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 چکیده

به مسأله رشد و نحوه آموزش  ژهیسبب توجه و ران،یدر ا سرپرستیقابل توجه کودکان ب تیجمع ر،یاخ یدر سال ها 

 یباز یها طیمناسب و به دور از مح یقد طراحکودکان فا نیاز ا یاکثر مراکز نگهدار ران،یکودکان شده است. متاسفانه در ا
 ریکودکان تاث یو شناخت یعاطف ،یاست که بر رشد اجتماع دکانکو یزندگ یو تحرک بخش اصل ی. بازباشندیم یعیطب

به  یابیحاضر، دست قی. هدف از تحقندآییکودکان به شمار م تیرشد خالق یبرا یخالق فرصت مناسب یها یدارند. باز

و رفتار  ذهنموثر بر  یطیمح هایتیاز قابل یرگیبر بهره دیبا تاک یرانیا سرپرستیکودکان ب ژهیو یضاهاف یها یژگیو

 یبررس جیصورت گرفته و نتا یفیتوص-یلیدر چهارچوب روش تحل یبررس نیآنان است. ا تیارتقاء خالق کردیکودکان و رو
تعامالت  جادیکودکان، سبب حضور و ا تیارتقاء خالقبر  ریکودکان ضمن تاث یعیطب یباز هایطیکه مح دهدینشان م

در چهارچوب  یآموزش هایبرنامه ت،یبهبود تفکر واگرا و خالق یبرا شودیم شنهادیلذا پ شودیو رشد کودکان م یاجتماع

 کودکان اجرا شود. یبرا یبر باز یمبتن هایتیفعال

 آموزشسرپرست، محیط های بازی، خالقیت، کودکان بیکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه   .1

ی بیای منجر به بروز گسیختگی خانواده در جامعه شده و به دنبال آن پدیدهاقتصادی پیچیده -عوامل اجتماعی     

سرپرستی تعداد زیادی از کودکان به عنوان یک چالش جدی مطرح شده است. ناسازگاری والدین، خاصه وقتی منجر به 
دهد. از دست دادن والدین یا یکی از آنها خانواده را دچار نقص رزندان را افزایش میپذیری فجدایی و طالق شود، آسیب

-گاه که خانواده گسسته تداوم زمانی پیدا کند، تأثیرات بیشتری بر کودکان داشته و زمینه را برای بروز آسیبکند و آنمی

توان جستجو های خانوادگی میرا در آسیبسازد. ریشه هر نوع رفتار ضداجتماعی کودک های اجتماعی مختلف مهیا می

 .[1]کرد 
گیرد. های اول زندگی، از بدو تولد تا پیش از هفت سالگی، شکل میچنین باید گفت که شخصیت کودکان در سالهم     

و  پذیرد. فعالیت و بازی، یکی از ارکان اصلی رشدمی رشد کودک در سال های ابتدایی زندگی، از عوامل بسیاری تأثیر
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دهد لذا فضاهای کودکان، یادگیری هر کودک است که در ارتباط با فضا و محیط، رشد شخصیتی و اجتماعی او را شکل می

تقویت خالقیت او نیز بایست مناسب و مطلوب برای رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان باشد که در روند می
  طبیعی کنجکاو است گیرد و در مورد محیط خود به طورثیر بیشتر میها از محیط تاکودک طی این سال .[2]تأثیر دارد 

[9]. 

های متعددی خالقیت را پرورش داد تاکنون برای افزایش میزان خالقیت روش توان( معتقد است می1891تورنس)     

ب( الگوهای  تو پرورش خالقیهای آموزش اند: الف( روشمورد بررسی قرار گرفته است که در چند دسته مشخص شده
. بنابراین بازی نیز  [3]خالقیت و ث( بازی ها هایی برای افزایش های فرزند پروری، ت( تمرینتدریس خالقانه، پ( شیوه

بازی و خالقیت هر دو نیازمند تصویرسازی، .   [4,5,6]شود ر گرفته میهای پرورش خالقیت در نظبه عنوان یکی از شیوه

ر در افزایش های موثاز جمله بازی .[7]ن انتخاب کردن هستند ا و توانایی تجربه هیجابینش، حل مسئله، تفکر واگر
، ) مثالً من بابا هستم و تو مامان گیردهای ایفای نقش است در این نوع بازی هر فرد نقشی را بر عهده میخالقیت، بازی

شود خود را در یک موقعیت خیالی تصور کرده ته میها از فرد خواسمن دزد هستم و تو پلیس،...(. در واقع در این نوع بازی

دهد در کنند به آنها اجازه میو برای حل یک مسئله نقشی را ایفا کند. این امر که افراد خود را شخص دیگری تصور می

. دو  [8] اندتجربه نکرده ای جدیدی را امتحان کنند که قبالًهای متفاوت انجام کارها کنکاش کرده و رفتارهمورد شیوه
 .[10]دهد را به کودکان میروانشناس معروف ویگوستکی و پیاژه معتقدند که بازی کردن امکان تمرین رفتارهای افراد بالغ 

 
 

  روش شناسی پژوهش:  .2

                                                                                                                                                                        
و « توصیفی» های بازی طبیعی در افزایش خالقیت کودکان از روش در این پژوهش به منظور تعیین تاثیر محیط       

ودکان استفاده شد. ابتدا فاکتورهای محیطی موثر در ارتقاء خالقیت کودکان و درک طبیعت توسط ک« تحلیلی اسنادی»
های زمین بازی طبیعی و مصنوع ) تجهیزاتی( مورد توجه قرارگرفته است و در گیرد، پس از آن تفاوتمورد بررسی قرار می

شود. سواالت مورد بررسی در این های بازی طبیعی بر روند افزایش خالقیت کودکان بیان مینهایت تاثیرات مثبت زمین

 تحقیق عبارتنداز:
 موثر در خالقیت کودکان چیست؟فاکتورهای محیطی -1

 های یک زمین بازی طبیعی چیست؟ویژگی-2

 های بازی طبیعی و مصنوع چیست؟تفاوت زمین-3

. 

 

  فاکتورهاي محیطی در ارتقاء خالقیت :.  3

 

دهد برخی فاکتورهای محیطی ) به های مختلف پیرامون تأثیر محیط کالبدی برای ارتقاء خالقیت نشان میپژوهش      

 طور مستقل ( در افزایش روند رشد خالقیت مؤثرند. این فاکتورها عبارتند از : 

 .[11]طبیعی در رشد خالقیت مؤثر است  عوامل طبیعی محیط : ایجاد منظره محیط -

توان با استفاده از عناصر طبیعی مانند آب، نور، گیاه و مانند  آن در فضای آموزشی دهد که میتحقیق حاضر نشان می     
های رنگی سرپرست، کنجکاوی و انگیزش کودک برای خیال پردازی و بازی را افزایش داد.مثالٌ استفاده از شیشهکودکان بی

گردد ممکن است کنجکاوی کودک را تحریک کند. در این حالت ، وجود های مختلف طیف نور میکه منجر به تولید رنگ
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و  گیزه حضور کودک را ارتقاء بخشد.تواند انچنین بازی با آب میمباشد. هنور که یک عامل طبیعی است محرک کودک می

 .[12]خیال پردازی وی کمک کند  به
 .[13]حتی وجود گیاهان در فضای داخلی بر خلقیات و فرایند خلقیات و فرایند خالقیت تأثیرگذار هستند           

و روابط ع افراد شود. گروهایی برای تعامالت شکل و وسعت فضا : شکل و اندازه فضاها می تواند زمینه ساز تجم -
 .[14]اجتماعی پدید آورد 

تزئینات : استفاده از آثار خود کودکان و آثار هنرمندان برجسته در تزیین فضا و ایجاد محیطی که امکان رها کردن کار ) اثر 

 .[15]مثبت دارد کودک ( را از روزی به روز دیگر فراهم کند، نیز در روند رشد خالفیت کودک تأثیر 

 

 درک طبیعت توسط کودکان : .4

 

های بهداشتی و انواع تمرینات رشد کودک تنها حاصل میراث ژنتیکی او نیست، بلکه تحت تأثیر رژیم غذایی، مراقبت     
     .  مند به آنهاست. ضرورت اساسی رشد کودک در سه مورد خالصه شده استگیرد که کودک عالقهجسمی نیز قرار می

 ف( ضرورت درک محیط و گسترش شناختال» 

 یت جسمی و گسترش مهارت های بدنی.ب( ضرورت سالمت، امن 

در این زمینه با طراحی مناسب فضای باز کودک ، به «.ج( ضرورت ارضای عواطف، پیوند با محیط و گسترش انگیزه ها 

ان در فعالیت های گروهی و تجربه اندوزی شد صورت پنهان می توان درامر آموزش، به مدرسان یاری رساند و مشوق کودک

 .[2]را در آنان پدید آورد «  اعتماد به نفس»  و« خالقیت » ، حس 

سرپرست نیز همانند کودکان دیگر می باشد ، ضروریست که حس خودشناسی ازهای رشد کودکان بیبدون تردید نی     
دهد که فهم ن بخشی از آن رشد یابد. تحقیقات نشان میکودکان کم سن و سال  در ارتباط با طبیعت و حتی به عنوا

کودکان از رابطه انسان و طبیعت هنوز کامل نشده و در حال ساخته شدن در اوایل دوران کودکی است. پرورش کودکان با 

ه شود تا در طی سپری کردن مراحل اجتماعی شدن کودکان خود را جدا و نتماس اندک یا نا منظم با طبیعت موجب می

 .[16]بخشی از طبیعت ببینند  

 

 عوارض ناشی از جدایی با طبیعت : . 1-4

 
علی رغم اهمیت فعالیت های ورزشی در افزایش قدرت یادگیری، مقدار بسیار کمی از فعالیت های ورزشی و فعالیت      

 مشاهده شده استهای حرکتی همچون پیاده روی و دوچرخه سواری در میان کودکان بسیاری از کشورهای پیشرفته 

[17]. 

نتایج حاکی از این حقیقت این است که ارتباط کودکان با طبیعت در حال کاهش است و کودکان اکثراً در محیط        
-های بازی که برایشان طراحی شده، اوقات فراغت خود را میها و زمینکنند و درصد کمی از آنها در پارکخانه بازی می

کند. فضاهای تعبیه شده برای آنها متناسب با روحیات سرپرست نیز صدق میخصوص کودکان بیگذارنند. این موضوع در 

باشد و محدود کردن این کودکان جهت استفاده از فضای طراحی شده باعث کاهش تعامالت اجتماعی در این کودکان نمی
آزاد با طبیعت تأثیر منفی بر رشد و نمو شود. نه تنها فقدان بازی کودکان در فضای عاطفی آنان می_ننیجه مشکالت روحی

گذارد، بلکه زمینه ای را فراهم می کند که فقدان تماس با طبیعت ادامه یابد و آن چه که برای کودک و کسب دانش او می

نسل های آینده باقی خواهد ماند، ادامه استمشار و تخریب طبیعت است. تحقیقات آشکارا ثابت می کند که تمایل و عشق 
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ا طبیعت همراه داشتن اخالق زیست محیطی مثبت در حال حذف شدن و ارتباطات منظم کودکان و بازی کردن آن ها ببه 

یابد زیرا اغلب سرپرست شدت میکه این مورد متاسفانه در خصوص کودکان بی. [18]طبیعت در حال از بین رفتن است 
 های طبیعی باز در نظر گرفته شده است.توجه به محیط معدفضاهای نگهداری آنها به دور از اصول طراحی استاندارد و

 

 

 هاي بازي طبیعی:ویژگی زمین . 5

 

های پردرخت و سبز نشانه سازگاری تمایل کودکان به فضاهای طبیعی شهرو مضاعف شدن خالقیت آنان در فضا     
تجربه نشده و غیرمعمول و توجه به  هایهای طبیعی است. تشویق کودک به آزمون راهفیزیکی و روانی کودکان با محیط

های محیطی خالق نیز در رشد خالقیت کودک موثر است. ی مشاهداتش بسیار مهم است.بازیهای کودک دربارهپرسش

های غیر متداول، شناخت و کار با مواد و مصالح مختلفی چون آجر و پیروی از الگوهای رفتاری خاص بازی و تجربه وضعیت

های بازی های زمینو آب و طراحی و ساخت با آنها از آن جمله است. اتیلسون و همکاران او ویژگی گل و شن و خاک رس
مورد بررسی قرار داده و به دو خاصه مهم یعنی در دسترس بودن « بازی کردن» های پرورش رفتار را باتوجه به برخی هدف

داع و اختراع و اکتشاف که کودکان امکان ابتکار، خالقیت، ابدانند کند. آنها فضایی را پاسخگو میو پاسخگو بودن اشاره می

 .[19]را بدهد 

 
 ویژگی هاي زمین هاي بازي طبیعی -1جدول

 

 منبع: نگارندگان
 

یابد. مالون وترانز قدر تنوع مناظر محیط بیشتر باشد، درک کودکان از طبیعت و تجاربشان در مورد آن افزایش می هر     

توانند در آموزش دادن موثر باشند به عنوان مثال نواحی جنگلی که به شکل های بازی طبیعی بیشتر میفهمیدند که زمین
 باشد.در شکل یک نمونه ای از آن قابل مشاهده میکه . [20]برای بازی کودکان طراحی شده است  خاص

 

 

 هانمونه هامولفه

 هاها/ گلدرختان/ چمنزار/ بوته پوششش گیاهی

 حیوانات/موجودات آبزی/ حشرات/درک طبیعت موجودات زنده

 حوضچه/ رودخانه/ فواره/ آبنما آب

 محیطی برای تجربه تغییرات فصول، باد، نور، صدا و هوا تنوع رنگ، بافت و مواد

و  هایی برای دویدن/ باال رفتن/ تکیه دادن/ آالچیق/آشنایی با عناصر طبیعتمحل های طبیعیمحل

 غیره

 امکان فعالیت های اجتماعی و خصوصی/ تماشای مناظر سطوح و گوشه ها
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 استفاده از عناصر موجود در طبیعت برای بازی کودکان- 1شکل 
 dreamstime.comمنبع:سایت 

 

توانند با مجموعه متنوعی از عناصر شناسند که در آن میهای بازی طبیعی را به عنوان محلی میکودکان، زمین      

های متنوعند ابزارهای بازی در اشکال و رنگ رهای موجود در این زمین ها اصوالًخت بشر بازی کنند. ساختاطبیعی و سا
ترین ابزارها هستند؛ چرا که آنها کاربردهای کنند. وسایل بازی مرکب دوست داشتنیکه توجه کودکان را به خود جلب می

 .[22]کنندرا فراهم می هاهای حسی حرکتی و یا بازی با نقشمختلفی مانند بازی

های های لحاظ شده به جهت نگهداری آنها، توجه به محیطسرپرست و محدودیتباتوجه به روحیه خاص کودکان بی      

 بازی طبیعی در این کودکان از اهمیت بسزایی برخوردار است.

 
 

 هاي طبیعی و مصنوع:تفاوت زمین بازي . 6

 

گیری، دیدار دوستان، باال رفتن دک از طبیعت به عنوان محلی برای شنا کردن، ماهیدر جریان آموزش از طبیعت، کو     
شود تا کند. به عنوان مثال وجود یک جویبار در زمین بازی، موجب میاز از درختان، بازی با ماسه ها و غیره استفاده می

مجبور است که همه اعضا و بدن خود کودک با فرو بردن بدنش در جریان آب حرکت آب را احساس کن. به عالوه کودک 

را برای مواجه شدن با جریان آب بدون اینکه غرق شود هماهنگ نماید. اما آنها در یک استخر شنا یا حوضچه، غوطه ور 

دهد تا آزادانه بدن خود را شوند، قادر نخواهند شد که پویایی جریان آب را درک کنند. این حرکت به کودک اجازه میمی
های بدن خود را برای شنا کردن یا غوطه ور های مختلف بدن خود را بشناسد، محدودیتب قرار دهد، حالتدر محیط آ

 .[10]هد و توانایی خویش را کشف نماید شدن درک کند، قدرت خود را نشان د

و بافت ها اصالً ها  های بازی مصنوع، بیشتر تزئینات و ابزارها ثابت هستند. در آنها تغییر اشکال، رنگاما در زمین     
کنند. بنابراین کودکان آن را به عنوان محلی موجود نیست یا اندک است. به این علت که بزرگساالن طرح آن را نهایی می

کند. برعکس، جریان آب و گیاهان اطراف آن از نظر های تازه ای برای بازی در آینده ایجاد نمیشناسند که فرصتمی

هایی هستند که در نهایت تبدیل هی بو و عطر عناصری پویا هستند. کودکان قادر به دیدن گلشکل، رنگ بافت و حتی گا

 .[24]کند شود و سطوح و جریان آب که براساس شدت بارندگی تغییر میبه میوه می
قوه آنها در هایی که میان امکانات یک زمین بازی طبیعی و زمین بازی مصنوع وجود دارد، در عملکرد بالبیشتر تفاوت     

محیط نهفته است. عملکرد بالقوه معنای کاربردی این مجموعه ها و محتوای آنها برای بازی کودکان و درک فواید و مضرات 

 .[21]آنهاست 
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 تفاوت زمین هاي بازي طبیعی و مصنوع -2جدول

 

 منبع: نگارندگان

 

 :کودکانهاي بازي طبیعی بر خالقیت اثرات زمین  .7

 

تورنس بیش از پنجاه سال به عنوان یکی از پیشگامان پژوهش در مورد خالقیت و تفکر خالق بوده است. به عقیده      
تواند افزایش یابد یا سرکوب شود. های مختلفی میتورنس همه افراد استعداد و خالقیت دارند و این خالقیت به روش

 .تواند به صورتی نامحدود خالق باشدکند هر فردی میداند و ادعا میتورنس خالقیت را امری نامحدود می

وجود استعداد که  -1خالقیت هم مانند سایر استعدادهای بشری برای رشد و شکوفایی نیاز به دو شرط اساسی دارد     

محیط مناسب برای رشد و شکوفایی استعداد در نتیجه رشد  -2های کم و زیاد وجود دارد با تفاوتالبته در تمامی کودکان 
 .[25]باشدخالقیت نیازمند محیط آموزشی و تمرین می

های حرکتی مبین این نکته هستند که بازی و شرایط اجتماعی تسهیل های پیرامون خالقیت و فعالیتنتایج پژوهش      

ست تاثیر عمیقی بر خالقیت بگذارد. چرا که به نظر این اندیشمندان بازی یا حتی وانمود کدرن به بازی کننده آن قادر ا
دهد بلکه تخلیل را نیز تحریک های جدید میکند.زیرا بازی نه فقط به کودکان فرصت کشف مالکخالقیت را تسهیا می

  .[26]دگردکند و این دو عامل به نوبه خود موجب افزایش خالقیت میمی

گوید،  نیاز به تحریک احساسات و لذت تجربه به فضاهای جدید و متبوع آلتمن و فور، در خصوص نیاز کشف فضا می      

گردد تا انسانها به یک فضای جدید وارد شوند و به کیفیت فضاست. یافتن و کشف کردن انگیزه قوی است که سبب می
کی کشف، فعالیت مهمی است که سبب رشد فکری و رشد اجتماعی کودک جهت یافتن دیگر فضاها کنند. در دوران کود

کند. کودکان با استفاده از هایی که بتواند آن را کشف نماید نیز رشد بیشتری میشود. قدرت تحلیل کودک در محیطمی

ضای پیچیده هایی که خیلی ساده هستند و جایی برای کشف شدن ندارند و محیط و فتخیالت و اشیای موجود در محیط
 .[27]کنندخود را ایجاد می

 های بازی مصنوعزمین های بازی طبیعیزمین

 ختن و عدم پاسخ به حس کنجکاویمحدود سا تحریک پذیری و افزایش حس کنجکاوی

 های یکنواخت مصنوعیتزئینات دست بشر و رنگ های متنوع طبیعیدرک اشکال و رنگ

 انزوا و عدم ارتباط مناسب تعامالت اجتماعی و صمیمیت

 تک عملکردی بودن ابزارهای مصنوع عملکرد متفاوت اجزا

 اس پنجگانهعدم توجه به حو لمس و آشنایی با طبیعت اطراف
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فضاهای طبیعی: مانند درخت، آب  -1شود بطور اعم باید شامل فضاهای زیر باشد:محیطی که برای کودک طراحی می      

ای که کودکان بتوانند به اندازه دلخواه فضاهای باز: فضاهای گسترده -2و موجودات زنده ) عیناٌ پارک و پردیس شهری(؛ 
فضای  -4دهد؛ ایی که فضاهای صلب را بهم ارتباط میها: شبکهفضای راه -3د و انرژی درونی را تخلیه کنند؛ بدون

فضای  -5شود؛ ماجراجویی: فضاهایی پر از پیچیدگی، که قوه تجسم و تخیل کودکان به واسطه قرارگیری در آن تقویت می

ساختارهای بازی: فضاهایی هستند که با ساختن  -6یابد؛ مخفی: استقالل کودک از طریق این فضاهای مخفی رشد می

 .[2]شوند یابند و به عنوان زمین بازی نامیده میهای بازی اهمیت میبازی در مکان
های جدید ابداع کنند، توانند با توجه به موقعیت و مکان بازی شکل بازی را تغییر دهند. بازیکودکان خالق می      

ایند، رهبری بازی را بدست گرفته و چه بصورت فردی و چه بصورت گروهی بازی نمایند. در مقابل مقررات خاصی وضع نم

-گیرند و خود را ملزم به رعایت مقررات بازی میها نقش پیرو به عهده میکودکانی که خالقیت کمی دارند در بازی

 .[29]دیشه او را رشد داد صالح کرد و فکر و انتوان نقایض فردی، اخالقی و شخصیتی او را ااز طریق بازی می.  [28]کنند

کنند، تناسب حرکتی بیشتری شامل هماهنگی، تعامل و های طبیعیبازی میکودکانی که به شکل منظم در محیط     

کودکان با عالئم سندرم بیش فعالی و کم توجهی، . [23]شنوند دهند. این کودکان کمتر هم بیمار میچاالکی نشان می

 .[30]بهتر بر کارهایشان تمرکز کنند  ماس با طبیعت قادرندپس از ت
باشد لذا توجه به سرپرست فقط معطوف به فضای نگهداری آنها میاز آنجایی که محیط طبیعی و جمعی کودکان بی     

باشد.به یهای بازی طبیعی و فضاهای باز که باعث رشد، نشاط و خالقیت کودکان شود از اهمیت بسزایی برخوردار ممحیط

های متنوع توسط شود و بازیعنوان نمونه شادی و نشاطی که کودکان و نوجوانان پس از بارش برف در محیط آشکار می

هایی نظیر برف بازی، سرسره، ساخت آدم برفی، پارو کردن مسیر، اسکی شود. قابلیتکودکان جستجو، کشف و یا خلق می
زار و تضاد شکلی، حسی و عاطفی ایجاد شده در محیط، آرامش صوتی تان، چمنرفتن، تغییر و تنوع در منظر محیطی، درخ

های فضاهای ای از قابلیتنمونه 3 آور محیطی است. در جدولهای خالق و نشاطمحیط) جذب صوت در برف( از قابلیت

 در جهت ارتقائ خالقیت کودکان ذکر شده است. بازی طبیعی

 

 عی در جهت ارتقاء خالقیت کودکانقابلیت هاي فضاهاي بازي طبی-3جدول

 قابلیت و نمونه های محیطی مشخصات طراحی کالبدی

های دسته روی و ورزشدوچرخه سواری، دویدن، اسکیت، پیاده استفاده از سطوح مسطح
 جمعی

 غلط خوردن، جست و خیز، سرسره رفتن استفاده از سطوح شیبدار

 ظر طبیعیباال رفتن از بلندی، تماشای منا سطوح مرتفع

 گریشکل دهی به مواد، ساختن قلعه شنی، سفال پذیر مانند شن، گل، خاک و برفمواد شکل

 های محلیپیدا و پنهان شدن، آرامش و اسکان، آالچیق سر پناه ) تعریف قلمرو(

 شنا کردن، بازی با آب،درک رفتار آب آب

 منبع: نگارندگان
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 نتیجه گیري: .9

 

سرپرست و عالقه کودکان به طبیعت و صورت گرفته در این تحقیق و با توجه به روحیه کودکان بیبراساس مطالعات      

های مختلف، بازی و محیط مناسب طراحی شده برای آنان در سالمت روحی و جسمی کودکان از فاکتورهای کشف محیط

 باشند.تاثیرگذار می
یستی وی بتواند بدون گم شدن و به سهولت در فضاهای مورد نظر رفتار کودک در فضاهای باز بسیار متغیر است و با      

مند شود البته همواره حرکت کرده و ضمن کشف زوایای ناپیدای محیط از خود طبیعت به عنوان ابزاری برای بازی بهره

عالقمند های بازی که شامل وسایل ثابت و ساخته دست بشر )مصنوع( کودکان به گذراندن اوقات فراغت خود در زمین
 شود.هستند اما سالمتی جسمی و روانی و ارتقا خالقیت آنها در ارتباط با طبیعت تقویت می

های گوناگون، تنوع مواد و مصالح، آشنایی و درک حیوانات و آنها تغییرات طبیعت، رفتار متفاوت محیطی در فصل      

شود تا میشک حضور کودک در طبیعت باعث انند. بیدموجودات زنده را تجربه کرده و خود را جزوی از این طبیعت می

شود. محدودیت زندگی های جدید خسته نمیبخش خالق مغز کودک فعال شود و هرگز از بودن در طبیعت و کشف محیط
سرپرست، عدم تعامالت اجتماعی ونداشتن روابط خانوادگی و کمبود محبت از جمله عواملی هستند که حس کودکان بی

های طبیعی، کنند. اما تعامل با طبیعت، بازی با هم نوعان در محیطو منزوی بودن را در این کودکان ایجاد میجدا بودن 

تواند برخی از مشکالت این کودکان را کاهش دهد. طبیعت پویا های باز میهای دسته جمعی در محیطمشارکت و ورزش
آموزد، با یند انجام بازی مطالب و موضوعات مهیجی را میهرگز برای کودک خسته کننده نخواهد بود چون کودک در فرآ

های فکری، ظرفیت و توانایی های خویش را افزایش داده و تاثیر آن در خالقیت کودکان قابل مشاهده است. انجام بازی

یح خالقیت در کودک به دلیل رویارویی با مجهوالت، مشکالت و معماهای مختلف در بازی است که به علت یافتن صح

 آفریند.های تازه مینهد و راهپاسخ ها و هدف ها کنجکاوی به خرج می
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Abstract 
  In recent years, significant populations of orphans in Iran caused a special attention to the 

issue of children's development and education. Unfortunately, in Iran, most of the child 
care centers are designed without proper place and natural play environments. Games and 
mobility is an essential part of children's lives on social development, emotional and 

cognitive impact. Creative games are a great opportunity for the development of children's 
creativity. The purpose of this study, access to special features Iranian orphans spaces with 

emphasis on environmental utilizes the capabilities of influencing the minds and behavior 
of children and their creativity promotion approach. Training programs to be implemented 
within the framework of activity-based games for children. 

Keywords: playing environment, creativity, orphans, education 
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