كودك مي باشند3روانشناسي خالقيت، 2 و طراحي محله1حوزه هاي اصلي در اين تحقيق شامل طراحي منظر
بر اين اساس . داده شد براي تبيين فرضيه و آزمون آن مناسب تشخيص5زمينه روانشناسي محيطي،  تحقيق4رويكرد بين رشته اي

در مرحله مطالعات و تبيين موضوع از روش تحليل محتوا و استدالل منطقي بهره گيري شد كه نتايج كلي آن در اين نوشتار عرضه 
 نظير مشاهده ميداني رفتار كودكان در فضاهاي باز نواحي 6روش هاي تحقيقي روانشناسي محيطي، رضيهبراي آزمون ف. شده است
و نقاشي هاي آنان پيرامون محيط محله و مشاركت دادن عملي آنان ) بازي (تحليل رفتارها، پرسشنامه هاي ويژه كودكان، مسكوني

نتايج آزمون هاي عملي .  محله مورد استفاده قرار خواهد گرفتدر فرايند طراحي و شكل دهي به محيط بوستان و فضاي بازي
. موضوع نوشتار مستقلي است كه در مقاالت آتي ارائه خواهد شد، فرضيه

 رفتاري محله –تأثير ادراكي 
،  شهر :در اين تعريف سلسله مراتب تقسيمات شهري عبارت است از. كوچك ترين واحد عملكردي تقسيمات شهري محله است"
فرض بر اين است كه محله دربرگيرنده مساحتي از شهر است كه در شعاع دسترسي يك دبستان قرار . ناحيه و محله، منطقه، وزهح

اين فاصله .  دقيقه بتواند از خانه تا دبستان طي نمايد15شعاع دسترسي مسافتي است كه دانش آموز به صورت پياده در . داشته باشد
محله . برمي گيرد هزار نفر را در20 هزار الي 10جمعيتي حدود ، به طور مثال محله در تهران. ست  متر متغير ا800 تا 500از 

توسط خيابان هاي جمع و ، عرضه كننده خدمات مورد نياز روزمره و مكاني براي سكونت و آرامش است كه به دور از حركت عبوري
]. 8 : 1383، نوذري ["مي شودحداقل ترافيك سواره آن به سطوح ديگر منتقل ، پخش كننده

فضاهاي باز جزو عناصر اصلي يك محله محسوب مي شوند و از همين روي طراحي آن اهميت ويژه اي در ساختار محله مسكوني 
. به طور كلي استخوانبندي معابر تصميم گيرنده اصلي نحوه تفكيك كل محله به واحد هاي كوچك تر مي باشد. ايفا مي نمايد
اما كيفيت نامطلوب فضاهاي باز . انبندي معابر هر واحد همسايگي نيز شكل دهنده طرح كلي واحد همسايگي استالگوي استخو

فعاليت و تداوم حيات اجتماعي در ، كنترل، مشكالت متعددي را ايجاد كرده است كه از جمله عدم نظارت، محالت مسكوني معاصر
].42 : 1382، پورديهيمي [آنها قابل ذكر است

ازدحام يا آرامش در ترجيح و انتخاب ، آشنايي، خوانايي، رازآميزي، پيچيدگي، ت هاي ادراكي فضاهاي باز محله نظير انسجامكيفي
. كودكان براي استفاده مداوم از فضاهاي محله براي امور مختلف تأثير گذار است

بدون توجه به ، كالبد و شكل محيط محله تجارب محالت مسكوني ساخته شده در بسياري كشورها نشان داده است كه طراحي 
افراد ساكن و نحوه تعامالت اجتماعي در فضاهاي عمومي و از همه مهم تر نيازهاي گروه هاي مختلف ، عملكردها و خدمات محلي

حظات زيبايي ابعاد مناسب و مال، بنابراين رعايت ويژگي هاي زيبايي شناسانه. لزوماً فضاي مطلوبي ايجاد نمي كند، ساكنين در آنها
، وقوع جرم و يا ترس از وقوع جرم، ناامني، خرابكاري در محيط، عدم استفاده. كيفيت محله اي مطلوب ايجاد نمي كند، شناسي

به عبارت ديگر محيط هاي جمعي بسياري . يكنواختي و خسته كننده بودن برخي محالت مسكوني نگرش ياد شده را تأييد مي كنند
 رفتاري فضاهاي محله هم با نيازهاي استفاده كنندگان -بنابراين تأثير ادراكي . نيازهاي ساكنان نبوده انداز اين محالت پاسخگوي 

اگرچه برخي از نيازهاي ساكنان محله . از جمله كودكان و هم با قابليت هاي هاي بالقوه شكل كالبدي و محيط محله ارتباط دارد
چه بسا كم توجهي به . اي خاص گروه هايي نظير كودكان و نوجوانان صرف نظر كردمي تواند مشترك باشد اما نمي توان از نيازه

به جايي از همين نيازهاي كودكان بتواند ارزش فضايي محله را كاهش داده و ساكنان را به عدم استفاده از فضاهاي باز و حتي جا
. محله سكونتي وادار نمايد

ه كنندگان و انگيزه هاي دروني آنها و از سوي ديگر به توانايي هاي بالقوه شكل و قابليت يك فرم از يك سو به نيازهاي استفاد"
از آن جهت كه از يك سو مفهوم عملكرد گرايي با مجموعه وسيعي از خصوصيات انساني درگير . فرم كالبدي محيط باز مي گردد
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طيف وسيعي از نيازهاي انساني ي باشد لذا طرح اوبوده و از سوي ديگر به نگرش معمار نسبت به مجموعه اي از پديده ها مرتبط م
]. 55 : 1385، مطلبي ["چون زيبايي شناسي و نمادگرايي يا معناشناسي را به عنوان بخشي از عملكرد بنا شامل مي گردد

كان مورد  بنابراين اصل توجه به نيازهاي استفاده كنندگان فضاهاي محله در گروه ها و طبقات مختلف اجتماعي از جمله كود
بنابراين قابليت . اگرچه همواره چگونگي تأمين اين نيازها محل اختالف نظر بوده است، داردپذيرش ديدگاه هاي مختلف قرار

 رفتاري كودكان و انگيزه هاي دروني -فضاهاي محله براي بروز ادراكات و رفتارهاي خاص كودكان از يك سو به نيازهاي ادراكي 
. از سوي ديگر به توانايي هاي بالقوه فضاهاي باز مسكوني باز مي گرددجستجو وكشف در آنها و 

روانشناسي رشد كودك
تأثير محيط و فضاهاي باز در رشد كودكان از ديدگاه هاي روانشناسي رشد و يادگيري نيز قابل بررسي است و يافته هاي اين بخش 

مي تواند ، خلق فضاي ويژه يادگيري و آموزش محيطي. ودك باشدمي تواند در فرآيند طراحي دستمايه معماران و طراحان فضاي ك
از اين رو در ادامه به نظريات مطرح در زمينه روانشناسي رشد و . فرآيند يادگيري را تسريع نموده و محيطي كودكانه تر ايجاد نمايد

. اشاره شده است، دكضروريات رشد و نقش تقليد و بازي در رشد كو، يادگيري با تأكيد بر تعامل كودك و محيط

نظريات روانشناسي رشد و يادگيري. الف
 كودكان جهان هستي را متفاوت  :ژان پياژه يكي از مشهورترين روانشناسان كودك در خصوص رشد و يادگيري كودك معتقد است

همچنين وي بر اين اعتقاد . نداز بزرگساالن مي بينند و آنها از راه تجربه مستقيم با محيط پيرامون به درك و فهم امور مي پرداز
) طرحواره هاي ذهني (و ديگري سازمان) جذب و انطباق (است كه انسان ها دو ميل اصلي را به ارث مي برند كه يكي سازگاري

منظور از سازگاري جنبه برخورد و سازش با محيط است و سازمان به . گيري رشد شناختي نيز موسوم استاين فرايند به شكل. است
.  مندي شناخت و ايجاد طرحواره هاي ذهني گفته مي شودنظام

، پيش عملياتي، حركتي-وي اين مراحل را به چهار دسته اصلي يعني حسي . از ويژگي هاي مهم نظريه پياژه مراحل رشد آن است
) لد تا دوسالگياز بدو تو (در نظريه وي در مرحله حسي حركتي. و عمليات صوري يا انتزاعي توصيف مي كند، عمليات محسوس

به تدريج تفكر ) از دو تا هفت سالگي (و در مرحله پيش عملياتي، كودك جهان را از راه حواس و فعاليت هاي حركتي كشف مي كند
اما . نيز كودكان به طور كامل منطقي مي انديشند) گيلاز هفت تا يازده سا (در دوره عمليات محسوس، نمادين ظاهر مي شود
طبقه بندي و ، بازگشت پذيري، آنها در اين مرحله همچنين اصول بقا يا نگهداري.  محسوس نه انتزاعي و مجردبرحسب امور عيني و

نوجوان مي تواند ) يازده تا پانزده سالگي (رديف كردن را درك مي كنند و در آخرين مرحله رشد شناختي پياژه يعني عمليات صوري
. ه موجود نيست بيانديشدبه آنچاستدالل فرضيه اي قياسي داشته باشد و

در نظريه برونر نيز اين ، مانند نظريه پياژه. ديدگاه وي تأكيد اساسي بر فرآيند تفكر است، نظريه ديگر متعلق است به جروم اس برونر
ه مطلب كه چگونه كودكان اطالعات مربوط به جهان هستي را به رمز درمي آورند و آن را سازمان مي دهند و در ذهن خود ذخير

مطابق اين . مرحله تصويري و مرحله نمادي است، مراحل رشد ذهني در نظريه برونر شامل مرحله حركتي. مي كنند مورد توجه است
در ، نظريه در مرحله حركتي كودكان رويدادهايي را كه تجربه مي نمايند به صورت پاسخ هاي حركتي يا عملي بازنمايي مي كنند

يري كودكان رويدادهاي زندگي خود را به صورت تصاوير ذهني حفظ مي نمايند و در مرحله نمادي مرحله بعد يعني بازنمايي تصو
برونر معتقد است كه مراحل سه گانه رشد به طور . كودك به كسب يك نظام نمادي كه عمده ترين آنها زبان است نائل مي شود

.  تنها يكي از سبك هاي فكري استفاده شودمتوالي رخ مي دهد اما اين بدان معني نيست كه در هر مرحله از رشد

ضرورت هاي رشد. ب
. رشد در حالت كلي شامل تغييرات كمي و كيفي است كه  با پيشرفت زمان در طبيعت و ساخت و رفتار موجود زنده حادث مي شود

مانند ، رشد كودكان. به وجود مي آورددشواري ها و ناسازگاري هايي را ، نيازها، اين تغييرات در هر دوره از زندگي انسان توانايي ها
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به نظر مي رسد كه تقسيم رشد در سه بعد رشد جسمي و رشد ذهني و . داراي مراتب و مراحل و جهت است، هر رشد طبيعي ديگر
تحت بلكه ، رشد كودك؛ تنها حاصل ميراث ژنتيكي او نيست. يك طبقه بندي فراگير براي تشريح اين پديده و مراتب آن باشد، رواني

اين تأثيرات از . مراقبت هاي بهداشتي و انواع تمرينات جسمي نيز قرار مي گيرد كه كودك عالقه مند به آنهاست، تأثير رژيم غذايي
پژوهشگران بدون ناديده گرفتن اهميت عوامل فرهنگي و . بر شخصيت كودك اثر مي گذارد، راه پيشرفت رشد و فيزيك جسم

. شد جسمي كودك اثر نيرومندي بر شخصيت او داردتأكيد كرده اند كه ر، اجتماعي

. ضرورت هاي اساسي رشد كودك در سه مورد خالصه شده است

. ضرورت درك محيط و گسترش شناخت. 1
. امنيت جسمي و گسترش مهارت هاي بدني، ضرورت سالمت. 2
].1369، سروري [پيوند با محيط و گسترش انگيزه ها، ضرورت ارضاي عواطف. 3
گسترش ،  زندگي كودك و امكانات در دسترس در اين محيط جهت تحرك آزاد و مستقل"محيط"تأكيدي بر نقش ،  ضرورت هااين

"بستر ثانويه" به عنوان بخشي از "فضاهاي باز"به اين ترتيب . مهارت هاي بدني و ايجاد پيوند هاي عاطفي و روحي با آن است
در واقع از آغاز . ك در هر دائره اي متناسب با ويژگي هاي رشد در آن دوره سني باشدرشد پس از خانه بوده و الزم است محيط كود

با تصور وي از خود ، اين تحول در شناخت كودك. مي كنندشناخت و انگيزه هاي او نيز رشد ، محدوده حركت، تولد و با رشد كودك
. به عنوان مركز عالم  آغاز شده و بر مفهوم خانه متمركز مي شود

بـازي و مقررات، تقليد.ج
بدون ترديد اهميت غير قابل انكار بازي به عنوان يكي از بسترهاي رشد كودكان كه موجب بالندگي جسم و روان و حتي ذهن آنان 

 فضاهاي بازي مي تواند نيازهاي رشد كودكان را در تمامي زمينه ها فراهم :يونسكو در اين رابطه مي گويد. گردد آشكار است
البته بديهي است كه منظور از اين گونه ]. 1987، يونسكو [و رشد احساسي، رشد اجتماعي، رشد ادراكي،  رشد جسمي :ي سازدم

زمين هاي بازي است كه با توجه به واقعيات و ويژگي هاي روانشناختي كودك شكل گرفته باشد و بتواند نيازهاي او را در ، فضاها
 بسا زمين هايي كه با صرف هزينه هاي زياد با انواع وسايل بازي تجهيز گرديده لكن مورد اقبال چه. زمينه هاي ياد شده پاسخ دهد

آن ر ممكن است گوشه خياباني كه د :گويديتلسون با توجه به اصل پاسخگويي فضا به مصرف كننده ميا. كودكان قرار نمي گيرند
 از يك زمين بازي نوساز مجهز به انواع وسايل پيش ساخته مانند از نظر اهداف بازي كردن پاسخگوتر، شودساختماني ساخته مي

.]1974، يتلسونا [غيره باشدسرسره وتاب و

تعامل كودكان با فضاهاي باز 
 ابداع شده است به پيكره بندي كالبدي يك شيئ يا يك مكان 8محيط كه توسط جيمز جي گيبسون7مفهوم روانشناختي قابليت
گيبسون معتقد است كه آموزش طراحي بيشتر شكل ها . ه براي فعاليت هاي خاصي قابل استفاده مي سازدرفتاري داللت مي كند ك

، بر اساس اين مفهوم. در حالي كه براي افراد قابليت هاي فضا مهم هستند، و تركيب هاي شكلي فضا را مورد توجه قرار مي دهد
ناختي فرد را بسته به چگونگي پيكره بندي محيط محدود مي كند يا انتخاب هاي رفتاري و زيباش، ساخته شدهقابليت هاي محيط
براي ، مفهوم قابليت. قابليت هاي محيط براي هر فرد و نيز هر گروه و طبقه اجتماعي نظير كودكان متفاوت است. گسترش مي دهد

روانشناسي به نام گرينو .  مفيد استتجزيه و تحليل ارتباط بين فضاهاي باز محله و بروز ادراكات و رفتارهاي خالقه در كودكان
قابليت كاربرد و قابليت محقق شده ، قابليت ادراكي، سطوح مختلف قابليت هاي محيط را در چهار طبقه شامل قابليت بالقوه

]. Kitta, 2002 :112 [دسته بندي كرده است

بخشي ديگر از قابليت ها تحت تأثير عوامل فرهنگي و ، در حالي كه بخشي از قابليت هاي محيط جنبه فيزيكي و فيزيولوژيكي دارند
اما بزرگساالن مي توانند به ، به طور مثال باال رفتن از درخت براي بيشتر كودكان قابل ادراك و جذاب است. اجتماعي مي باشند
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ي را به اين كار تشويق و، اين كار باز دارند و يا به منظور تقويت جسارت و شجاعت كودككودك را از، دليل خطرات احتمالي
.      بوستان كودك و زمين هاي بازي از نمونه فضاهاي مورد مطالعه براي شناخت تأثير محيط در رشد كودكان مي باشند. نمايند

 كودكان جهان هستي را متفاوت  :ژان پياژه يكي از مشهورترين روانشناسان كودك در خصوص رشد و يادگيري كودك معتقد است
]. 1379، سيف [ن مي بينند وآنها از راه تجربه مستقيم با محيط پيرامون به درك و فهم امور مي پردازنداز بزرگساال

كودك ابتدا پديده ها و اشيا را به صورتي كلي مي بيند و آنگاه با تمايز قائل .  ريشه هاي ادراك محيطي در كودكي انسان نهفته است
در شناخت موضعي به جاي فواصل و ابعاد و زوايا و . است9ودك با محيط رابطه اي موضعي اما رابطه ك. آنها را تعريف مي كند، شدن

بنابراين كودك . گيرد و درون هم بودن مورد توجه كودك قرار مي13پيوستگي، 12تقارن، 11دوري، 10روابطي چون نزديكي، مساحات
]. 328 : 1384، معماريان [ و نزديكي تعريف مي شوندابتدا متوجه نظم هاي بسيار ابتدايي بر اساس تقارن است كه با تداوم

بر اين اساس كودك  .  كودك با محيط او بر اساس طبيعت موضعي يا توپولوژيك اشياء نشان داده شده است رابطه2در نمودار 
به . درك مي كندمسيرها را بر اساس حس تداوم و تقاطع ها را بر اساس سطوح تشكيل شده ، مكان ها را با حس تقارن و مركزيت

طور مثال وقتي كودك در يك حياط خالي با درختي مواجه مي شود خواص هندسي شكل درخت نظير اندازه و ارتفاع و تناسبات آن 
. را درك نمي كند بلكه مركزيت موضعي درخت نسبت به محيط اطراف را درك مي كند

خـالقيت و محيط كودك 
، قوه تخيل،  قوه ابداع،  به عنوان تفكر مولد :مثالً، در معاني مختلف به كاربرده شده استكلمه خالقيت در زمينه هاي گوناگون و "

جامع ترين نظريه اما شايد به جرأت بتوان گفت، همچنين نظريات متعددي در خصوص آن داده شده. تفكر پرشاخ وبرگ و غيره
رانجام به اين نتيجه رسيد كه توانايي هاي فكري انسان را او با تحقيقات فراوان س. مربوط به گيلفورد دانشمند آمريكايي باشد

وي با روش هاي پيشرفته آماري دريافت كه قواي فكري . نمي توان در يك بعد خالصه كرد و آن را هوش يا چيزي شبيه آن ناميد
به نظر وي برخي از اين خصيصه ها . تقسيم كرد،  عامل مجزا كه هريك به تنهايي قابل اندازه گيري است150انسان را مي توان به 

 : اين خصيصه ها و ويژگي هاي آنها عبارتند از. مستقيماً در ظهور خالقيت مؤثرند

 توليد تعدادي انديشه در يك زمان :)رواني (سياليت.1
 توليد انديشه هاي متنوع و غير معمول و راه حل مختلف براي يك مسئله :)نرمش (انعطاف پذيري.2
 استفاده از راه حل هاي منحصر به فرد:)اصالت (تازگي.3
 توليد جزئيات و تعيين تلويحات و كاربردها :)بسط (گسترش.4
 كنار هم قراردادن انديشه هاي ناهم خوان  :تركيب.5
 شكستن ساختارهاي نمادين به عناصر تشكيل دهنده :تحليل.6
و موارد استفاده ، كاركردها،  تغيير شكل دادن طرح ها :سازمان دادن.7
 توانايي برخورد كردن با تعدادي انديشه مختلف و مرتبط به طور همزمان :پيچيدگي.8

همچنين در مقابل اين تفكر به نوع ديگري از تفكر ]. 1379سيف، [وي سه مورد نخست را مستقيماً در ظهور خالقيت مؤثر مي داند
اما آنچه در اين ميان قابل توجه مي باشد . ارتباط پيدا مي كنداشاره مي كند و از آن به تفكر هم گرا نام مي برد كه مستقيماً با هوش 

 اول  :با بررسي آراء دانشمندان چنين استباط مي شود كه آنان تا حدودي به نكات ذيل اتفاق نظر دارند، بسترهاي رشد خالقيت است
دوم آنكه رشد خالقيت محتاج .  نيستآنكه خالقيت چون ديگر استعدادهاي بشر تا حدود زيادي اكتسابي است و مختص افراد ويژه

سوم آنكه موانع مختلفي در مقابل بروز خالقيت وجود دارد كه به جز معدودي از . شرايط و طي مراحل آموزش و پرورش ويژه است
. تربيتي مربوط مي شود، فرهنگي، آنها كه به توانايي هاي جسمي افراد بستگي دارد اغلب جنبه هاي اجتماعي
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در همين راستا مي توان به . امكان پرورش خالقيت در بسياري از افراد فراهم مي شود، صورت پديد آمدن شرايط مناسببنابراين در 
چرا كه بديهي است كودكي كه در محيط نامساعد پرورش يافته از ، دوران كودكي و نقش آن در پرورش خالقيت نيز اشاره داشت

] 1376، حسيني [". ه مشكالت افراد در زمينه خالقيت ريشه در اين دوران داردتوان خالقه كمتري برخوردار خواهد بود و عمد

در حالي كه آموزش رسمي در فضاهاي . تماس مستقيم با محيط هاي بيروني سالم يكي از ابعاد مهم رشد كودك محسوب مي شود
تمام ابعاد ، ر محيط هاي بيروني نسبت به محيط هاي بستهيادگيري فعال د، بسته صرفاً بخشي از حواس كودك را فعال مي كند

تعليم در فعل جستجو و كشف تفسير مي شود و لذا تالش مي شود ، در نگرش هاي نوين آموزشي. رشد كودك را برمي انگيزد
زش از فضاي بسته تحقيق وكاوش سرشار شود به گونه اي كه آمو، لوازم و انگيزه هاي كنجكاوي، محيط تعليم و تربيت از امكانات

كالس هاي درسي به حياط و به طور كلي فضاي باز نيز گسترش يابد به گونه اي كه فضاي باز نيز واجد كاركردي اساسي چون 
بديهي است كه آموزش موضوعات محيطي نظير حفظ سرمايه ها و ميراث طبيعي و فرهنگي و تاريخي و . كالس تبديل شود

فضاهاي جمعي بسيار ، فضاي بازي،  اجتماعي در بستر فضاهاي باز شهري محلي نظير بوستانآموزش مفاهيم شهروندي و مشاركت
. خالقانه تر و مؤثرتر صورت خواهد گرفت

تجربه و بازي و در نتيجه رشد شناختي كودكان را         ،  جستجو،  محالتي كه در طرح كالبدي خود از طبيعت بهره گرفته اند امكان كاوش            
امكان پذير شـده و كودكـان بـه مـشاركت هـاي      ، بازي هاي جمعي و پويا، همچنين در چنين محالتي   . كنندبسيار مؤثرتر فراهم مي     

رشـد خالقيـت محيطـي كودكـان بـيش از آنكـه بـا               . گروهي و در نتيجه رشد توانايي ها و مهارت هاي اجتماعي تشويق مي شـوند              
مطلوب يا فضاهاي طبيعي و بكـر محقـق مـي شـود و ايـن                محيط هاي سربسته اي نظير كالس درس مربوط باشد در فضاهاي باز             

بـه محـيط هـاي    ، افراد خالق معموالً براي تمركز يا فعال سازي قدرت خالقـه خـود  . فضاها حس شهودي كودكان را فعال مي كنند      
حيط محله و بـروز     اگرچه همواره ارتباط مستقيمي بين م     . طبيعي توجه مي كنند و اين امر قدرت و حس خالقه آنها را تقويت مي كند               

كسب مي شود نظير مهارت هاي جـسمي      14خالقيت كودكان قابل تعميم نيست اما مهارت هايي كه از تعامل با محيط اجتماع محلي              
برخـي از تحقيقـات   . بدون شك بروز خالقيت كودكان را تسهيل مي كند    ،  و كالمي و اجتماعي ناشي از بازي هاي گروهي و محيطي          

به طور كلي محـيط هـاي طبيعـي و    ، نشان مي دهد كه شهروندان و به ويژه كودكان     ،   محيطي افراد  15رجيحاتروانشناختي پيرامون ت  

 مطلوب نقاشي  يك كودك دبستاني سال چهارم از محله مسكوني 
(Sutton et al,2002 )

نقشه شناختي يك كودك دبستاني سال پنجم از 
محله مسكوني با خيابان هاي آسفالت
Sutton et al,2002)(
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وجود درختان و نگهـداري   . مناظر طبيعي فوايد روانشناختي بسياري دارند     . مي دهند سبز شهر را به محيط هاي مصنوع شهري ترجيح        
همچنين سـطح بـازي و خالقيـت     . هاي درون شهري افزايش مي دهدمناطق چمن كاري شده احساس امنيت و آسايش را در محله        

]. Sullivan et al,2004 :680 [بازي كودكان  نيز در اماكن داراي درخت و زمين چمن كاري شده دو برابر مي شود

ي فيزيكي و تمايل عمومي كودكان به فضاهاي طبيعي شهر و مضاعف شدن خالقيت آنان در فضاهاي پردرخت و سبز نشانه سازگار
بنابراين والدين كودكان به طرق مختلفي مي توانند از اين امكان براي رشد خالقيت . رواني كودكان با محيط هاي طبيعي است

تنوع . ايجاد محيطي برانگيزاننده كه توانايي ها و مهارت هاي متناسب سن رشد وي را به چالش بطلبد". كودكان خود استفاده نمايند
 كتب در دسترس و بازي هاي امكان پذير و فرصت تجربه و آزمون و خطا با مواد و مصالح مختلف را به كودك مواد و مصالح و

تشويق كودكان به آزمون راه هاي تجربه نشده و غير معمول و توجه به پرسش هاي كودك درباره مشاهداتش بسيار مهم . مي دهد
. و تجارب و شيوه هاي مختلف انديشه در رشد و بروز خالقيت وي اثر داردمواجهه كودك با محيط ها و فرهنگ ها و مردم . است

پيروي از الگوهاي رفتاري خاص بازي و تجربه وضعيت هاي غير . بازي هاي محيطي خالق نيز در رشد خالقيت كودك مؤثر است
.  و ساخت با آنها از آن جمله استشناخت و كار با مواد و مصالح مختلفي چون آجر و گل و شن و خاك رس و آب و طراحي، متداول
 مورد بررسي قرار "بازي كردن"هاي پرورشي رفتار توجه به برخي هدفهاي زمين هاي بازي را با ويژگي اوهمكاران و ايتلسون

مكانابه كودكانند كهندا را پاسخگو مييي فضاآنها. كنداسخگو بودن اشاره ميـدر دسترس بودن و پيعني داده به دو خاصه مهم 
و فعاليت كودكان را در سه رفتارش نيزهمكارانوارد ويه ]. Ittelson,1974 [بدهدرا اف ـراع و اكتشـداع و اختـاب، القيتـخ، ارـابتك

هاي كودكان را به طور ينوع فعاليت و باز)... جديد وطرح سنتي و (دهد و در مورد نوع زمين بازينوع زمين مورد مشاهده قرار مي
نظر تقويت روانشناختي كودك است آنها را ازي ثر از جنبه هاأهاي جديدي كه متدهد و در مورد طرحار تحت تأثير قرار ميمعني د

ار سودمند ـالقيت و ابتكـژه خـه ويـاي حسي و حركتي و بـهارتـمهرشد، همكارياون وـتع :برخي جنبه هاي رفتاري مانند
(Hayward et al,1973).كندتوصيف مي

نياز به تحريك احساسات و لذت تجربه فضاهاي جديد و متبوع مربوط به "، در خصوص نياز كشف فضا مي گويند، آلتمن و مور
و ها به يك فضاي جديد وارد شوندگردد تا انسانو كشف كردن انگيزه قوي است كه سبب مييافتن. كيفيت كشف فضاست

فعاليت مهمي است كه سبب رشد فكري و رشد اجتماعي كودك ، ودكي كشفدر دوران ك. ديگر فضاها حركت كنندجهت يافتن
كودكان با استفاده از تخيالت و . كندي كه بتواند آنرا كشف نمايد نيز رشد بيشتري مييهامحيطدرقدرت تخيل كودك. شودمي
ضاي پيچيده خود را ايجاد هايي كه خيلي ساده هستند و جايي براي كشف شدن ندارند محيط و ف موجود در محيطاياشي
در مورد تأثير متقابل فرد با محيط و نقش عوامل محيطي در تحوالت جسمي و رواني كودكان قابل ]. Altman , 1980 ["كنندمي

د كه همه روانشناسان بر اين عقيده صحه مي گذارن. يا تأثير متقابل استتعامل، هسته اصلي همه تئوري هاي رشد" :ذكر است كه
فقط تفاوت ديدگاه ها در اين است كه در اين ميان ، پديده هاي رواني و تغييرات آنها نتيجه تعامل بين ارگانيسم انسان و محيط است

]. 1362، كديور ["كدام عوامل مورد تأكيد هستند

وي اساس تكامل قواي شناختي و . مباني آن را در رشد ذهني جستجو و مطالعه مي كند، پياژه بر جنبه خودبخودي رشد تأكيد كرده
تعادلي بين دو جنبه ، ستد متقابل ذهن او با محيط مي داند و در اين تأثير متقابلفرايند يادگيري مداوم و خودجوش كودك را بر داد و

يل  به معني تطبيق با شرايط و تشك"برون سازي" به معني جذب داده هاي خارجي در الگوهاي موجود در ذهن و "درون سازي"
 به عنوان اولين منشاء انگيزه هاي "عواطف"وي از]. 1362، سينگر [الگوي جديد ذهني در برابر پديده خارجي را مطرح مي سازد

فرآيند موجود در حيطه عواطف همراه با شناخت تدريجي انسان از جهان ، از سوي ديگر. انسان براي يادگيري و رشد نام مي برد
.  در وجود او مي شود"يتشخص"منجر به شكل گيري ، هستي

با زندگي ، آبراهام مازلو معتقد است شكل گيري شخصيت بي تفاوت كه درباره محيط خود حساسيت و كنجكاوي زيادي نداشته"
انه دوران كودكي قحاصل ناكامي و شكست در ارضاء كنجكاوي هاي خود انگيخته و مشتا، درگير نشده و رغبتي براي زيستن ندارد
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پس از بيان پيوستگي مراحل تكامل خويشتن تأييد مي كند كه شرايط محيطي مساعد و تجربه هاي ، " آلپورتگوردون". است
ولي توضيح مي دهد انساني كه داراي شخصيت سالم و ، در پرورش شخصيت سالم از اهميت خاصي برخوردارند، دوران كودكي

]. 1362، سينگر ["ز تنش هاي گذشته خود عمل كنددر مراحل مختلف زندگي تالش مي كند مستقل ا، پرورش يافته است

بدون آگاهي از ضرورت هاي اساسي ، شناخت رشد. طي روند طبيعي آن در دوره قبل خواهد بود، الزمه شروع هر دوره سني از رشد
ترش  ضرورت درك محيط و گس :ضرورت هاي اساسي رشد در سه مورد خالصه شده است. آن نتيجه اي كاربردي نخواهد داشت

پيوند با محيط و گسترش ، و ضرورت ارضاي عواطف، امنيت جسمي و گسترش مهارت هاي بدني، ضرورت سالمت. شناخت
،  زندگي كودك و امكانات در دسترس در اين محيط جهت تحرك آزاد و مستقل"محيط"تأكيد بر نقش ، اين ضرورت ها. انگيزه ها

]. 1369، الفون [في و روحي با آن استگسترش مهارت هاي بدني و ايجاد پيوند هاي عاط

به گونه ايي كه اين تعامل از ، از مطالب فوق به اجمال درمي يابيم كه تعامل كودك با محيط از اهميت فوق العاده اي برخوردار است
، سترسقابل د، ايمن، لذا تأكيد بر ايجاد فضاهايي راحت. شكل گيري شخصيت تا رشد جسمي و ذهني كودك را دربرمي گيرد

خالق و زمينه ساز جهت رشد جسمي و ذهني كودك از جمله نكاتي است كه با استناد به تحقيقات به دست آمده ، جذاب، پاسخگو
بديهي است كه تعامل . طراحان مي بايست در ساخت فضاهاي كودكان مورد توجه قرار دهند، بر اساس واقعيات روانشناختي كودك
. يت هاي محيطي مستلزم مشاركت فعال وي در شكل دهي و بهره برداري از محيط خواهد بودپوياي كودك و جستجو و كشف قابل

حس تعلق و مؤثر بودن را درك خواهد كرد و خود را يك بهره ، آگاهي محيطي، او از طريق مشاركت محيطي حس اجتماع محلي
وضوعيت پيدا كرده داشته و به صورت جدي مورد بردار بي تفاوت محيط قلمداد نخواهد كرد و به عبارت ديگر محيط براي كودك م

]. Sutton et al,2002 :174 [ارزيابي او قرار خواهد گرفت

مي شود به  آشكار- به ويژه در كودكان و نوجوانان-به عنوان نمونه شادي و نشاطي كه در فضاهاي محله اي پس از بارش برف 
در فضاهايي چون معابر همسايگي و محلي ، بوط است كه در آن دوره محدودامكانات و شايستگي ها و قابليت هاي بسيار زيادي مر

، سرسره، قابليت هايي نظير برف بازي. كشف يا خلق مي شود، توسط كودكان جستجو، و مركز محله و بوستان ها و زمين هاي بازي
شيب ها   چمنزار و حتي تغيير توپوگرافي و،  درختان، بوستان،تغيير وتنوع در منظر محيطي شهر، پارو كردن مسير، ساخت آدم برفي

جذب صوت در سطوح  (آرامش صوتي محيط، حسي و عاطفي ايجاد شده در محيط، و سطوح عمومي شهر و بوستان و تضاد شكلي
اي از نمونه 2در جدول . بديع و نشاط آور محيطي از آن جمله هستند، و به طور كلي ايجاد جشنواره اي از قابليت هاي خالق) برفي

. قابليت فضاهاي باز محالت مسكوني براي تقويت مهارت ها و خالقيت هاي محيطي كودكان ارائه شده است
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مهارت، قابليتمشخصات طراحي كالبدي

و خالقيت محيطي كودكان

الگوي فضاي

باز در محالت مسكوني

)مسطح (استفاده از سطوح صاف و تخت
، هاي  محليبازي ، اسكيت، دويدن، دوچرخه سواري

ورزش هاي جمعي
زمين ، مسير ويژه دوچرخه و اسكيت

بوستان محله، ورزش

بوستان كودكجست وخيز، غلط خوردن، سرسره بازياستفاده از سطوح شيبدار صاف

مناظر و چشم انداز هاي طبيعي)تماشا (نگاه كردن به اطراف، باالرفتن از بلندي)سطوح مرتفع (بلندا

)لمروتعريف ق (سرپناه
ديدن و ديده ، آرامش و اسكان، پنهان و پيدا شدن

، شدن
، ورودي نواحي مسكوني، آالچيق

فضاي همسايگي

سطوح و عناصر محصور بين جداره هاي 
بلند

فضاي باز مدرسه و مسجد محلهانتخاب و مشاركت جمعي، تصميم

، خاك، گل، مواد شكل پذير مثل شن
برف

شكل دهي به مواد و مصالح

 آدم برفيساخت
فضاي بازي

 كالبدي  محله-مركز اجتماعي هيجان، كشف، جستجوكاربري هاي مختلط محله اي

آب
نگاه كردن به نقش ، بازي با آب، ماهيگيري، شناكردن

آب و انعكاس
محالت حاشيه ، بوستان محله
لبه هاي محله، رودخانه

بحث و استنتاج 
الگوهاي رفتاري و فرايند هاي رشد جسمي و رواني كودكان حاصل شده و نظريه هاي ، اختيامروزه آگاهي جامع تري از نيازهاي شن

همچنين توجه .  محور را به به سمت پرورش خالقيت در دوره هاي كودكي و نوجواني سوق داده است-آموزش و يادگيري محيط 
 نيمه خصوصي و همسايگي در -نيمه عمومي عرصه هاي ، بوستان هاي محلي، به نقش محيط و فضاهاي باز نظير فضاهاي بازي

ادراكات و رفتارهاي كودكان از جمله رشد خالقيت رو به گسترش است و نتايج تحقيقات متعدد نشان مي دهند كه بوستان ها و 
همچنين با توجه به . فضاهاي باز و سبز محله اي و همسايگي در رشد و شكوفايي خالقيت هاي كودكان تأثيري اساسي دارند

ماهيت كم وبيش اكتسابي خالقيت و نقش مهم محيط كالبدي و اجتماعي در بروز و رشد خالقيت مي توان انتظار داشت 
از اصول . همسايگي براي حضور و تعامل فعال كودكان بتواند در بروز خالقيت آنان مؤثر باشدآماده سازي فضاهاي باز محله اي و
در محالت مسكوني كه مي توانند به رشد خالقيت كودكان كمك كنند موارد زير قابل ذكر طراحي و مناسب سازي فضاهاي باز 

. هستند

دسترسي و نفوذ پذيري فضاهاي محله
در فضاهاي مورد نظر حركت ، فتاركودك در فضاهاي باز بسيار متغير و سيال است و بايستي وي بتواند به سهولت و بدون گم شدنر

طراحي فضاهاي محله نظير بوستان و فضاي بازي به . از محدوده محله نيز خارج نشود، پيداي محيطكرده و ضمن كشف زواياي نا
ممكن است كودك را از سير در فضاهاي محله منصرف نموده و ، صورتي نفوذ ناپذير و با مسير هاي طوالني خسته كننده

 قابليت بوستان هاي شهري براي تقويت مهارت ها و خالقيت هاي محيطي كودكان-2جدول 
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 بتواند كار در حال انجام خود را به حالت ناتمام رها كودك به فضاهايي نيازمند است كه. حساسيت هاي محيطي وي را كاهش دهد
الهام ، وي نيازمند مكان و محيط نفوذپذيري است كه بدون مشكل دسترسي. كرده و روز بعد آن را به سهولت و سرعت از سرگيرد

آرامش ، تمركز، اومدر واقع خالقيت تابع ساعت و زمان و مكان مشخصي نيست و كودكان نيازمند تد. بخش تالش و سعي وي باشد
. عبور و درك فضاها هستند تا بهترين توان خود را به كار گيرند، و عدم عجله در حضور

ايمنيآسايش و
وي به شرطي در محيط محله و ناحيه . كودك به شدت نسبت به عوامل تهديد كننده محيطي حساسيت فيزيكي و رواني دارد

او مصلحت هاي رايج بزرگساالن را . وضعيت متعادل و در آسايش و ايمني باشندمسكوني فعاليت مي كند كه كليه حواس وي در 
به طور مثال آلودگي صوتي و آالينده هاي هوا و عدم وجود قلمرو فيزيكي و رواني مطلوب و حس ازدحام مانع . رعايت نمي كند

و امنيت كه مخل تعادل قواي محيطي و همچنين وجود هر گونه تهديد ايمني . تعامل مطلوب كودك با محيط مسكوني خواهد شد
. ذهني كودك باشد مانع بروز استعدادهاي خالقه وي خواهد شد

شايستگي و پاسخگويي فضاها
بروز و . كودكان در جستجوي تعاملي موفقيت آميز با محيط هستند تا از حضور در محيط حس صالحيت و شايستگي ادراك نمايند

به اين ترتيب طراحي بوستان كودك و . پاسخگو به نيازهاي اساسي آنها امكان پذير استرشد خالقيت كودكان نيز در محيطي 
كودكان را به تجربه شناخت چيدمان محيطي  و ، فضاي بازي به شكلي انعطاف پذير و با قابليت تغييرپذيري عناصر و چيدمان فضا

 تقويت مي كند و قدرت تركيب و تجزيه را در وي باال سازگارسازي محيط برمي انگيزد و اين امر حس كنترل بر فضا را در كودك
البته احراز حس شايستگي محيطي در كودكان بدون . مي برد و تعامل گروهي آنها با همديگر و دنياي پيراموني را ممكن مي سازد

. صرف هزينه هاي كالن و از طريق مجموعه اي از مواد و مصالح  پيدا كردني يا باز يافتي قابل حصول است

جذابيت
تنوع و ، طراوت، تازگي، حد متعادلي از پيچيدگي.  فضاهاي باز محله بايستي براي كودك و نوجوان برانگيزاننده و جذاب باشد

معابر فرعي يا گذرهاي پياده و مركز محله ، ورودي مجتمع هاي مسكوني، هيجان انگيز بودن در محيط هايي چون بوستان كودك
در غير اينصورت آنها محيط هاي ديگر و فعاليت هاي .  پايبند اتفاقات و رويدادهاي محيط محله كندضروري است تا كودكان را

پيچيدگي و قابليت جستجو و كشف  ابعاد ، وجود مقداري ابهام. ديگري را كه ممكن است متناسب با سن رشد آنها نباشد ترجيح دهند
. داشتناپيداي محيط محله در اين زمينه تأثير مطلوبي خواهد 

مقياس
تحقيقات نشان مي دهد كه هر چه .  تناسب فضاي مطلوب كودكان در كارايي اين فضاها و رفتار محيطي آنها تأثير به سزايي دارد

محيط هاي كودك گرا . كيفيت فضا و تنوع بازي هاي كودكان در آن فضا بيشتر مي شود، مقياس فضا با كودك متناسب تر باشد
در حالي كه محيط هاي بزرگ كودكان را به جابه .  جلب كرده و موجب تنوع و جذابيت آن محيط مي شودعالقه و توجه كودك را

در محيط هايي كه . محيط هاي كوچك تر كودك را به  تمركز و توجه و دقت فرا مي خوانند، جايي و ديدن محيط فرا مي خوانند
.       هاي متمايز و قابل تشخيص كودكان وجود داشته باشدفعاليت هاي متعددي انجام مي شود بايستي محدوده ها و عرصه 

ورودي هاي بزرگ و فضاهاي عمومي وسيع معموالً مطلوب كودكان نيست و آنها در محيط هاي مسكوني و مقياس هاي محلي 
. آسايش فيزيكي و آرامش رواني بيشتري دارند

مشاركت
يجه اهميت بيشتري دارد و ممكن است حصول نتيجه اي خاص نظير فرايند تعامل با محيط نسبت به كسب نت،  براي كودكان

بنابراين فضاي عمومي بوستان بايد نشان دهنده تأيد و تشويق عمل خالقه كودك و پذيرش ، بزرگساالن كمتر مورد توجه آنها باشد
دست ، در طراحي محيط كودكانراه حل اساسي . خالقيت ها و آزادي عمل كودك از سوي بزرگساالن باشد، اشتباهات، آزمون وخطا
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ويان  طرح مشاركتي كودكان  با دانشج. 3تصوير 
معماري  براي نصب  آثار هنري در حياط دبستان 
Sutton et al,2002)(

در اين خصوص با استناد به نظريات مشاركت استفاده كننده . يافتن به نيازهاي واقعي كودك به عنوان استفاده كننده اصلي فضاست
روش هايي چون نقاشي از محيط محله و تعامل مناسب ورود كودكان به فرآيند طراحي و نظرسنجي از آنها به، در فرايند طراحي

بديهي است كه مشاركت آگاهانه و . ان با كارگروه طراحي و ساخت و مداخله آنان در خلق فضاي مناسب مي تواند مورد توجه باشدآن
خالقيت آنها را در تمام ابعاد برمي انگيزد و خود به ايجاد محيط ، عالقمندانه كودكان در خلق فضاهاي باز محله مثل بوستان كودك

.  و امكان حضور بيشتر و بهره برداري بهينه آنها را نيز به دنبال داردخالقانه تري منجر مي شود

 :پي نوشت
1 -Landscape Design

2 -Neighbourhood 

3 -Psychology of Creativity

4 -Interdisciplinary

5 -Environmental  Psychology

بط انسان ومحيط وتاثير وتاثر دانش روانشناسي محيطي از قابليت بااليي در توضيح چند و چون روا-6
. دوطرفه آنها برخوردار است

7 -Affordance

8 -James J. Gibson

9 -Topologic

10-Vicinity

11-Separation

12-Symmetry

13-Continuity

14-Community

15-Preferences
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