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Background and Objectives: The child's healthy development is the path to achieving the necessary
abilities to guide him to adulthood and participation in the mature life of the society. Child development
includes biological, psychological, and emotional changes that occur from birth to adolescence. Neuronal
pathways in the brain develop in childhood through the movement and stimulation of the senses, indicating
the importance of daily experiences, social interaction, and physical activity of young children for their socioemotional, physical, and linguistic development. More than half of the world's population now lives in urban
areas. In the past, children spent most of their free time outdoors; this time was spent on activities in
informal spaces, without monitoring and, in other words, unstructured. These spaces in ancestral life were
the pure ancestral nature and the neighborhood, which has been an important place for children to play
throughout the history all across the world. Yet, today's children spend most of their free time indoors, and
most of their time outdoors in scheduled and structured activities. Children’s opportunities to have free and
independent experience (the main prerequisite of natural learning) in outdoor space have declined in urban
environments. Former research acknowledges the role of parents’ perception of safety. On the other hand,
large cities have witnessed an unprecedented isolation from natural elements and processes. In this study, 3
to 12 years old children’s behavior was mapped in a Kavikonj Nature School, and the results were elaborated
with staff interviews.
Methods: The behavior observation method was combined with the mapping of the GIS map to create a

database of environment-behavior interactions that is directly related to spatial patterns. The initial stage
included initial site observations to examine the main areas of observation and view of all sections of the
site. Based on this, the site was divided into several areas for viewing, to make sure that each round of
observations includes all sections of the site. Detailed data collection included systematic observations of
all sections of the site in multiple and different situations. The observer observed all the desired ranges,
which was in fact a 9-minute visual scan of all ranges. These observations were supplemented by additional
data, including children's names, the intensity of their activity (static, moderate, and severe), and the
elements involved in children's behavior. Weather conditions - temperature, wind, humidity, and sunlight
- were recorded for each observation round. Then, to better understand children's behavior and interpret
observations, a group-foused interview was conducted with six facilitators (the most experienced) at school.

Findings: Our observations revealed some patterns of children’s behavior; while interviews revealed that
children’s “imagination” is the foremost driver of their spatial choices and movements. We argue that
children’s right to their everyday spaces should be acknowledged based on their own natural rhythms.
Conclusion: Early findings suggest that the immediate spaces of "home" or "representation of the home,"
which we call "extension of the house," are of great importance to young children, where they spend most
of their time and return many times during their long journeys. Further findings could help our knowledge
of the environmental aspects of children's motor development. In addition, these findings will provide
implications for the design of children's centers, and more importantly, housing in which children live, and
are supposed to be the main source of community sense for them to make friends and establish their first
true social connections.
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پیشینه و اهداف :رشد سالم کودک مسیر رسیدن او به قابلیتهای الزم است و او را به سوی بزرگسالی و مشارکت در
زندگی بالغانۀ جامعه رهنمون میشود .رشد کودک شامل تغییرات زیستشناسانه ،روانشناسانه و عاطفی میشود که از
تولد تا نوجوانی رخ میدهد .مسیرهای نورونی در مغز در خردسالی به واسطۀ حرکت و تحریک حواس قوام مییابند ،که
این نشاندهندۀ اهمیت تجربیات روزمره ،تعامل اجتماعی و فعالیت بدنی خردساالن برای رشد اجتماعی-عاطفی ،بدنی
و زبانی آنها است .بیش از نیمی از جمعیت جهانی انسانها اکنون در محدودههای شهری میزیند .در گذشته ،کودکان
اکثر اوقات فراغت خود را در فضای باز میگذراندند؛ که این زمان صرف فعالیتهایی در فضاهای غیررسمی ،بدون مدیریت
و به تعبیری بیساختار میشد .این فضاها در زندگی اجدادی (پیش از برآمدن کشاورزی و یکجانشینی) طبیعت ناب
اجدادی بود و پس از آن محیط محله ،که جایگاه مهمی برای بازی کودکان در طول تاریخ و در اکناف جهان بوده است.
یا اینحال ،کودکان امروز اغلب ساعات فراغت خود را در فضاهای بسته ،و بیشتر زمان فضای باز خود را به فعالیتهای
زمانبندیشده و ساختارمند میگذرانند.فرصتهای کودکان برای داشتن تجربۀ آزاد و مستقل (پیشنیاز اصلی یادگیری
طبیعی) در فضاهای باز محیطهای شهری کاهش یافته است .پژوهشهای پیشین بر نقش ادراک والدین از ایمنی صحه
نهادهاند .از سوی دیگر ،شهرهای بزرگ شاهد جدایی بیسابقهای از عناصر و فرایندهای طبیعی بودهاند .در این مطالعه،
رفتار کودکان  7تا  12ساله در مدرسۀ طبیعت کاویکنج (مرکز مراقبت از کودکان با فضای غالب باز و حال و هوای
طبیعی-روستایی) «نگاشت» شد ،و نتایج نگاشت با مصاحبههایی با تسهیلگران کودکان تکمیل شد.
روشها :روش مشاهدۀ رفتار با نگاشت نقشه  GISترکیب گردید تا پایگاه دادهای از تعامالت محیط-رفتار ایجاد شود
که ارتباط مستقیمی با الگوهای فضایی داشته باشد .مرحلۀ آغازین شامل مشاهدات ابتدایی سایت بود تا محدودههای
اصلی مشاهده و دید به تمام بخشهای سایت را بررسی کنیم .بر این مبنا ،سایت به چند محدوده برای مشاهده تقسیم
شد ،تا مطمئن باشیم که هر دور از مشاهدات شامل تمام بخشهای سایت میشود .گردآوری تفصیلی دادهها شامل
مشاهدات سیستماتیک تمام بخشهای سایت در موقعیتهای متعدد و متفاوت بود .مشاهدهگر تمام محدودههای مدنظر
را مشاهده میکرد ،که در واقع یک اسکن بصری  9دقیقهای از تمام محدودهها بود .این مشاهدات با دادههای اضافی،
از جمله نام کودکان ،شدت فعالیت آنها (ساکن ،متوسط و شدید) ،و عناصری که در رفتار کودکان دخیل بود تکمیل
میشد .زمان و وضعیت آب و هوا -دما ،باد ،رطوبت ،و تابش آفتاب -برای هر دور مشاهده ثبت شدند .سپس برای درک
بهتر رفتار کودکان و تفسیر مشاهدات ،یک مصاحبۀ دستهجمعی با شش نفر از تسهیلگران (مجربترین آنها) در مدرسه
انجام شد.

یافتهها :مشاهدات ما الگوهایی از رفتارهای کودکان را بر مبنای سن آنها آشکار میکند؛ در حالیکه مصاحبهها
نشاندهندۀ آن است که «تخیل» رانۀ اصلی انتخابها و حرکات فضایی کودکان در این سنین است .ما بحث میکنیم که
حق کودکان به فضاهای روزمرۀ آنها باید بر مبنای ضرباهنگهای طبیعی آنها به رسمیت شناخته شود.

نتیجهگیری :یافتههای اولیه اشاره میکنند که فضاهای بالفصل «خانه» یا «بازنمایی خانه» ،که ما «امتداد خانه»
نامیدیم ،اهمیت باالیی برای خردساالن دارند ،که در آنها بخش عمدهای از زمان خود را میگذرانند ،و در طول سفرهای
بخش ظرفیتهای
دوربُردشان بارها به آنها بازمیگردند .یافتههای بعدی میتواند به دانش ما دربارۀ وجوه محیطی ارتقاء ِ
حرکتی کودکان کمک کند .عالوه بر این ،این یافتهها داللتهایی برای طراحی مراکز کودکان و مهمتر از آنها مسکن
خواهدداشت که در آن کودکان میزیند و بنا به فرض ،منبع اصلی حس اجتماع برای آنها است ،تا دوستانی بیابند و
اولین ارتباطات اجتماعی حقیقی خود را برقرار کنند.

مقدمه
رشد سالم کودک مسیر رسیدن او به قابلیتهای الزم است
و او را به سوی بزرگسالی و مشارکت در زندگی بالغانۀ جامعه

رهنمون میشود [ .]1رشد کودک شامل تغییرات زیستشناسانه،
روانشناسانه و عاطفی میشود که از تولد تا نوجوانی رخ میدهد
[ .]2مسیرهای نورونی در مغز در خردسالی به واسطۀ حرکت و
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تحریک حواس قوام مییابند [ ،]3که این نشاندهندۀ اهمیت
تجربیات روزمره ،تعامل اجتماعی و فعالیت بدنی خردساالن برای
رشد اجتماعی-عاطفی ،بدنی و زبانی آنها است.
بیش از نیمی از جمعیت جهانی انسانها اکنون در محدودههای
شهری میزیند و تا سال  2050این نسبت از  70درصد خواهد
گذشت [ .]4در گذشته ،کودکان اکثر اوقات فراغت خود را در
فضای باز میگذراندند؛ که این زمان صرف فعالیتهایی در فضاهای
غیررسمی ،بدون مدیریت و به تعبیری بیساختار میشد .این فضاها
در زندگی اجدادی (پیش از برآمدن کشاورزی و یکجانشینی)
طبیعت ناب اجدادی بود و پس از آن محیط محله ،که جایگاه
مهمی برای بازی کودکان در طول تاریخ و در اکناف جهان بوده
است [ .]7,6,5یا اینحال ،کودکان امروز اغلب ساعات فراغت خود
را در فضاهای بسته ،و بیشتر زمان فضای باز خود را به فعالیتهای
زمانبندیشده و ساختارمند میگذرانند .این روال به مشکالت
جسمی و عاطفی از جمله بیتناسبی اندام ،دیابت نوع  ،2چاقی
[ ،]8و حس تنهایی [ ]9دامن زده است.
این محدودیت ها برای تحرک کودکان بیشتر به خاطر افزایش
حجم ترافیک [ ،]10,11و ادراک والدین از مخاطرات اجتماعی []12
رخ میدهد .در واقع ،توسعۀ صنعت سرگرمی خانگی (تلویزیون
و فعالیتهای بیتحرک در درون خانه) به والدین کمک کرده تا
کودکان خود را سرگرم و دور از خطرهایی که تصور میکنند
در بیرون خانه هست نگاه دارند ،و بنابراین این گزینهها را به
فعالیتهای فضای باز ترجیح میدهند.
منافع بسیا ِر «تحرک مستقل» کودکان،
اما مطالعات متعددی به
ِ
و تجربیات حسی آنها در محیط ،به خصوص در محیطهای غنی
طبیعی ،اشاره کردهاند .با اینحال ،در مورد تحرک کودکان در
گذر زمان ،مطالعات اخیر نشان میدهد که در دهههای اخیر و در
بسیاری از کشورها ،آزادی کودکان برای حرکت مستقل در محیط
زندگی ایشان کاهش قابل مالحظهای یافته است [.]14,13
استیونسون [ ]15بین استقالل کودکان و گفتمان موفقیت
آموزشی ،یادگیری خود-تنظیم ،و تحرک مستقل کودکان پیوندی
برقرار میکند .همانطور که واین [ ]16اشاره میکند« ،یادگیری
خود-تنظیم ساختا ِر محورینی در تلقیهای معاصر از یادگیری
مؤثر تحصیلی شده است» .استیونسون [ ]15استدالل میکند که
با آنکه گفتمانهای عنوان شده در باال مسیری روشن برای رویارویی
با خود-تنظیمی در محیطهای آموزشی رسمی به ما مینمایاند،
همچنین میتوان از آن در محیطهای غیررسمی هم بهره برد.
اگر بخواهیم دربارۀ نسبت انسان و طبیعت سخن بگوییم ،نباید
فراموش کنیم که انسان خود موجودی طبیعی است و بنا به طبع
و طبیعت اقتضائات و تمایالتی دارد .بنابراین میتوان از «ذات یا
طبیعت یادگیری کودک» و بنابراین از «یادگیری ذاتی یا طبیعی
کودک» صحبت کرد .این اشاره البته در تضاد و تباین با سنت
رفتارگرایی قرار میگیرد که تا حدود زیادی این ذات و طبیعت
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را منکر میشود و در حادترین شکل خود به انگارۀ «لوح سپید»
باور دارد .مطالعات در جانورشناسی ،ژنتیک ،دانش تکاملی و علوم
شناختی این باور رفتارگرایان را رد میکند .با این پیشفرض
میتوان موضوع استقالل و تحرک کودکان را از این منظر و مبتنی
بر ذات و طبیعت کودک نگریست.
ویلسون [ ]17استدالل میکند که ما تمایلی ذاتی به نزدیکی
ِ
عواطف
باچیزهای طبیعی داریم .تصور میشود که این تمایل و
سازشی حاکم بر نحوۀ یادگیری
مرتبط با آن با قواعد یادگیری
ِ
ما دربارۀ طبیعت و از طبیعت ارتباط دارد .مؤلفان پیشتر []18
چارچوب اندیشیدن به «یادگیری کودکان» از منظر زیستگرایانه
را مطرح کردند ،در این مقاله ابتدا مروری بر انگارۀ «زیستگرایی»
و «ذات یادگیری کودکان» خواهدشد ،پس از این دو ،مطالعۀ اصلی
معرفی خواهدشد.

زیستگرایی
به بیان مختصر ،زیستگرایی به این معنا است که انسانها ،بنا به
طبع ،نسبت به طبیعت و وجودهای طبیعی سوگیری و تمایالتی
دارند .ساختار ژنتیکی ارگانیسم محصول عمل گذشتۀ عوامل
تکاملی است .به عبارت دیگر ،ساختار وجودی همۀ موجودات
برای زندگی در محیط گذشتهی خویش سازگار شدهاست  .لذا
پیشبینیهای مربوط به تحوالت رشدی فرد انسان بایستی بر
مبنای فرضیاتی در مورد آن جهان اجتماعی و بومشناختی باشد
که کودک در طی دورۀ گستردۀ تکامل انسان در آن متولد میشده
و بلوغ مییافته است [.]19
شناسی تکاملی آن است
یکی از ایدههای بنیادی در دیدگاه بوم
ِ
که ظرفیتها و استعدادهای عصبی و الگوهای واکنش امروزی
ما محصول تکامل واکنشهای گذشتۀ افرا ِد گونه به پیشامدهای
محیطی خویش است .آن دسته از واکنشها که تأثیر مثبت بر
شایستگی میگذاشتند در دستگاه عصبی ما جا میگرفتند و آنها
که از شایستگی میکاستند حذف میشدند .به تعبیری معنای
تحوالت رشدی انسانها را باید در محیط چندین میلیونسالۀ
تکامل گونۀ بشر یافت ،و آن محیط چیزی نیست جز طبیعت
اجدادی؛ به تعبیری ،زیستگرایی اشاره میکند که ما در ساختار
زیستشناسانۀ خود استعداد و تمایلی برای نزدیکی با طبیعت ،و
کارکرد بر مبنای آن داریم
این مباحث ازجمله در رشتهی نوپدیدی در زیستشناسی که
زیستگرایی (بیوفیلیا) نامیده میشود پی گرفته شدهاست که آنطور
که وهابزاده []20مینویسد:
« ...مضمون اصلی آن این است که تمایالت و بیزاریهای ذاتی
ما نمایانگر سازگاریهایی است که گونۀ انسان در طی میلیونها
سال تکامل خویش ،برای سازش یافتن با زیستگاهی خاص که
در آن میزیسته شکل داده تا بقای او تأمین شود و گرچه در
طی چندهزار سال اخیر شرایط زندگی و زیستگاه او یکسره تغییر
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یافته.»...... ،
رابطهی ما با طبیعت ،چه به عنوان یک گونه یا یک فرد ،تا چه
اندازه بر ما مؤثر است؟ ویلسون[ ]17نخست زیستگرایی را تحت
عنوان یک گرایش ذاتی برای ارتباط و نزدیکی با چیزهای طبیعی
مطرح کرد .او بعدها به نقش عواطف اشاره و اظهار عقیده کرد که
وقتی با چیزهای طبیعی روبهرو می شویم تجربۀ عاطفی و هیجانی
ما از «جذب تا بیزاری» ،از حیرت تا بیتفاوتی ،و از آرامش تا
اضطراب ناشی از ترس ،متغیر است .گفته میشود که این دسته
از عواطف ما با قوانین یادگیری سازشیافتهای در ارتباط است که
بر نحوۀ یادگیری ما از طبیعت و همچنین در مورد طبیعت ،حاکم
هستند .این مجموعهی درهمپیچیدهی عواطف و قواعد یادگیری
در طی تاریخ تکاملی به بقای ما کمک کرده و از ما آن ساختهاند که
هستیم .وربیک و دوال یک راه تفسیر زیستگرایی را این میدانند
که آن را به عنوان زیرمجموعهای از «ذهن سازشیافتهی» انسان
(برای یادگیری از و دربارۀ محیط) بدانیم که بی شباهت به مث ً
ال
استعداد طبیعی ما برای زبان یا فرهنگ نیست [.]21

ذات یادگیری کودکان
هریک از ارزشهای زیستگرایانه در طول دورههای زمانی تکاملی
بسط یافتهاند و تا عصر مدرن هم راه یافتهاند چراکه به طرقی
ظریف و پیچیده در شایستگی فردی و اجتماعی در یک نزاع جاری
برای سازگاری یافتن و بقا سهمی ایفا کردهاند.
بنابراین کلرت [ ]22عقیده دارد که انگارۀ زیستگرایی را میتوان
در کل به مثابه یک مجموعه از تمایالت خفیف ژنتیک برای
خوشی جسمی،
ارزش قائل شدن برای طبیعت تعریف کرد که در
ِ
مادی ،عاطفی ،عقالنی و اخالقی سودمندند .چون زیستگرایی
ریشه در زیستشناسی و تکامل انسان دارد ،حفاظت از طبیعت
را نیز نمایندگی میکند که پایه در منفعت شخصی دراز مدت
دارد .ارزشهای زیستگرایانه ساختهای «زیستاجتماعی» و در
واقع تمایالت ذاتیای هستند که تجلی و رشد کارکردی آنها
بسته به انتخاب و ارادۀ آزاد است .بسته به فرصتها و انتخابهای
افراد و گروهها ،ارزشها یا به نحو سازگار و یا به نحوی علیل بیان
خواهندشد .ارزشهای زیستگرایانه ،در عمل« ،قواعد» یادگیری
هستند که تمایالتی را بازمیتابانند که یک شخص میتواند به
سرعت فراگیرد ،به شرط آنکه وجود تجربه و حمایت اجتماعی
ارزشها را در وجود او ترغیب و آزاد کند .چون همۀ ارزشها فراوردۀ
یادگیری و ژنتیک ،هردو ،هستند ،شدت محتوای آنها ،بین افراد و
گروهها به سبب تنوع فرهنگها و تجارب با گوناگونی فوقالعادهای
رخ میدهد .اما تحمیالت بیولوژی انسان بیان سازگارانۀ این
گوناگونی را محدود میکند .لذا هر ارزشی در امتداد زنجیرهای
رخ میدهد که بازتابندۀ تغییرپذیری عملکردی در میان مرزهای
بیرونی این
بیولوژیک بین افراد و گروهها است ،که در حدهای
ِ
بیان افراطی یا بیاندازه
طیف ،جایی که رش ِد ناکافی یا کم بنیه یا ِ
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صورت گرفته ،اختالالتی رخ میدهد.
اگر جو اجتماعی میتواند باعث تنوع فوقالعاده در محتوا و شدت
بیان ارزشها میان افراد و گروهها شود ،پس میتوانیم فرض کنیم
که تغییرات اجتماعی عظیم در دههها و سدههای اخیر (و حتی
هزارههای اخیر) تفاوتهای قابلتوجهی در بیان ارزشهای انسان به
عنوان یک گونۀ طبیعی باستانی ایجاد کرده است .دانشمندان
این ارزشها و رویکردهای باستانی را در جماعتهای باقیماندۀ
خوراکجویان (شکارچی-گردآورنده) جستهاند .برخی بر آنند که
بهترین تناسب بین انسان و زیستگاههای طبیعی در این جماعتها
یافته میشود.
خردساالن در فرهنگهای خوراکجو یکسره شیر داده میشوند؛
در آغوش گرفته میشوند ،لمس میشوند یا در نزدیکی دیگران
نگاه داشته میشوند؛ افرادی به جز مادران (پدران و مادربزرگان به
خصوص ،هرچند به ندرت همشیران بزرگتر) به تواتر از آنها مراقبت
میکنند؛ در مقابل گریهها و بیتابیهای شان بالفاصله با پاسخ از
سوی مراقبان مواجه میشوند؛ و در خردسالی از نعمت گروههای
بازی کودکانی از سنین مختلف برخوردارند [.]23
اغلب جوامع پیش از مدرن برای کودک ارزشی به مثابه یک
یادگیرندۀ خودمختار قائلند که اگر دیگران (به خصوص بزرگساالن)
دخالت کنند ،این قابلیت را از دست میدهند [ .]24و این دیدگاه
(کودکان برای یادگیری به خودی خود نیازمند خودمختاری
هستند) در واقع جهانشمول است .مادران روستایی به یک دلیل با
کودکان خود بازی نمیکنند و آن این است که نمیخواهند قدرت
اغواکنندۀ گروه بازی کمرنگ شود [.]24
به ندرت برای کودکانی از این سن اسباببازی فراهم میشود ،ولی
به طور معمول به آنها اجازه میدهند تا با چیزهایی که مییابند
بازی کنند .انسانشناسان بارها گزارش کردهاند (در عین شگفتی)
که مادرانی نسبت به بازی کودکان خود با چاقو یا ابزارهای تیز
دیگر بیتفاوت بودند یا حتی تشویق میکردهاند [.]25
کودکان عالقه و تمایل نشان میدهند که تقریباً هر شیئی را،
که بتوانند دستشان را به آن برسانند ،بکاوند ،و دشوار نیست که
ادعا کنیم که بازی با اشیاء همهگیر و بسیار قدیمی است .تنها
نخستی دیگری که به شکل متداول ابزارها را به کار میبرد
گونۀ
ِ
(شامپانزه) تنها گونهای است که در آن کودکان به شکل متداول با
اشیاء بازی میکنند [.]26
اما دیری نخواهد پایید که کودک را طرد میکنند .لنسی []27
داستانهای قومنگارانهای تعریف میکند:
دورۀ نوزادی با پیدا شدن سروکلۀ همشیر بعدی به پایان میرسد.
حاال ،اینطور میپندارند که ،برای فراموش کردن سینۀ مادر ،که
نوپا تقریب ٌا دو سال یا بیشتر به آن دسترسی آزاد داشته است ،بازی
اجتماعی همتایان اهمیت اساسی دارد .آنطور
و عضویت در گروه
ِ
که یک مادر میگوید« ،حاال باید سراغ بازی برود» .این الگوی
رفتار آنقدر رایج است که نامی هم برای خود دارد« :طرد نوپا»
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جدول  .1انسانشناسی یادگیری و مراقبت از کودکان
General characteristics of
learning
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Table 1 : The anthropology of learning and childrearing
Table 1. The anthropology of learning and childrearing
Learning

• Freedom to participate in
all assemblages and
ceremonies

Caring and social group

- Through taking part in collective activities
and assemblages, attached to the caregiver

Breastfeeding
Constant touch
Alloparenting
Prompt response to child’s fusses and
cries

- Through observation, play and exploration
- Taking part in activities and assemblages
- In company of the children’s mixed age play
group

Toddler rejection
Joining the children’s play group/level
playing field

• Autonomy
• Freedom to play and
interact with environment and
objects
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- Through observation, play and exploration
- Taking part in activities and assemblages
- In company of the children’s mixed age play
group

The children’s play group, level playing field

- In company of peers or adults’ group
- Structured or unstructured apprenticeship

Peers’ group

[.]28
عامل دیگری که باعث ایجاد «زمین بازی یکدست» میشود این
است که گروه بازی که میتوان از میان آنها بازیگران را انتخاب
کرد کوچک است .یعنی ،در روستاهای کوچکتر ،دهکدههای
کوهستانی ،و اردوگاههای خوراکجویان کودکان کمی وجود دارند؛
بنابراین گروه بازی از کودکانی از سنین مختلف و از هر دو جنس
تشکیل میشود [.]29
گری [ ]30فهرستی از آنچه به نظر او مهمترین شرایط یادگیری
کودکان در طول تاریخ ،به خصوص جوامع خوراکجو ،بوده میآورد:
زمان و فضا برای بازی و کاوشادغام سنی آزاد در میان کودکاندسترسی به بزرگساالن دانا و مهرورزدسترسی به تجهیزات ،و آزادی بازی با آنها.در جدول  1ویژگیهای اصلی مراقبت از کودکان و یادگیری آنها
در جوامع دیرین بر مبنای یافتههای انسانشناسان آمده است.
طرح و روش تحقیق
انگیزۀ اصلی از انجام این تحقیق بررسی این بود که کودکان در
حین بازی آزاد در محیطهای فضای باز ،در معرض محیطهای
طبیعی یا نیمهطبیعی ،بدون دخالت مستقیم بزرگساالن ،چطور
رفتار میکنند .سؤاالت اصلی پژوهش اینها بودند:
آیا الگوهای همسازی از رفتارهای مرتبط با سن و توزیع فضاییدر میان کودکان وجود دارد ،به خصوص رفتارهایی که به نحوی با
والدین یا بزرگساالن مرتبط میشود؟
آیا الگوهای همسازی از استفادۀ اشیاء (طبیعی ،مصنوعی و غیره)مرتبط با سن در میان کودکان وجود دارد؟

Developmental stage
Infancy

Early childhood

Middle childhood

Adolescence

به این منظور نیاز به مشاهدۀ گروهی از خردساالن بود که فارغ از
ممانعت والدین در فضای باز حرکت کنند؛ ولی چنین صحنهای
در محالت شهری معاصر ما نادر است ،اول بخاطر ترسهای مرتبط
کودکان بزرگتر بیشتر درگیر مدرسه
با ایمنی والدین ،و دوم چون
ِ
و تکالیف مرتبط با آن هستند ،بنابراین شانس کمی هست که
در فضاهای عمومی باز محله دیده شوند (در حالیکه حضور آنها
میتواند حضور خردساالن را هم تسهیل کند) .بنابراین تصمیم
گرفتیم که مشاهدات را در مدرسۀ طبیعت کاویکنج انجام دهیم،
که یک مرکز برای کودکان بر پایۀ فضای باز است ،و بر مبنای
انگارۀ «مدرسۀ طبیعت» عبدالحسین وهابزاده کار میکند« .مدرسۀ
طبیعت» برای کودکانی بین سنین  3تا  12سال مفهومپردازی شده
و چند اصل بنیادین دارد:
الف -تنوع فضایی
ب -گروههای غیرهمسن کودکان
ج -آزادی و خودانگیختگی کودکان :قواعد بسیار اندکی برای
تبعیت وجود دارد.
بزرگساالن
د -ایمنی :فضا برای کودکان ایمن و امن شده است،
ِ
آموزشدیده برای کمک و مراقبت کودکان حاضرند.
کاویکنج در سال  1393آغاز به کار کرد ،و اکنون نزدیک به یکصد
کودک در روزهای متفاوت هفته در آن حاضر میشوند .در واقع
مکان مورد نظر یک مرغداری متروک بوده است ،که سازههای
داربست فلزی از این کاربری پیشین باقی ماندهاند .با اینوجود،
فضا ترکیب تازهای یافته است؛ سایهبانها ،حصارها ،و تیغههایی
افزوده شدهاند؛ اما سعی شده که حس طبیعی و روستایی فضا
حفظ و حتی تقویت شود .کل مساحت  6400مترمربع است.
حیواناتی هستند (سگها ،خرگوشها ،مرغ و خروس ،بوقلمون،
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جدول  : 2تعداد شرکتکنندگان

Table 2. Number of participants
Table 2: Number of participants
11-13

10

9

8

7

6

5

4

3

Age
)(years

2

2

2

11

3

4

14

17

11

Male

1

1

4

7

4

5

3

3

3

Female

و گوسفند) ،سگها آزادانه در تمام فضا میگردند ،و حیوانات دیگر
فضای خاص خود را دارند .پوشش گیاهی در دو شکل خودرو و
پرورشیافته وجود دارد .کودکان به ابزارها و تجهیزاتی با اهداف
متفاوت دسترسی دارند ،و همچنین به اشیاء منفصل مصنوعی ،و
مهمتر از همه به عناصر طبیعی منفصل (شاخ و برگ درختان،
شن و  .)...افراد از گوشۀ قطعه به مرکز وارد میشوند ،جایی که
دفتر ،رختکنها و آشپزخانه هست .این بخش از مرکز را میتوان
«محدودۀ بزرگساالن» نامید ،که در این مقاله استدالل میشود که
میتوان آن را با عنوان «بازنمایی خانه» برای کودکان شناخت.

شرکتکنندگان در پژوهش
 91کودک در پژوهش حاضر بودند ( 25دختر و  66پسر) که بین 3
تا  12سال سن داشتند ( ،)2.26=STD ,6.09 =Mو بین یک تا پنج روز
در مرکز حاضر میشدند (جدول  .)2در زمان مطالعۀ ما ،کودکان به
طور متوسط  6ماه در مرکز حاضر بودهاند .تعداد مجموع کودکان
در گروههای مورد مشاهدۀ ما بین  10تا  42نفر بود (;26.95 = M
.)6.22 = SD
گردآوری دادهها
برای گردآوری دادهها روشی ایجاد شد تا دادههایی گردآورده شوند
که نشاندهندۀ نحوۀ استفادۀ هرروزه از فضاهای باز با ترکیببندی
مشابه چنین فضاهایی باشند ،و بتوان رابطۀ محیط-رفتار را تحلیل
کرد .روش ما مشاهدۀ رفتار را با نگاشت نقشه  GISترکیب کرد
تا پایگاه دادهای از تعامالت محیط-رفتار ایجاد شود که ارتباط
مستقیمی با الگوهای فضایی داشته باشد .مرحلۀ آغازین شامل
مشاهدات ابتدایی سایت بود تا محدودههای اصلی مشاهده و دید
به تمام بخشهای سایت را بررسی کنیم .بر این مبنا ،سایت به چند
محدوده برای مشاهده تقسیم شد ،تا مطمئن باشیم که هر دور از
مشاهدات شامل تمام بخشهای سایت میشود.
گردآوری تفصیلی دادهها شامل مشاهدات سیستماتیک تمام
بخشهای سایت در موقعیتهای متعدد و متفاوت بود .مشاهدهگر
(نویسندۀ مسؤول) تمام محدودههای مدنظر را مشاهده میکرد ،که
در واقع یک اسکن بصری  9دقیقهای از تمام محدودهها بود .این
مشاهدات با دادههای اضافی ،از جمله نام کودکان ،شدت فعالیت
آنها (ساکن ،متوسط و شدید) ،و عناصری که در رفتار کودکان
دخیل بود تکمیل میشد .زمان و وضعیت آب و هوا -دما ،باد،
رطوبت ،و تابش آفتاب -برای هر دور مشاهده ثبت شدند.
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طرز عمل
«نگاشت رفتار» یک روش مشاهدۀ غیرمداخلهگر و مستقیم برای
ثبت همزمان مکان افراد است .نتایج به پژوهشگران کمک میکند
که پویههای رفتاری محیط مصنوع را دریابند .این روش بر پایۀ
انگارههای قرارگاه رفتاری [ ]31و قابلیت [ ]33,32ساخته شده
است.
کاویکنج را با استفاده از نگاشت رفتار و مشاهدات نیمه-
ساختاریافته مشاهده کردیم .آب و هوا به نسبت خوب بود .در
روزهای بارانی هیچ مشاهدهای صورت نگرفت پس تمام افراد
مشاهدهشده در معرض آب و هوای کمابیش یکسانی بودند .یکی
از نویسندگان پیش از آغاز جلساتِ نگاشت سه بار از سایت بازدید
کرد تا نقشهای با جزئیات تهیه کند و همچنین با نامهای بچهها
آشنا شود .در حین نگاشت ،همان پژوهشگر هشت بار در طی
سه هفتۀ متوالی در آبان و آذر  1396از مرکز کاویکنج بازدید
کرد ،در ساعتهای متفاوتی بین ساعت  8:30صبح تا  12:30ظهر
(ساعت کاری مرکز بین  8صبح تا  1بعدازظهر است) .این رویه
برای افزایش شانس مشاهدۀ کاربرانی از سنین متفاوت بود .تعداد
دورهای مشاهدات در بازدیدهای متفاوت بین  7تا  20دور بود ( در
مجموع  113دور .)3.33=STD ,14.12 =mean ،طول زمانی هر دور
بین  6تا  12دقیقه بود ،بسته به تعداد کودکانی که در آن لحظه در
مرکز حاضر بودند .متغیرهای زیر ثبت شدند :نام کودک (که سن
و جنس او را نشان میداد) ،عناصر فضایی و کالبدی که در رفتار
کودک تأثیر داشتند ،شدت فعالیت (آرام ،حرکت مالیم ،حرکت
سریع یا شدید) ،تعداد همتایان حاضر.
ایجاد پایگاه داده و روشهای تحلیل
تمام مشاهدات را یک مشاهدهگر (نویسندۀ مسؤول) انجام داد.
دادههای مشاهدات ،که در محل و با دست بر روی نقشه نگاشته
شدند ،به شکل دیجیتال بر روی نقشۀ  GISبا استفاده از (ArcView
 )ESRI, USAآورده شد .با این روش ،پایگاه دادهای غنی از مشاهدات
ایجاد شد که وضوح فضایی داشت و میشد به طرق متفاوت مورد
کاوش و بررسی قرار گیرد ،مث ً
ال بر اساس نوع فعالیت ،سن تخمینی
افراد موردمشاهده ،شرایط آب و هوایی ،و غیره .چنین دادههای
نگاشته شدهای مجالی برای تحلیل اوصاف فضایی متفاوت استفاده
از مرکز با استفاده از الیههای متفاوت دادهها ایجاد میکرد.
مصاحبه با تسهیلگران
برای درک بهتر رفتار کودکان و تفسیر مشاهدات ،یک مصاحبۀ
دستهجمعی با شش نفر از تسهیلگران (مجربترین آنها) در مدرسه
انجام شد .سؤاالت زیر پرسیده شد:
کودکان در فضاهای متفاوت مرکز چه میکنند؟حضور گروههای سنی متفاوت بچهها در فضاهای متفاوت راچگونه ارزیابی میکنید؟
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جدول  . 3درصد حضور پسران در حایل هایی با فاصلۀ متفاوت از ورودی («خانه») بر حسب سن آنها
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able 3. Boys’ presence in different buffers around “home” in percent.

مهمترین خصلتهای مرکز برای کودکان چیست؟پاسخهای مصاحبه پیاده شد و با استفاده از یادداشتهای دستی و
نرمافزار آفیس سازماندهی شد .با دستهبندی و رمزگذاری دادهها،
الگوها و مضامینی شناسایی شد که درک تازهای از بازی فضای باز
کودکان در مرکز ایجاد میکرد.

جدول  : 3درصد حضور پسران در حایلهایی با فاصلۀ متفاوت از ورودی («خانه») بر حسب سن آنها
Table 3: Boys’ presence in different buffers around “home” in percent.

Age
3

12

11

10

8*9

7

6

5

4

3.4

3.3

16

13

7.5

18

22

22.5

10 31

69

63

58

27

21

32

46

49.7

61

20

83

87

86

52

36

52

68

69.7

77

30

کار با دستها
 3تا  9سالهها در  27.2درصد از مشاهدات با الاقل یکی از عناصر
طبیعی منفصل (جدول 4و 5را ببینید) مشغول بودند ،این رقم
برای  10تا  13سالهها  8.6درصد بود .برعکس ،در مورد عناصر
منفصل مصنوعی 3 ،تا  9سالهها در  9.5درصد از مشاهدات با
چنین عناصری مشغول بودند ،اما این رقم برای  10تا  13سالهها 28
درصد بود .به تعبیری تمایل به استفاده از عناصر منفصل طبیعی
با باالرفتن سن کاهش ،و تمایل به استفاده از عناصر منفصل
مصنوعی افزایش مییابد.
3سالهها در  6.4درصد از مشاهدات مشغول کار با الاقل یک ابزار
بودند ،این رقم برای  4سالهها 10.5درصد و برای  5تا  13سالهها
22.5درصد بود؛ در واقع تمایل به استفاده از ابزار با باالرفتن سن
افزایش مییابد
در مجموع4-3 ،سالهها در  45درصد مشاهدات و  5تا  13سالهها در
 53درصد مشاهدات با الاقل یک عنصر منفصل یا ابزار مشغولیت

جدول  : 5عناصر منفصل

Table 5 : Loose elements

)Buffers (m

نتایج و بحث
خرامیدن در حوالی خانه
40 83
80.5
78
68
60
72
91
90
90
تحلیل دادهها نشان داد که خردساالن تمایل دارند که در نزدیکی
50 83
83.2
79
68
66
76
91
90
90
«محدودۀ بزرگساالن» بمانند ،که بر همین اساس آن را «بازنمایی
60 87
85.4
83
78
76
82
97
97
97
خانه» نامیدیم .دورترین نقطۀ کاویکنج  110متر از محدودۀ
70 91
90.5
89
96
88
91
100
100
100
بزرگساالن فاصله دارد؛ اما پسران سهساله در  83درصد مشاهدات
80 95
94
92
100
91
94
100
100
100
درون یک حایل  40متری دور این محدوده ماندند ،همین رقم
جدول  . 4میزان مشغولیت کودکان با عناصر منفصل برحسب درصد مشاهدات
برای حایل ده متری  31درصد ،حایل بیست متری  61درصد و
مشاهدات
برحسب درصد
جدول  : 4میزان مشغولیت کودکان با عناصر منفصل
volvement with loose elements
in percent
of observations
Table 4: Children’s involvement with loose elements in percent of observations
برای حایل سی متری  77درصد بود .اما این تعلقخاطر به «خانه»
Age
Natural loose e.
Artificial loose e.
Tools
به نحو همسازی برای سنین باالتر کاهش یافت .برای مثال ،این
3
27.2
6.4
9.5
رقم برای حایل  30متری و برای پسران چهارساله 70درصد بود،
4
10.5
برای پسران 5ساله 68درصد ،برای پسران 6ساله  52درصد ،و برای
5
22.5
6
هفتسالهها  36درصد بود؛ اما برای سنین باالتر از هفت سال
7
کاهش بیشتری مشاهده نشد (جدول  .)3این رقم برای دختران
8
هم با تفاوتهای جزئی از همین الگو تبعیت کرد ،که به خاطر تعداد
9
کمتر دختران در اینجا گزارش نمیشود .تصاویر  2تا  5تراکم کرنل
10
8.6
28.3
جابجایی پسران را در فضای باز مرکز ،و تصویر  6بیضی انحراف
11
معیار پسران از سنین متفاوت را نشان میدهد .تمام تصاویر تعلق
12
خردسالترینها را به انگارۀ «خانه» نشان میدهند .اما بزرگترها
13
به کاوش وسیع و گسترده تمایل کمتر دارند و میکوشند فضاهای
فعالیتهای مدنظر خود بیابند.
برای
مناسبی
عناصر منفصل
جدول .5
Table 5. Loose elements

tools

Artificial loose

Natural Loose

Spade, saw,
nails, drill

Redundant stuff,
wooden frames, toys

& Tree, bush, twigs, sand
dirt, boulder, tree
trunk

داشتند.
طبیعی یا مصنوعی؟
بررسی شد که کودکان چه مقدار از وقتشان را با عناصر ثابت
طبیعی یا مصنوعی گذراندند ،همچنین همین اندازهگیری برای
قرارگاههای رفتاری متفاوت انجام شد .با به کارگیری رویکرد
کوسکو [ ، ]34در این مطالعه قرارگاههای رفتاری را به سه منطقه
تقسیم شد:
الف -قرارگاههای طبیعی :پوشش گیاهی ،درختان ،باغها ،و
فضاهای بازی که با گیاهان مرزبندی میشوند.
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ب -قرارگاههای مختلط :تناسب متوازنی از محیطهای طبیعی
و مصنوعی را در بر میگیرد (عمدت ٌا عناصر انسان ساخت که از
مصالح خام طبیعی ساخته شدهاند).
ج -قرارگاههای مصنوعی :بیشتر شامل عناصر ثابت و انسانساخت
میشوند (وسایل بازی ،سازههای سایهبانی و غیره)
در مشاهدات ،کودکان  3تا 6ساله بیش از کودکان بزرگتر در
قرارگاههای طبیعی و مختلط حضور داشتند ،حال آنکه حضور
بزرگترها در قرارگاههای مصنوعی بیش از خردسالتران بود .نسبت
حضور خردسالترها به بزرگترها در قرارگاههای طبیعی ،مختلط
و مصنوعی به ترتیب  1.5 ، 2.3و  0.47بود ،که نشان میدهد که
تمایل خردسالتران بیشتر به سوی قرارگاههای طبیعی است که
به تدریج به نفع قرارگاههای مصنوعی کاسته میشود.
نکتۀ قابل توجه دیگر اینکه در مشاهدات7.8 ،درصد از کودکان در
حال مواجهه با طناب (تاب ،شبکه طنابی و غیره) دیده شدند؛ و
در  11.5درصد موارد آنها میکوشیدند که تجربهای با ارتفاع داشته
باشند (باالرفتن از تپه ،نردبان ،و غیره ،راه رفتن بر روی لبهها و غیره)

حضور در زونهای مختلف
حضور کودکان در زونهای مختلف کاویکنج برخی الگوهای بامعنا
نشان داد .اینجا هر یک از این زونها را معرفی میکنیم و حضور
کودکان را در آنها توصیف میکنیم( .تصویر)1
بازنمایی خانه :دفاتر اداری ،رختکنها ،داالن مجاور فضای باز؛اینجا تنها فضاهایی است که والدین میتوانند بمانند .کودکان
اجازۀ بازگشتن به این فضا را پس از گذشتن از دروازه و ورود به
فضاهای اصلی ندارند تا وقتی که بخواهند مرکز را ترک کنند .این
محدوده در یکی از گوشههای مرکز کاویکنج قرار گرفته و حدود
236مترمربع مساحت دارد.
امتداد خانه (317مترمربع) :آالچیق خوردن چاشت ،فضاهای باز
مجاور آشپزخانه ،توالتها ،اتاق کامپیوتر/کتابخانه؛ و فضاهای باز منضم
به آنها که در تقاطع راههای ارتباطی فضاهای مختلف قرار گرفتهاند.
مشاهدات :این فضا ،که تنها  5درصد مساحت مرکز را شامل
میشود ،پرطرفدارترین فضا برای کودکان  3و  4ساله است ،پسران
سهساله در بیش از یک سوم مشاهدات در این محدوده دیده شدند.
مصاحبه :خردسالترینها حس امنیت بیشتری در اینجا دارند ،برای
اینکه از اینجا دورتر بروند باید جذب قابلیتهای فضاهای مجاور بشوند؛
این فضاهای مجاور شامل «مزرعۀ حیوانات» و «شبکۀ طنابی»
میشود .حتی برای آنها که از «خانه» دور میشوند ،این مکان همچون
ایستگاهی عمل میکند که پیاپی به آن میآیند و برمیگردند.
شبکۀ طنابی و سازههای آویزان شدن (427مترمربع) که فضاهای
پیرامونی آن پوشیده از شن یا خاک طبیعی است.
مشاهدات :دختران 5ساله یا بزرگتر حضور چشمگیری در این فضا
داشتند .پسران 4ساله و 7تا 9ساله حضور تاحدودی پررنگ در این فضا
داشتند .اما حضور دختران به نسبت جمعیت آنها چشمگیرتر است.
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مصاحبه :این فضا در کنار «خانه» است و دختران هم مشغولیت
طوالنیتری با این سازهها دارند ،حال آنکه پسران ترجیح میدهند
که دورتر و تندتر بروند .دختران همچنین از شکل فضایی ازن
محدوده و عناصر موجود در آن برای بازیهای دراماتیک استفاده
میکنند.
النۀ خرگوشها (95مترمربع) :کودکان باید با همراهی یکی از
مراقبان وارد این فضا شوند ،چون خرگوشها باید در برابر سگها
مراقبت شوند.
مشاهدات :پسران 7تا9ساله بیش از دیگران در این فضا دیده شدند.
مصاحبه :النۀ خرگوشها در این فصل کمی سرد بوده ،در فصلهای
گرمتر این فضا برای گروههای سنی مختلف کودکان جذابیت
بیشتری دارد.
اتاقکهای متروکه (123مترمربع) :چند اتاقک کوچک روباز که از
مرغداری باقی ماندهاند.
مشاهدات :پسران 7تا 9ساله حضور تاحدودی پررنگ در این فضا
داشتند.
مصاحبه :این اتاقکها بخاطر شکل فضاییشان نقش مهمی در
بازی دراماتیک دارند .آنها گاهی اوقات تبدیل به خانه میشوند و
گاهی به زندان .با اینحال ،همانند النۀ خرگوشها ،در فصلهای
گرم طرفدار بیشتری دارند .نیمدیوارها هم جایگاه خوبی برای بازی
کارکردی (پریدن و باالرفتن) میشوند.
فضاهای طبیعی ( 2068مترمربع):
مشاهدات :دختران  3تا  5ساله و پسران  3تا  8ساله در این فضاها
بیش از دیگران دیده شدند .برخی از دختران خردسالتر با تشویق
و کمک تسهیلگران آنجا میرفتند.
مصاحبه :این محدوده در بهار و تابستان جذابیتهای بیشتری دارد،
که کودکان برای چیدن گیاهان و سبزیها آنجا میروند .غیر از
جاذبههای طبیعی ،کودکان (بخصوص پسرها) معموالً در ادامۀ
بازیهایی که در قسمتهای پیشین باغ شروع کردهاند به انتهای باغ
(فضاهای طبیعی) میروند ،که این فضاها مکانی برای پنهان شدن
یا فرارکردن میشوند ،یا اینکه صحنهای برای بخشی از ماجراهایی
میشوند که پیشتر آغاز شده بودند.
اتاق صورتی 30( :مترمربع) کتابخانه و اتاق کامپیوتر.مشاهدات :تمام دختران  5ساله و بزرگتر حضور پررنگی در این
فضا داشتند .هیچ گروه سنی از پسران حضور پررنگی در این فضا
نداشتند.
مصاحبه :بچهها اینجا از کامپیوتر استفاده میکنند ،به موسیقی
گوش میدهند و میرقصند ،بازیهای دراماتیک تمرین میکنند
و گفتگو میکنند .دختران بیش از پسران به فضای بسته متمایل
هستند.
اتاق آبی116( :مترمربع) آالچیق (فضای مسقفی که از یک طرف به
طور کامل گشوده است) .ابزارها و میزهای کارگاهی اینجا مستقر
هستند.
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شکل  : 1باالچپ به راست :تراکم کرنل پسران سنین  ،6-5 ،9-7 ،12-10و 4-3ساله؛ پایین چپ :پالن سایت کاوی کنج؛ راست :بیضیهای انحراف معیار پسران.

بیضیهای انحراف
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Fig 1. Up left to right: Kernel density of 10-12, 7-9, 5-6 & 3-4 y.o. boys; down left: center’s map; right: standard deviation ellipses of boys.
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مشاهدات :تمام کودکان به استثناء خردسالترینها ( 3و 4سالهها
حضور پررنگ یا تاحدودی پررنگ در این فضا داشتند.
مزرعۀ حیوانات521( :مترمربع) که به «خانه» چسبیده و به فضای
بزرگساالن گشوده است ،محل ماکیان و گوسفندان است ،دو
حوضچه و تپۀ خاکی مصنوعی و یک کلبۀ درختی در آنجا هست.
مشاهدات :این پرطرفدارترین فضای مرکز است .تمام گروههای
سنی پسران و دختران  4-3ساله حضور پررنگی در این فضا
داشتند .دختران 5تا 9ساله هم بیش از دختران بزرگتر از  9سال
در اینجا دیده شدند.
مصاحبه :اینجا یکی از گزینههای نخست کودکانی است که هنوز
به والدین خود وابسته هستند .پسران خردسال دوست دارند که
دنبال مرغها و بوقلمونها بدوند .کودکان بزرگتر (6-5سالهها و
بزرگترها) ممکن است که به کلبه درختی بروند ،و دختران آنجا
بازیهای نمایشی میکنند .فضاهای به نسبت وسیع و گشادۀ این
محدوده امکان خوبی برای دویدن و دنبال هم کردن ایجاد میکند.
پسران ارشد از این فضاها به عنوان یک زمین مینیفوتبال استفاده
میکنند .چون اتاق آبی در مجاورت این فضا است ،کودکان گاهی
اوقات ابزارها را از آنجا میآورند و با پالتهای چوبی و اشیاء دیگ ِر در
دسترس چیزهایی میسازند.

به سوی دنیای واقعی
کاویکنج یک برنامۀ آموزشی بر مبنای «یادگیری خودتنظیم»
کودکان در گروههای غیرهمسن است .کودکان میتوانند از آغاز
سهسالگی تا اوائل نوجوانی در این فضا حضور داشته باشند .پیشتر
نشان دادهشد که کودکان مفهوم «خانه» را در محدودۀ بزرگساالن
و ورودی مرکز بازتولید میکنند .لذا مفید خواهدبود که بررسی
کنیم که چگونه آنها سفر خود را برای خروج از خانه و ادعای
استقالل آغاز میکنند.
چون کودکان از سه سالگی به کاویکنج می آیند ،برخی از آنها
هنوز به والدین خود وابسته هستند .پس این کودکان بالفاصله به
فضای کودکان وارد نمیشوند ،آنها چندروزی همچنان در فضای
«بازنمایی خانه» میمانند ،و ورود آنها به فضاهای اصلی به تدریج
رخ میدهد؛ اما مشاهدات نشان میدهد که این قبیل کودکان پس
از ترک «خانه» اغلب زمان خود را در «امتداد خانه» میگذرانند؛
به عبارت دیگر ،آنها در نزدیکی «خانه» میپلکند .وفق مشاهدات
این محدودههای بالفصل «خانه» ،که ما «امتداد خانه» مینامیم،
بیشتر جایگاه تازهواردان و خردسالتران است؛ یعنی با افزایش
سن یا بیشتر ماندن در فضا ،کودکان عازم فضاهای دیگر و دورتر
میشوند.
مصاحبه با تسهیلگران اشاره به دو مرحله داشت:
از «خانه» به «امتداد خانه» :کودکان با ترغیبهای تسهیلگران و
با دیدن فعالیتهای کودکان دیگر در داخل فضاهای اصلی به این
گذار تن میدهند .مصاحبهکنندگان اشاره کردند که «نقاشی و
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رنگآمیزی درها و دیوارهای فضای ورودی»« ،سرگرم شدن
به حیوانات»« ،مشغول شدن به خاک ،شن ،آب و دیگر عناصر
طبیعی منفصل» معموالً جذابترین مشوقهایی است که ممکن
است خردساالن را به بخشهای اصلی مرکز بکشاند.
در مشاهدات هم ،عالقۀ خردسالترینها به عناصر منفصل طبیعی
سه برابر همتایان مسنترشان ثبت شد.
فراتر رفتن از «امتداد خانه» :آنطور که تسهیلگران میگویند ،وقتی
تازهواردان می خواهند از «امتداد خانه» فراتر بروند ،نزدیکترین
فضای جذاب مجاور را انتخاب خواهندکرد (بخصوص خردساالن
فضایی را که بتوانند فضای بزرگساالن را از آنجا ببینند)؛ و بخصوص
اگر ببینند کودکان دیگر آنجا مشغول به کاری هستند .بنابراین گام
دوم کودکان ،اگر به تنهایی بردارند ،گام بلندی نیست ،و بر اساس
قابلیتهای فضاهای مجاور برداشته میشود.
اما ما انتظار داریم که کودکان فراتر از «خانه» و «امتداد خانه»
بروند ،بکوشند که فضاهای باز نادیدهای را در محلۀ خود کشف
کنند ،که بعدا ً سکوی پرتاب آنها شود تا تحرک مستقل را در
تمام بخشهای شهر و منطقه آغاز کنند .در این باره ،پیش از همه،
مشاهدات نشان دادند که تمنای کودکان برای دور شدن از خانه با
افزایش سن بیشتر میشود تا در هفت سالگی به اوج خود میرسد،
سپس به تدریج فروکش میکند ،به این معنا که «دور شدن» به
مثابه یک هدف یا مقصود به خودی خود اهمیتش را از دست
میدهد.
اما مصاحبۀ تسهیلگران اشاره داشت که دورشدن کودکان از اطراف
خانه ممکن است به دو دلیل باشد:

ازخودکردن و تخیل
تازهواردان برای سازگار شدن با جو جدید نیاز به زمان دارند؛ با
آشنا شدن و عادت کردن کودکان به فضا ،آنها فضا را «ازخود»
میکنند و در تخیل خود میپیوندند .در مسیر انجام این کار،
بخشهای متفاوت فضا بخشی از تخیل ،قصهها و ماجراهای آنها
میشود که خودشان میسازند و میزیند .با بسط تخیل ،کودکان
متحرکتر میشوند و کاوشهای دورتری میکنند.
پیوستن به گروههای همتایان
کودکان بدون همراهی بزرگساالن از «خانه» و «امتداد» آن دور
نمیشوند ،مگر آنکه کودکان دیگر را همراهی کنند یا به گروههای
موجود همتایان بپیوندند .این همراهی ممکن است غیرفعال و
یکسویه باشد ،یعنی کودک گروهی از کودکان را همراهی میکند،
اما هنوز به طور کامل به آن گروه نپیوسته است ،بنابراین دورۀ
همراهی کوتاه و موقت خواهدبود؛ یا ممکن است به تدریج از سوی
گروه پذیرفته شوند و بنابراین مدت و بسامد همراهی افزایش
مییابد .در هر یک از این موارد ،همراهی کمک میکند که تحرک
مستقل کودکان بیشتر شود و سفرهای آنها دورتر شود.
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بحث
هدف از این مقاله نگاشت رفتار گروههای غیرهمسن کودکان در
فضای باز مدرسۀ طبیعت کاویکنج در مشهد بود .رفتار کودکان
با مشاهدات سیستماتیک و بر مبنای روانشناسی بومشناسانۀ
گیبسون نگاشته شد.
نتایج این مطالعه پیش از همه نشان میدهد که ،خردساالن سفر
فضای باز خود را از فضاهای بالفصل اطراف خانه آغاز میکنند،
به این معنا که در سن سه سالگی آنها اغلب وقت خودشان را
در اطراف خانه میگردند؛ اما برد سفر آنها با افزایش سن بیشتر
میشود ،بنابراین زمان کمتری در اطراف خانه صرف خواهندکرد ،و
تمنای آنها برای سفرهای اکتشافی برنامهریزی نشده و دورتر شدن
از خانه بیشتر میشود تا در  7تا  9سالگی به اوج خود میرسد
که پس از آن ظاهرا ً کودکان شروع به برنامهریزی برای سفرها و
فعالیتهای خود میکنند.
نیکلسون [« ]35نظریۀ قطعات منفصل» را توصیف میکند که
چگونگی تعامل کودکان و استفاده از مصالح بازیِ انتها-گشوده
و عناصر قابل دستکاری را به رسمیت میشناسد .در حالیکه
اغلب محیطهای مصنوع فرصتهای بازی ساختی و دراماتیک
فراهم نمیکنند ،محیطهای طبیعی قطعات منفصل متنوعی دارند.
قطعات منفصل همچنین مشوق کودکان هستند تا فضاها ،عناصر
و ماجراهای تخیلی بسازند [.]37,36
ما استفادۀ کودکان از چیزهای در دستگرفتنی/منفصل (عناصر
رها یا ابزارها) را بررسی کردیم ،مشاهده کردیم که کودکان 4-3
ساله الاقل یک عنصر اینچنینی در  45درصد از مشاهدات در
دست داشتند ،در حالیکه این میزان برای 5تا  13سالهها به 53
درصد افزایش یافت .تمایل آنها به ابزارها و اشیاء مصنوعی هم با
افزایش سن بیشتر شد؛ برعکس ،تمایل به چیزهای طبیعی به نحو
همسازی با افزایش سن کاسته شد.
کودکان همچنین از باالرفتن از ارتفاعات لذت میبرند تا از باال به
پایین نگاه کنند و حس قدرت داشته باشند [.]42,41,40,39,38
کوسکو [ ]43تصریح میکند که محیطهای که فرصت پنهان شدن
دارند برای کودکان جذاب هستند .در واقع ،فرصتهای پنهانشدن
و باالرفتن سازههای بازی حس تخیل کودکان را برمیانگیزد.
ماتیوس[ ]44طنابهای آویزانشدن را عناصری برای تحریک
بازیهای ماجراجویانه میداند .در مطالعۀ فیورتافت و ساژی [،]45
طنابها و نردبانها فرصتهای باالرفتن برای کودکان فراهم میکنند.
نتایج مطالعۀ ما با این تصریحات همساز بود و بر اهمیت فضاهای
«مرتفع» و «پست» ،و همچنین «طنابها» برای کودکان تأکید
کرد ،که برای آنها انواع مشغولیتها و چالشها ایجاد میکرد .نتایج
مصاحبۀ ما همچنین گویای آن بود که پسران اندکی بیش از
دختران دوربرد هستند ،در حالیکه دختران پیگیرترند و ممکن
است بر یک فعالیت مانایی بیشتری داشته باشند .آنها همچنین
بیش از پسرها متمایل به فضاهای داخلی هستند.
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در این مقاله استدالل شد که گذار کودکان از «خانه» به «امتداد
خانه» و فراتر از آن ،اگر قرار باشد بدون مراقبان صورت پذیرد ،به
آسانی رخ نمیدهد .از آنجا که خانوادههای جوامع مدرن کوچکتر
شدهاند ،و بنابراین تعداد همشیران و در نتیجه تعداد کودکان
در محله کمتر شده است (گروه اجتماعی همتایانی که کودکان
میتوانند در آن عضو شوند) ،امروز «طرد نوپا» کار بسیار دشواری
است؛ بنابراین در زمینۀ فضاهای مراقبت از کودکان در فضای
باز ،میتوان این گذار را تحت مراقبت و تسهیل مراقبان مطالعه
کرد .این مطالعه از مصاحبۀ تسهیلگران نتیجه گرفت که ،در غیاب
خویشاوندی محلی با دیگر کودکان ،و پیش از اینکه آنها گروه
همتایان را همراهی کنند ،عناصر طبیعی مانند آب ،خاک ،شن
و غیره ،و حیوانات میتوانند بیرون کشیدن کودک از «خانه» به
سوی «امتداد خانه» و فراتر از آن را فراهم سازند .دورتر رفتن
علیالظاهر تحت جاذبۀ گروههای همتایان اتفاق میافتد ،که از یک
همراهی غیرفعال شروع میشود و ممکن است که به یک عضویت
فعال منجر شود.
سوای اینها ،میتوانیم نقش «تخیل» را پیش چشم آوریم ،که
همچون قطبنمایی عمل میکند که کودکان را هدایت میکند تا
جهت و مقصد خود را انتخاب کنند .با احتساب این «تخیل» ،رفتار
فضایی کودکان تنها وابسته به واقعیتها و نیازهای عینی زندگی
آنها نیست ،بلکه تحت رانۀ «تخیل» و «رویاها»ی آنها هم هست.
تسهیلگران باور داشتند که عامل اصلی که کمک میکند این
تخیالت و رویاها رخ نمایند «آزادی کودکان» است؛ و آزادی اینجا
به معنای خودمختاری در انتخاب فعالیت و مکان آن است ،و اجازۀ
دخل و تصرف یا ایجاد تغییر در منظر .این نکتۀ اخیر داللتهای
مهمی میتواند در طراحی برنامه و فضاهای آموزشی داشته باشد.
دو عامل دیگر که میتواند تجربۀ کودکان را تسهیل و غنیسازی
کند ،اول جو اجتماعی است ،یعنی حضور کودکان دیگر ،و همچنین
بزرگساالنی که کودک میشناسد و اعتماد دارد .دوم ،همانطور که
مور [ ]41میگوید« ،دسترسی و تنو ِع منابع مهمترین مضامین در
سیاست دوستدار کودک است» .این مطالعه نشان داد که دسترسی
کودکان به عناصر منفصل (مصنوعی ،طبیعی)ِ متفاوت و ابزارها
میتواند تجربۀ کودکان را
در دورههای متفاوت کودکی ارتقاء بخشد .همچنین مشاهده شد
که تمایل کودکان به کاوشهای دور از خانه با نزدیک شدن به میانۀ
کودکی به اوج خود میرسد ،که پس از آن اینطور به نظر میرسد
که به فعالیتهای بابرنامه متمایلتر میشوند؛ بنابراین اینطور بحث
میکنیم که بیشترین تنوع فضاهای باز برای دورۀ «خردسالی»
متأخر الزم است .در نهایت ،پیرو انگارۀ «حق به شهر» لوفور [،]46
ما استدالل میکنیم که کودکان باید «حق به
فضاهای روزمرۀ خود» و «حق به زندگی با ضرباهنگهای طبیعی»
خودشان داشته باشند؛ تا فضاها را برای ماجراها ،تخیالت و
رویاهای خودشان از خود کنند؛ فرایندی که ممکن است بیشترین

()260

سیدمحمد بهروز ،اسماعیل ضرغامی

Behrooz SM., Zarghami E.

جدول  .6داللتهای یافتهها در مورد ویژگیهای پایۀ محیطی و فناوریهای الزم برای ارتقاء یادگیری طبیعی کودکان

Table 6. Implications of the findings concerning the basic environmental and technological characteristics required to encourage children’s natural
learning
جدول  :6داللتهای یافتهها در مورد ویژگیهای پایۀ محیطی و فناوریهای الزم برای ارتقاء یادگیری طبیعی کودکان

Table 6: Implications of the findings concerning the basic environmental and technological characteristics required to encourage children’s natural learning

General implications of environmental design for natural learning

Objects and
elements of interest

The optimum intervention
buffer around the secure
place: home or caregiver
Beyond the scope this study

- Freedom/autonomy
- Rich context
- Manipulable, portable, movable objects- natural and artificial
loose elements
- Variety of natural, artificial and mixed settings, to develop a
wider range of child’s interactions and feeding its imagination

Natural

40 Meters

Developmental stage

Infancy

Early childhood

Artificial/
tools

غنا و ثمر خود را وقتی بیابد که کودکان اجازه داشته باشند که
اوالً به طور مستقل حرکت کنند ،و ثانیاً برای بازانگاشت فضاها بر
مبنای ضرباهنگهای طبیعی خودشان خودمختاری داشته باشند،
که احتماالً تفاوت اساسی با ضرباهنگهای متداول شهرهای معاصر
دارد.
در جدول  6داللتهای کلی یافتههای این پژوهش در مورد
ویژگیهای پایۀ محیطی و فناوریهای الزم برای ارتقاء یادگیری
طبیعی کودکان امده است.

محدودیتهای تحقیق
محدود کردن مطالعه به یک مرکز فضای باز به خاطر کمیاب
بودن چنین فضاهایی در ایران بود ،بنابراین ،یافتهها ممکن است
سوای این مرکز که در باغی در شهر مشهد در ایران واقع شده،
قابل تعمیم نباشد .اما ،در حالیکه وجوهی از حرکتهای کودکان
ممکن است خاص این محیط باشد ،این واقعیت که مطالعه مابین
مرزهای خردسالی تا میانۀ کودکی صورت گرفت و اینکه کودکان
الگوهای خاصی از رفتارها به نمایش گذاشتند گویا است .یافتهها
را میتوان با پژوهش قومنگارانه هم در فضاهای باز و هم فضاهای
بسته مدرسه و مهدکودکها و مهمتر از همه در خانهها تکمیل
کرد .بررسی عمیق تعامالت پیچیده نیازمند بررسی تعداد بزرگتری
از مشارکتکنندگان در طرحها و روشهای دیگری از تحقیق
خواهدبود.
نتیجهگیری
این مقاله یک مطالعۀ میانرشتهای را مستند کرده است که
برای به دست آوردن نحوۀ رفتار فضایی کودکان در مواجهه با
وجوه کالبدی یک مرکز یکپارچۀ فضای باز کودکان طراحی شد.

تحقیق ریشه در چند رویکرد نظری قابل تطبیق داشت ،و روشهای
غیرمداخلهگری برای به دست آوردن نحوۀ توزیع فضایی کودکان
در فضاهای باز مرکز به کار رفت .یافتههای اولیه اشاره میکنند
که فضاهای بالفصل «خانه» یا «بازنمایی خانه» ،که ما «امتداد
خانه» نامیدیم ،اهمیت باالیی برای خردساالن دارند ،که در آنها
بخش عمدهای از زمان خود را میگذرانند ،و در طول سفرهای
دوربُردشان بارها به آنها بازمیگردند.
یافتههای بعدی میتواند به دانش ما دربارۀ وجوه محیطی
بخش ظرفیتهای حرکتی کودکان کمک کند .عالوه بر این،
ارتقاء ِ
این یافتهها داللتهایی برای طراحی مراکز کودکان و مهمتر از آنها
مسکن خواهدداشت که در آن کودکان میزیند و بنا به فرض،
منبع اصلی حس اجتماع برای آنها است ،تا دوستانی بیابند و
اولین ارتباطات اجتماعی حقیقی خود را برقرار کنند .بعالوه،
یافتهها میتواند داللتهایی داشته باشد بر اینکه کودکان چطور
یاد میگیرند ،و میتواند ایدههای سنتی دربارۀ نظام مدرس ه را به
چالش بکشد .شواهد عصبشناسی فزایندهای اشاره میکنند که
ایجاد محدودیت برای حرکت کودکان در مدرسه میتواند توانایی
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