طراحان و کودکان

1

فريبا مصطفوی

كارشناس ارشد طراحي صنعتي

چکیده:
آموزشهای هنری میتواند نقش بس��يار مهمی در رش��د روحی کودکان و همچنين رش��د خالقيت آنها داش��ته باشد.
ازاينرو موضوعاتی که در زمينههای هنری انجام میپذيرند ،حائز اهميت هستند.
يکی از راههای طراحی برای کودکان ،توجه به رشد هنری کودکان است .در چندين دههی اخير اهميت دادن به نيازهای
ی روانی کودکان در س��رلوحهی فعاليتهای دولتهای مختلف قرار گرفته اس��ت .زيرا آنچه که امروز میکاريم ،فردا
روح 
درو میکنيم.
در اينجا به شرح پارامترهای مهمی که در تجربهای شخصی در يک پروژهی تحقيقاتی ب ه عنوان يک طراح صنعتی به آن
نائل آمدهام ،در مورد طراحی برای کودکان میپردازم.
کلید واژهها :کودکان ،طراحی ،روان شناسی
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اقدام به زيباترسازی زندگی آنان میکنند .در اين زمينه مديريت

مقدمه:

روند کار طراح به او اجازه میدهد به تغيير و پيشرفت زندگی
تمامی انسانها از جمله کودکان فکر کند .همچنين روند زندگی
کودکان نقش بس��يار مهمی در زندگی آيندگان خواهد داشت.
محيط،

فرآيند کار طراحی برای کودکان در چرخهی انس��ان،
محص��ول نيازمند خالقيت و ربط دادن آن با نيازهای کودکان
اس��ت .طراحی برای کودکان دارای زمينههای متنوعی است.

مطمئن ًا آنچه که نياز کودکان را رفع میکند دارای پارامترهای
کام ً
ال متفاوتی اس��ت .طراحی فضای زندگی کودکان ،طراحی
برای رفع نيازهای جس��مانی آنها ،طراحی در راس��تای رفع
نيازهای روحی کودکان و بسياری جنبههای ديگر وجود دارد
که طراح خاص خود را میطلبد .جملهی «پدر و مادرم هميشه
برای من تصميم میگيرند» .جملهی زيبایی نيست ،اما هميشه
وجود دارد .بهتر اس��ت اين تصمي��م گيریها در زمينهی رفع
نيازهای واقعی کودکان باش��د .طراحان میتوانند نقش بسيار
مهمی در برقراری ارتباط بين کودک ،محيط و والدين ايفا کنند.
زيرا طراحان با شناخت روحيات بسيار زيبا و متنوع کودکان

پروژه خواستار اطالعات وسيعی در مورد ظرفيتهای رشدی
کودکان يا بهعبارتی روانشناسی رشد آنان ،همچنين آنچه که
به روانشناس��ی بازی و سرگرمی کودکان مربوط میشود و
جس��می روانی کودکان میباشد .بهعبارتی ،طراح با

نيازهای
جهتگيری مناس��ب میتواند بخش��ی از اين خواستهها را به
واقعيت نزديک کند.
از آنجا که رنگ يکی از پايههای اساسی هنر است ،آموزش
رنگ میتواند دستاويز خوبی برای طراحان باشد.
ی سرگرمی
پروژهای تحت عنوان طراحی مجموعهی آموزش 
برای کودکان و نوجوانان تعريف میشود و فرآيند کار طراحی
در روششناسی تحقيق به صورت زير معرفی میشود:

روششناسی تحقيق

اگر بر اين عقيده باش��يم که اعمال ما در بزرگسالی نتيجهی
تجرب��ه و اطالعات م��ا در دوران کودکي اس��ت ،به راحتی به
اهميت کار طراحی برای ک��ودکان پیمیبريم .يکی از وظايف

(نمودار)1
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خطير طراح ،ش��ناخت دقيق کودک يا گروه هدف اس��ت .برای

روانکاوانه اين سن به پنج تغيير کرده است(هادفيلد.)1377 ،

نيل به اين هدف الزم است که در بخش نظری هر پروژه برخی

فعاليتهای خالق ،ساختن اجسام ،عطش يادگيری ،قطعه قطعه

از نظريههای آموزش��ی جمعآوری شود و ابتدا کودکان را از

و سپس سرهم کردن ،نقاشی و ساختن مدل از جمله نيازهای

لحاظ جنبههای روانی و ظرفيتهای رشدی ايشان بررسی کرد

فيزيولوژيکی کودکان است و البته در اکثر متون ،نقاشی را فقط

و همانطور که در روششناس��ی تحقيق مالحظه میکنيد ،در

خط کشيدن کودک و احتما ًال اس��تفادهی غيرارادی از رنگها

اين زمينه روانشناسی رشد کودکان عرصهی اصلی مطالعاتی

اطالق کردهاند و هيچ منبعی به اهميت رنگ و هنر اشاره نکرده

ق��رار میگيرد .نتيج��هی اين مطالعات تقس��يم دوران مختلف

اس��ت .بس��ياری از والدين کودکان هفت تا دوازده ساله فقط

کودکی و نوجوانی اس��ت .در مرحلهی بعد با مش��خص شدن

نگران خواندن ،نوشتن و حساب کردن کودکان خود هستند و

زمينهی طراحی ،به طور مثال طراحی برای بازی و س��رگرمی

رشد کودک را فقط در اين سه موفقيت میبينند .آنها اص ً
ال به

کودکان ،الزم است که به جنبهی سرگرمی طرح توجه شود که

فکر پرورش و رشد ذهنی کودک از لحاظ رشد بصری و درک

در واقع روانشناسی بازی مطرح میشود .در اين بررسی به

زيبایيها نيس��تند .به طور مثال برای والدين مهم نيست که آيا

استانداردهای موجود در بازيها و اينکه چگونه طرحی می-

کودک آنها حتی رنگهای اصلی را میشناسد يا خير.

تواند به عنوان بازی مورد استفادهی کودکان و نوجوانان قرار
گيرد ،توجه میشود.

نقدی بر بررسی روانشناسانه کودکان

نقدی بر روانشناسی رشد

همه میدانيم که کودکان مراحل مختلفی از رشد را در طول
زندگی خود طی میکنند .استعدادهای مختلف در همين مراحل

کودک امروزی را با پيش��رفت روز افزون وس��ایل بازی و

بروز میکند .ازاينرو اطرافيان و کس��انی که در امر پرورش

سرگرمی و همچنين تلويزيون و کامپيوتر ،نميتوان با کودک

کودک نقش اساس��ی دارن��د موظفند که اس��تعدادهای وی را

پنجاه يا حتی ده س��ال پيش مقايس��ه نمود .امروزه کودکان و

بررسی نمايند.

نوجوانان از لحاظ رش��د ذهنی در گروههای متفاوتی تقس��يم

طبيعت ي��ا محيط نقش مهم��ی در جهتگيری اس��تعدادها

میشوند ،که اين تقسيمات با گفتههای روانشناسانی همچون

دارد و ب��ه همراه تربي��ت مؤثر و همچني��ن ذات خود کودک،

پياژه 2مقداری متفاوت اس��ت .البته هدف از اين تحقيق ارائهی

توانایيها شکوفا میش��وند .بسياری از بازيها پيشدرآمدی

يک تقسيمبندی رشد ذهنی کودکان نيست ،بلکه فقط میخواهيم

برای رفتارهای آينده کودک اس��ت ،زي��را وی با اين بازيها

از نتايج درستی در بخش طراحی استفاده شود.

به بس��ياری از مهارتها دس��ت میيابد که در زندگی آتی او

دوران کودکی بسيار سريع پايان میپذيرد و کودک از سنين

نقش مهمی میتواند داشته باش��د .از آنجا که تکرار 3بسياری

نسبت ًا پايين قادر به درک پيچيدگيهای بزرگسالی خواهد بود.

از اعم��ال به درک و فهم کمک زيادی میکن��د ،ازاينرو انجام

وس��ایلی که در حال حاضر به عنوان بازی و س��رگرمی در

بس��ياری از بازيها که تکرار در آنها است درک کودکان را

اختيار کودکان است بيش��تر در جهت آموزش اعداد ،فضاها،

باال میبرد .پس هرگز از تکرار يک کار توس��ط کودک واهمه

جهتها ،اندازهها و مانند آن به کار میرود.

نداشته باشيد.

کودکان امروز ديگر همانند کودکان حتی يک دههی گذشته

ک��ودک در زندگی خود از مراح��ل مختلفی عبور میکند ،از

نيستند .آهنگ رشد هوشی کودکان روزبهروز پيشرفت میکند.

جمله مرحلهی «تلقينپذيری» که تا سهس��الگی فرا میرس��د،

م��ا نمیتوانيم کودک ام��روز را با معيارهای ک��ودک ديروز

مرحلهی «اس��تقاللطلبی» که بين چهار تا هفت س��الگی است،

بسنجيم .زمانی آغاز باروری هوشی کودک سن شش سالگی

سپس مرحلهی «گرايش به اجتماع» که دوران نوجوانی وی را

ب��وده در حالي که امروزه بر طبق مش��اهدات و آزمايش��ات

فرامیگيرد .تا پيش از هفت سالگی کودک بيشتر ميل به شکفتن
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دارد و در اين سنين عاطفه و قدرت خود را شکل میبخشد ،به

واقع طرز تفکر «خود مرکزی» مخصوص سن شروع دبستان

همين دليل اين دوره را مرحلهی «انفراد» يا «استقالل» مینامند.

در کودکان است.

پس از س��ن انفراد ،س��ن اجتماع آغاز میشود که بين هفت تا

هنگامي که کودک از حواس مختلف خود اس��تفاده میکند،

دوازده س��الگی اس��ت .در اين دوره کودکان برای رسيدن به

انواع اطالعات را به صورت قابل اس��تفادهای با يکديگر ادغام

ي��ک هدف دوس��ت دارند دور هم گرد آيند .ب��ه عبارتی آن را

میکند و محيط خويش را بهتر کشف مینمايد .کودک پنج ساله

س��ن «انسان اوليه» نيز مینامند .زيرا تمامی فعاليتهای آنها

برای گرفتن اشياء از دستهای خود بهرهی بيشتری میگيرد،

همچون انسانهای اوليه ابتدایی و با يک هدف مشخص صورت

ولی در ش��ش س��الگی بهطور منظم میتواند شکل و ترکيب

میگيرد .اين مرحله سالمترين مرحلهی پرورش کودک است،

اشياء را پيگيری نمايد .از شش تا نه سالگی برای گرفتن اشياء

زي��را از لحاظ جس��مانی و روانی کودک در بهترين ش��رايط

هم از کف دست و هم از انگشتان استفاده میکند .در نه سالگی

بهسرمیبرد .بس��يار پرحرارت و بانشاط است و به همه چيز

برای کاوش و جستجوی اشياء بيشتر از نوک انگشتان استفاده

ابراز عالقه میکند .تخيالت وی بس��يار قوی اس��ت و عالقمند

میکند(ژان ،پیرهانری).

است کليه کارهای بزرگترها را تقليد کند .نقش اطرافيان تشويق

شايد بتوان از لحاظ شخصيتی و رشد جسمانی کودکان را

فعاليتها و رغبتهای اساس��ی کودک در اين س��ن و تهيهی

بهجای س��ه دورهی کودکی ،نوجوانی و جوانی به پنج دورهی

زمينهی پرورش اين رغبتها و قرار دادن وسایل و مواد الزم

مشخصتر شامل نوکودکی (از تولد تا چهار سالگی) ،کودکی

در اختيار کودک است(هادفيلد.)1377 ،

(از چهار تا هفت س��الگی) ،ميانه (از هفت تا دوازده س��الگی)،

سرعت زمان ،پاسخ به محرک در کودکان از سن هفت سالگی
بهطور پيوس��ته افزوده میگردد .اين سرعت زمان در پسران
کمی سريعتر از دختران است .سرعت حرکات آنها بين شش
تا نه س��الگی رو به پيشرفت است .بررسیهای انجام شده در

نوبالغ (از دوازده تا شانزده سالگی) و بالغ (از شانزده سالگی
به باال) تقسيمبندی نمود.
پس میتوان هدف را بر روی سه گروه «کودک»« ،ميانه» و
«نوبالغ» متمرکز نمود.

مورد تش��خيص اعضای چپ و راست در کودکان نشان داده

کودک از شش سالگی نوعی آشتی با طبيعت را آغاز میکند،

که  %68آنها در ش��ش سالگی %89 ،در هفت سالگی %95 ،در

زيرا در تمام مراحل سعی دارد بر طبيعت انطباق يابد .با شروع

هشت سالگی و  %100در يازده سالگی از اعضای چپ و راست

دوران تحصيل و آموزش دو نوع تالش مهم از کودک خواسته

بدن خود و اعمال آنها آگاهی دارند (ژان -پیرهانری).

میشود(آندره:)1372،

حس��ی حرکتی ب��ه درک اطراف

کودکان بيش��تر از طريق

 .1پيوستن به جامعهای متشکل از کودکان هم سن.

خ��ود میپردازند .ازاينرو با س��ازگاريهای س��اده با زمان

 .2انجام امور تحصيلی که برای وی نوعی قيد و بند است.

خود ارتباط برقرار میکنند و رفتارهای س��مبوليکی در آنها

مرحلهی آرام باروری از ش��ش سالگی آغاز شده و حوالی

کام ً
ال بیاثر اس��ت .تا قبل از هفت س��الگی کودک از عالماتی

دوازده تا سيزده سالگی همراه با اولين تظاهرات بلوغ به پايان

مخص��وص خود برای بي��ان افکارش اس��تفاده میکند .اما با

میرسد .از لحاظ رشد هوشی کودکان پيش از رسيدن به سن

ش��روع هفت سالگی کودک میتواند از سمبولها استفاده کند.

پانزده تا ش��انزده س��الگی که مرحلهی «حد نصاب هوشی»

از اي��ن س��ن دورهی «عمليات عينی» کودک آغاز میش��ود و

ناميده میشود ،از چند مرحله عبور میکنند(محسنی:)1360،

يکس��ری اعمال را بهطور ذهنی انجام میدهد که قب ً
ال آنها را

فقط بهطور فيزيکی انجام میداده است .کودک متوجه میشود
ک��ه میتواند دربارهی تجربياتش فک��ر کند .ازاينرو تجربيات
خوب وی زمينهساز روشهای علمی آيندهاش خواهد بود .در

 از صفر تا هجده ماهگی (مرحلهی فعاليت حواس يا دورهی حرکتی)
حس 

4

 -از دو تا هفت س��الگی (تفکر عملی يا دوره پيش عملياتی)

5
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 از هفت تا دوازده سالگی (دورهی انجام اعمال به صورتمطلق يا دوره عمليات عينی)( 6مرحلهی تفکر)
 از دوازده تا شانزده سالگی (دورهی اعمال منطقی يا دورهعمليات صوری)( 7مرحلهی منطقی)

همچنين بر طبق پژوهشهای «بلوم» %50از رش��د هوش��ی
ک��ودک از بدو تولد تا چهار س��الگی %30 ،از چهار تا هش��ت
سالگی ،و  %20باقيمانده در فاصله هشت تا هفده سالگی شکل
میگيرد(اليويا فراری.)1374،

در دورهی پيش عملياتی ،کودک تا قبل از هفت سالگی قادر

وقتی ک��ه آزمايش از کودکان هفت س��اله بهعمل میآيد و

به تجسم کردن نيست .اما از هفت سالگی با دو بعد تصويری

پاسخ درست میدهند ،معلوم میشود که ميزان متوسط هوش

و عملياتی تجسم را آغاز میکند .البته در ابتدا ،تجسم تصويری

معمولی در سن هفت سالگی است .هوش کودک از زمان تولد

در کودکان بس��يار قويتر اس��ت .بهطور مثال کودک چهار تا

نسبت به سن او افزايش میيابد .ميزان پيشرفت هوشی يکسان

ش��ش س��اله آب درون ظرف بلند و باريک را بيش��تر از آب

است و تا سن عقلی هفت سالگی يکسان باقی میماند ،سپس تا

درون ظرف پهن و کوتاه تصور میکند ،زيرا به شکل ظاهری

پانزده سالگی ميزان هوشی افزايش میيابد و گاه ممکن است

ي است که کودک هفت تا هشت
اش��ياء توجه دارد .اين در حال 

تا سی سالگی متوقف بماند.

ساله متوجه تغيير شکل ظرف میشود و تجسمش دارای بعد
عملياتی است.

سالهایی که سرنوشت هوش و خرد کودک را تعيين میکند
از نظر ژان پياژه بين نه تا دوازده سالگی است .البته اين رشد

در دورهی عملي��ات عينی کودکان دارای فعاليتهای درونی

در مناطق مختلف متفاوت اس��ت .در واقع کودک دارای فکری

هستند .يعنی فرد عمل را در ذهنش انجام میدهد و راهحلهای

خودگرا اس��ت ،در حاليکه نوجوان میتواند اس��تدالل منطقی

متعدد را در نظر میگيرد .همچنين تغييرات حاصله به ش��کل

کند و بين اش��ياء و پديدهه��ا ارتباط منطق��ی و علمی برقرار

نمادين در ذه��ن کودک انجام میش��ود .عملياتی که در ذهن

کند(باالیان.)1369 ،

ک��ودک رخ میدهند ،بازگش��تپذير هس��تند .يعن��ی در ذهن
نگهداری میشوند .کودک عمليات را با اشيای ملموس و عينی
میتواند انجام دهد.
در دورهی عمليات صوری ،رشد ذهنی به کمال میرسد .در
دورهی قبلی حضور عينی و فيزيکی اشياء ضرورت دارد .اما

از لحاظ ادراک ،بهطور کلی س��ه س��بک ادراکی در کودکان
وجود دارد:
 .1س��بک بازتابی ي��ا قوهی محرک آنی که ک��ودک يا برای
پاس��خگویی تأمل و تفک��ر میکند يا اينکه بدون تفکر پاس��خ
فوری میدهد.

در اين دوره ،نوج��وان خود را از بند عوامل عينی میرهاند و

 .2روش تحليلی يا رابطهای که کودک برای طبقهبندی اشياء،

مس��ائل را در ذهنش بررسی میکند .در دورهی قبل هر يک از

ي��ا آنها را بهطور مجزا تفکيک میکند ي��ا اينکه در ارتباط با

شکلهای بازگشتپذير فقط در محدودهی خود عمل میکردند،

يکديگر آنها را مجزا مینمايد.

ي ک��ه در اين دوره آنها به ص��ورت نظام واحدی در
در حال 
میآين��د و نوجوان��ان توانایی اس��تفاده از احتم��االت را دارا
میشوند(محسنی.)1360،
در بهدستآوردن ميزان هوشی کودکان آزمايشات مختلفی

 .3روش تحليلی يا کلی که کودک بر حسب شکل ظاهر اشياء
يا وضع کلی ،آنها را طبقهبندی میکند.
در مي��زان ادراک بين دختران و پس��ران تفاوتهایی وجود
دارد(ژان -پیرهانری):

انجام میشود .بهعنوان مثال :فرق بين سيب و هلو چيست؟ و

 -برتری زبان و تکلم (دختران)

پس از پاسخگویی درصد هوش��ی آنان بهصورت زير تعيين

 -برتری تجسم فضایی (پسران)

میشود:

 -حل معما (پسران)

کودکان پنج ساله  ،%2کودکان شش ساله  ،%25کودکان هفت
ساله  ،%50کودکان هشت ساله  ،%75کودکان نه ساله .%98
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 روان صحبت کردن (دختران)دقت در ديد و مقايس��هی اشياء در دوران قبل از دبستان و

دورهی دبستان رش��د قابل مالحظهای دارد .انجام دادن عمل

و مخصوص�� ًا رنگها را به ترتيب ردي��ف يا درجهبندی کنند،

عک��س و يا برگش��تپذيری يکی از جنبهه��ای انعطافپذيری

ولی قادر به تفکيک تيرگی و روش��نی رنگها نيستند .بنابراين

و کنترل تفکر اس��ت که در اثنای سن دبس��تانی کودک بروز

کودکان نه تا ده س��اله در زمينهی شفاهی و کالمی همان نوع

میکن��د .بدين ترتيب که کودک میتوان��د در مورد کاری تفکر

اس��تدالل را میکنند که کودکان پنج تا شش ساله در زمينهی

نمايد ،سپس آنرا تغيير داده ،مجدداً به ابتدای کار بازگشته و

رديفبنديهای عينی عمل میکنند .اما از حدود دوازده سالگی

سپس از طريق ديگری فکر نمايد .معنی ديگر برگشتپذيری اين

تفکر صوری يا مجرد امکان پيدا میکند و فرد قادر به تشخيص

است که عملی بهوسيلهی عمل ديگری خنثی گردد.

تيرگی و روشنی در رنگ است(محسنی.)1360 ،

از لحاظ درک نسبت در کودکان ثابت شده که نظم و ترتيب
با نس��بتهای بزرگ و کوچک ارتباط دارد .يعنی کودک در اثر

نقدی بر روانشناسی بازی

تجربه اش��ياء بزرگتر را عقبتر و اش��ياء کوچکتر را جلوتر

کودکان از طري��ق بازی کليهی احساس��ات و عملکردهای

میچيند .همچنين درک وی از اعداد همان درک از نظم و ترتيب

خ��ود را تکميل میکنند .از جمله اضطراب ،مهربانی و همچنين

است ،زيرا میداند که اعداد به ترتيب بيان میشوند.

عملکرده��ای اجتماعی .ه��رگاه بازی به قصد ني��ل به هدفی

شروع مهارتهای عملی و عينی کودکان بين شش و هفت الی

آموزش��ی طرحريزی میگردد ،در حقيقت يک نوع استراتژی

دوازده و سيزده سالگی انجام میگردد .تحقيقات نشان داده که

آموزش��ی ب��وده و خ��وا ه ناخواه مق��داری هرچن��د اندک از

کودکان جوامع غربی زودتر به اين مهارتها دست میيابند تا

ويژگیهای يک بازی معمولی مانند آزاد بودن در فعاليت را از

جوامع سنتی .همچنين رشد اين مهارتها در کودکان به جايگاه

دس��ت میدهد .اينگونه بازيها به قصد آموزش هدفی خاص

اجتماعی خانواده نيز مربوط میش��ود .زيرا با توجه به شغل

بايد از قبل طراحی شده باشند(اليويا فراری.)1374،

پدر و مادر کودک نيز مهارتهای خاصی را ياد میگيرد و قادر

شناخت بازی کودکان بدون آشنایی با نظريههای آموزشی،

به انجام آنها اس��ت .رفتار والدين در کسب مهارتهای عملی

چن��دان کارآ و مفي��د نخواهد بود .يکی از اي��ن نظريات همان

و عينی کودکان نقش اساس��ی دارد .بدين ترتيب که والدين با

روانشناسی رشد در کودکان است که بر طبق آن کودک برای

آموزش بدون محدوديت و بهطور واضح میتوانند رشد ذهنی

شناخت محيط خود دو حالت عمده دارد :جذب و تطبيق.

کودک را افزايش دهند(ژان -پیرهانری).

جذب عبارت است از کوشش کودک در تغيير دنيای بيرون

از لح��اظ خالقيت و عالقه به هنر چنين بهنظر میرس��د که

در جهت سازش و جذب با دنيای درون خود .و تطبيق عبارت

س��نين پنج تا هشت سالگی سالهای طالیی کودک در خالقيت

است از کوشش کودک در جهت تغيير دنيای درون خود جهت

هنر باشد .در آغاز نقاشیها و رنگآميزيها واقعیتر هستند.

س��ازش و تطبيق با دني��ای بيرون .لذا ج��ذب ،زمانی بهوقوع

اما رفته رفته جلوهی خاص خود را از دس��ت میدهند .طرف

میپيوندد که واکنش به اشياء يا رويدادهای جديد بتواند بهطور

راست مغز مخصوص فعاليتهای احساسی و هنری است در

زيادی در محدودهی يادگيری قبلی انجام گيرد ،و تطبيق زمانی

حاليک��ه قدرت تکلم و رفتار منطقی ب��ه نيمکرهی چپ ارتباط

اس��ت که ساخت آن پديده يا رويداد به مقداری تعديل و تغيير

دارد .برخی از روانشناس��ان معتقدند که کاهش توانایی هنر

نياز داشته باشد.

طوريکه
بعد از هشت س��الگی بهعلت عدم آموزش میباشد .

نظريهی دوم نظريهی خود (انسان) محوری در کودک است.

در برخی کش��ورها به کودکان بعد از س��ن هش��ت س��الگی

ازاينرو کودک برای تکميل احساسات خود ،شخصيت خود و

آموزشه��ای خاص هنری داده میش��ود و در نتيجه توانایی

همچنين افزايش تجربياتش به بازی مبادرت میورزد.

هنری کودکان افزايش مییابد(ژان -پیرهانری).
کلي��هی کودکان نه تا ده س��اله میتوانند اندازههای مختلف

نظريهی سوم نظريهی سلسله مراتب يادگيری است که خود
شامل پنج مرحلهی مهم است:
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 .1مهارتهای فکری
 .2يادگيری اطالعات

در طراحی بازيها و س��رگرميها نکات زي��ر بايد رعايت
شود(مهجور)1370،و(اليويا فراری:)1374،

 .3رهيابهای شناختی

 .1حتم ًا کسب نوعی مهارت در بازی وجود داشته باشد.

 .4مهارتهای حرکتی

 .2قانون و مقررات وجود داش��ته باشد تا کودک منطقی بار

 .5نگرشها
بهط��ور خالصه میت��وان گفت که ک��ودک با اس��تفاده از
س��مبولها و با بي��ان برخی از اطالعات خود س��عی دارد که
به-نحوی به دانس��تههای خود شکل ببخشد و به محرکهای

بيايد.
 .3بهتر است که بازی مشارکت بزرگترها را جلب کند.
 .4بهتر اس��ت گروهی باش��د زيرا ک��ودکان کار گروهی را
ترجيح میدهند.

محيطی با يکسری از حرکتهای سازمانيافته پاسخ دهد که

 .5کاربرد آموزشی داشته باشد.

البته اين پاس��خگویی با انتخاب اعم��ال و کنشهای ذهنی وی

 .6بازی بايد خالقيت پرور باشد.

صورت میپذيرد(اليويا فراری.)1374،

 .7تمام اعضای بدن کودک بهخصوص دست ،چشم ،زبان،

پي��اژه بازيه��ا را ب��ه س��ه دس��تهی کل��ی تقس��يم
میکند(مهجور:)1370،
 .1بازيهای تمرينی که فعاليتی لذتبخش همراه با مهارتهای
بدنی است.
 .2بازيهای س��مبليک يا بازيهایی که کودک خود آنها را
درست کرده و تقليد در آنها زياد است.
 .3بازيه��ای دارای قواعد و مقررات که بازيهای اجتماعی
هستند و قوانينی توسط گروه به بازيکنان تحميل میشود.
بازيها و س��رگرميها نه تنها موجب اتالف وقت نمیشوند

گوش و بينی او بايد در بازی ورزيده شوند.
 .8بازی بايد روحيهی کنجکاوی را در کودک فراهم آورد و
ذهن کنجکاو و جستجوگر کودک را اشباع کند.
 .9زيانبخشیهای فکری ،بدنی و روانی در بازی نباشد.
 .10کودک در پايانبازی بايد خود را پيروز حس کند.
 .11نوعی پيچيدگی در بازی باش��د تا با حل آن احس��اس
غرور کند.
 .12عالوه بر قانون و مقررات به برخی از س��نن زندگی نيز
در بازی اشاره شود.

بلکه به نوعی به کودکان آموزش نيز میدهند و وظایف پدران

 .13الگوهای تقليدی در بازی مطلوب و مناسب باشند.

و مادران را س��بکتر میکنند .در واقع آموزندگی و سازندگی

 .14حتیاالمکان بازيها طبيعی باشند تا تصنعی.

بازيها نبايد از نظر دور باشد.

 .15بايد در بازی وقت مناس��ب ب��رای فکر کردن به کودک

سرگرميها و بازيهای آموزش��ی به شناخت اطرافيان از
کودک و در نتيجه سوقدهی رفتار کودک کمک شايان توجهی
میکند .به کمک اين بازيها ميت��وان کودک را در موارد زير
تربيت کرد(مهجور:)1370،
 .1تربيت تفکرات
 .2تربيت تخيالت

داده شود تا خودش جواب را بيابد.
 .16نبايد در حين ب��ازی تعهد يا اجباری برای کودک ايجاد
شود.
 .17زمان تخصيصی برای هر بازی  10الی  15دقيقه مناسب
است.
بهترين ش��روع برای رشد آفرينندگی و خالقيت در کودکان

 .3تربيت روابط اجتماعی و آشنایی با مقررات

ش ا ز دبستان (يعنی حدود شش سالگی)
در سنين آمادگی يا پي 

 .4تربيت دقت

اس��ت .زيرا در این س��ن خصلت کودک تغيير میيابد و ميان

 .5تربيت جسمانی و حواس پنجگانه

تفکر و عمل وی رابطه برقرار میش��ود .کودک ش��ش و هفت

 .6قبول شکست و خودداری به موقع

س��اله معمو ًال نقاشیها و قصهها را برای بازی انتخاب میکند

 .7پرورش احساس و ذوق زيباییشناسی

و از همين سنين بهتدريج اعمالش تابع نقشه و هدف میشود.
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خالقيت از پيروی و تقليد آغاز میش��ود و تقليد از بزرگسال

کودکان در آغاز سنين مدرسه از لحاظ فرهنگی و اقتصادی

عامل مهمی در پيش��رفت کودک و از جمله پيشرفت هنری وی

با هم تقاوتهایی دارند .تفاوت آنها به ميزان زيادی ناشی از

بهشمار میآيد(مهجور.)1370،

تجارب گوناگونی است که قبل از شروع مدرسه آنها را کسب

تفکر خ�لاق در کودک بهويژه در بازيه��ای ابتکاری پديد

کردهان��د .يکی از راههای موفقيت کودکان در آغاز مدرس��ه و

گشته و رش��د میکند .کودکان معمو ًال به بازيها ،فعاليتهای

همچنين در ادامهی راهشان اين است که در زمينههای مختلف

خالقان��ه اضافه میکنند .بهعنوان مثال کودکان ش��ش و هفت

راهنمایی ش��وند و اوليا يا مربيان فقط به دروس تعيين ش��ده

س��اله معلومات خود را و همچنين تجربي��ات خود را که قب ً
ال

کسب کردهاند در بازيها بهکار میبرند(مهجور.)1370،

اکتفا نکنند(جهانشاهی افشار.)1375،
آموزش��ی که در مدرسه صورت میگيرد آموزشی رسمی

به گفتهی يکی از روانشناسا ِن کودک بهنام پاتريک ،8تمدن

اس��ت ،اما آموزش��ی که خارج از مدرس��ه برای کودکان در

و وضعيت زندگی امروزه ش��رايط ويژهای را بر زندگی افراد

نظر گرفته میش��ود ،آموزش غيررسمی اس��ت .اين آموزش

حاکم کرده است .انسان امروزی بيشتر به ذهن و انديشه خود

غيررس��می پايههای ذهنی و تجربی کودک را بسيار محکمتر

تکي��ه دارد تا به نيروی بازو و عضالت خ��ود .ازاينرو برای

میسازد .ازاينرو نبايد از دادن اينگونه آموزشها به کودکان

انج��ام فعاليتهای ذهنی و بهکارگي��ری عضالت کوچک بدن

اجتناب کرد.

فضای کمی الزم اس��ت .پس برای بازی و سرگرمی ميتوان

 -تجارب سالهای کودکی قوی و محوناشدنی هستند.

از فضاهای کوچکتر نيز استفاده نمود .وی اظهار میدارد که

دانشمندان معتقد هستند که قسمت اعظم هوش انسان تا قبل

مغز کودکان کمتر نياز به اعمال ذهنی دارد و آنها بيش��تر به

از شش سالگی رش��د میکند و پس از آن با توجه به تجاربی

ي
حرکات جس��می و رويارویی با طبيعت ني��از دارند .در حال 

که کودک کسب میکند رشد هوشی فرد تا بزرگسالی متفاوت

که در نظريهی فروبل 9بازيهای تخيلی و بازيهایی که باعث

خواهد بود .ازاينرو بسيار مهم است که خانواده وسایل کسب

ش��کوفایی نيروی ذهن��ی و فکری کودکان میش��ود ،اهميت

تجربه را از اين سن فراهم سازد(جهانشاهی افشار.)1375،

ويژهای دارند(اليويا فراری.)1374،

پياژه و همکارانش طی تحقيقات وسيعی دريافتند که توانایی

همانطور که میبينيد در تعاريف صاحبنظران مغايرتهایی

کودکان برای طبقهبندی کردن ،در طول س��ه مرحله گسترش

وجود دارد ،اما اين دليل بر رد يا قبول مطلق يک نظريه نيست،

میيابد .بهطور مثال يک کودک س��ه ساله درک موقتی از رنگ

بلکه ميتوان از نکات مثبت و عينی در کارها استفاده نمود.

قرمز و مکعبهای قرم��ز دارد .ازاينرو در مرحلهی اول چند

يکی از خصوصيات بازی فعاليتی اس��ت ک��ه در آن بازی

مکعب قرمز را کنار هم میچيند ولی بالفاصله فراموش میکند

ص��ورت میگيرد که میتواند ش��امل مهارته��ای حرکتی يا

و به کار ديگری مشغول میشود .در حالي که در مرحلهی دوم

مهارتهای فکری و يادگيری اطالعات باش��د .البته بايد توجه

گسترش توانایی ،يک کودک بزرگتر به طور مرتب مکعبهای

داش��ت که در هر بازی ممکن است از انواع فعاليتها استفاده

قرمز را جدا میکند و در کنار هم میچيند .در مرحلهی س��وم

نمود(اليويا فراری.)1374،

کودک قادر است هم بر مبنای شکل و هم بر مبنای رنگ ،اشياء

کودکان در حين بازی بايد شراکت را بياموزند .بدين ترتيب
میفهمند که برای مورد قبول واقع شدن در نزد ديگران شراکت
و سهيم شدن الزم است.

کودک و بازی

 -بهجای فشار آوردن به کودک خود ،او را راهنمایی کن!

را دستهبندی کند .يعنی قادر خواهد بود شکل و رنگ را از هم
تميز دهد(جهانشاهی افشار.)1375،
کودکان فهم و درک را از طريق فعاليتش��ان به کمک اشيای
گوناگون کسب میکنند نه از طريق خود اشياء و يا چيزهایی که
راجع به اشياء به آنها گفته میشود .اگر کودکان موادی داشته
باش��ند که برای آنها قابل درک و فهم باش��د در آن صورت
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شايستگی منطقی در سطح باال را نيز خواهند داشت .در برخی

نشان داده که عليرغم نياز مفرط کودکان به هنرهای مختلف

از کشورها از جمله انگلستان ،کودکان از پنج سالگی آموزش

مثل ش��ناخت رنگها ،در زمينهی آموزش��ی بس��يار ضعيف

و پ��رورش اجباری يا در واقع مدرس��ه را آغاز میکنند و پنج

برخورد شده اس��ت و فقط کودکان را به اس��تفادهی آزاد از

تا هفت سالگی در اصل سه سال اول ابتدایی است(جهانشاهی

رنگ و نقاشیهای اختياری ترغيب میکنند .هنر وسيلهای است

افشار.)1375،

که توس��ط آن کودک و نوجوان به اس��تقالل فکری و عاطفی

کودکان زير پنج س��ال نياز به آزادی زياد برای بازی دارند.
از اينرو محيط و وس��ایل بازی ايش��ان بايد طوری باشد که

میرسد و با خلق هنری ابراز وجود میکند .اگر کودک به کمک
نقاش��ی و رس��م خطوط افکار خود را بيان میکند ،مطمئن ًا با

تح��رک آنه��ا را برانگیزد .به گفتهی اريکس��ون ،س��ه تا پنج

استفاده از رنگها نيز اين دروننمایی را تکميل میکند .ازاينرو

سالگی «سن بازی» نامگذاری شده است .ازاينرو نبايد فرصت

آش��نایی وی با رنگ عامل مهمی در ش��کلگيری شخصيت و

بازی از کودک گرفته ش��ود .زيرا ابتکار ،خالقيت ،اس��تقالل و

عاطفه وی خواهد داش��ت .تجربه نشان داده که کودکان رنگ

کنجکاوی کودک خفه میشود .تقليد در اين سنين تجلی میيابد.

را بيشتر به طور احساسی به کار میگيرند که آن شايد تأثير

ازاينرو کودکان در اين سنين بيشتر بازيهای تقليدی را انجام

طبيعت و محيط اطرافشان باشد .يعنی کودکان هيچ شناختی از

میدهند(موثقی.)1380،

بهکارگيری رنگ در کارهايش��ان ندارند ،مگر آنکه تعليم ديده

بازی در سالهای اول دبس��تان و در طول دورهی ابتدایی
از نوع بازيهای س��ازنده يا خالق میباش��د .اي��ن بازيها با
واقعيت زندگ��ی ارتباط دارند و اجرای آنه��ا کودک را برای

باشند( .رایس.)1370،

کودک و هنر

ورود به دنيای کار آماده میکند .بازيهای سازنده و خالق و

در ميان بازيهای مختلفی که پژوهشگران برای کودکان در

استفاده از وسایل در دسترس ،نيازهای کودک را از جمله حس

نظر گرفتهاند ،يکسری از آنها به تفکيک رنگها و ارتباط رنگ

کنج��کاوی وی را ارضاء میکند .ب��ازی در اين دوره از حالت

و شکل مربوط میش��ود که در اينجا به برخی از آنها اشاره

انفرادی خارج و گروهی میشود(موثقی.)1380،

میکنيم(جهانشاهی افشار:)1375 ،

فعاليتی که ب��رای کودک به نوعی ميدان تجربه باش��د ،در

 .1چيدن دو رنگ مشابه

واقع نوعی بازی اس��ت .يعن��ی کودک و نوج��وان در محيط

 .2چيدن همرنگها

زندگی و مدرسه برخی از اطالعات را کسب میکنند ،اما برای

 .3چيدن همشکلها

بهکارگيری آن اطالعات نياز به شرايطی بهتر دارند که بتوانند

 .4ساختن آدمک گرد و آبی

آنها را تجربه کنند(لنکستر.)1373،

 .5ساختن آدمک قرمز و مربع

برای انجام بازيهای باقاعده که کودک بتواند از قوانين آن

 .6جور کردن دو رنگ

و کار قراردادی و جمعی پيروی کند ،سنين پنج و شش سالگی

 .7بيرون آوردن کارتهای همرنگ

ب��ه بعد را مناس��ب میدانند .زيرا قبل از آن ک��ودک از قانون

 .8رديف کردن اشکال همرنگ

سردرنمیآورد .ازاينرو سرگرمی يا بازی که کودک بتواند از

 .9رديف کردن به ترتيب شکل و رنگ

قواعد و قوانين آن پيروی کند برای اين مرحله به بعد مناس��ب

بازی ديگری در مورد تشخيص رنگ وجود دارد که توسط

اس��ت .زيرا کودک در حين بازی ياد میگيرد که برای رسيدن

«گانيه» ارائه ش��ده اس��ت .در اين بازی از شش گروه رنگ به

به موفقيت بايد از چه قوانينی پيروی کند(گینا.)1368،

ترتيب زير استفاده میشود:

در اين پروژه و پروژههای مش��ابه ،طراح ملزم به شناخت
جنبههای هنری الزم و مؤثر برای کودکان نيز هست .بررسیها
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 .1سياه و سفيد
 .2زرد و قرمز

(نمودار )2

(تصویر )1دایرهی رنگ ایتن

 .3زرد و آبی
 .4زرد و قرمز و نارنجی
 .5زرد و آبی و سبز
 .6قرمز و آبی و بنفش

کودکان هستند.

تحقي�ق ميدانی در زمينهی ش�ناخت کودکان از
10
رنگ

رنگهای ذکر ش��ده در کارتهایی به همين رنگها بر روی

در ميان صد کودک ش��ش الی ش��انزده س��اله آزمايش��ی

دايرهی رنگ ايتن جاسازی میشود .بدين ترتيب که رنگهای

در مورد ش��ناخت آنها از رنگ به عم��ل آمد .بدين ترتيب که

ذکر شده در دو بسته وجود دارند و از روی دايرهی رنگ يک

دايرهی رنگ به آنها نش��ان داده ش��د و سپس سؤاالت زير

رنگ برداشته میش��ود و از کودک میخواهند که رنگ مفقود

مطرح گرديد:

شده را جايگزين کند (اليويا فراری.)1374 ،

آموزش هنر به کودکان

با توجه به دياگرام زير اهميت آموزش هنر به کودکان کام ً
ال
آشکار است:
بدين ترتيب جنبهی نياز در پروژهی طراحی از لحاظ روانی،

 .1رنگ زرد کدام است؟
 .2رنگ قرمز کدام است؟
 .3رنگ آبی کدام است؟
 .4رنگ سبز کدام است؟
 .5رنگ بنفش کدام است؟
 .6رنگ نارنجی کدام است؟

فيزيولوژيکی ،فرهنگی و ش��ناخت زيبایيها کام ً
ال مش��خص

 .7رنگ زردنارنجی کدام است؟

است .در اين مرحله ،طراحی جنبهی تخصصی میيابد و اگر ب ه

 .8رنگ قرمز نارنجی کدام است؟

طور مثال شناخت رنگ مطرح باشد ،بايد به اطالعات گوناگونی

 .9رنگ قرمز بنفش کدام است ؟

در زمينهی رنگها دسترسی يافت .تحقيقات ميدانی میتواند به

 .10رنگ آبی بنفش کدام است؟

ش��ناخت طراح از جامعهی هدف کمک زيادی بکند و همچنين

 .11رنگ سبز آبی کدام است؟

اطالعات مفيدی مثل روانش��ناختی رنگها و انطباقات ش��کل

 .12رنگ سبز زرد کدام است؟

و رن��گ ،ابزارهای خوبی برای نيل ب��ه هدف در طراحی برای

 .13آيا میدانيد رنگهای مکمل چه هستند؟
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 .14آيا میدانيد به چه رنگهایی سرد و گرم میگويند؟

اس��ت و نمیدانند که ايجاد يک رنگ در نتيجه ترکيب رنگهای

 .15آيا میدانيد رنگ خاکستری چگونه بدست میآيد؟

ديگر ميسر است.
برای آموزش رنگ به کودکان نمیتوان به طور مس��تقيم

نتيجه:

مفاهيم موجود در کتابهای منتش��ر ش��ده را آموخت .بلکه

همانط��ور که مالحظه میش��ود ،ک��ودکان و نوجوانان از

بايد از پارامترهای ملموس و روزمره اس��تفاده نمود .مث ً
ال

لحاظ آش��نایی با رنگها در حد متوس��طی هستند و بايد گفت

برای مفهوم درخش��ندگی در رنگها میتوان به تفاوت ميان

که مقداری از اطالعات آنها ناش��ی از حضور در کالسهای

يک قطعه نان معمولی و يک قطعه نان تست شده اشاره کرد.

هنری میباشد .در زمينهی ترکيب رنگها ،اطالعات آنها صفر

به خصوص اگر يکی از نانها س��وخته باش��د( .البته حس

(جدول )1

بويایی نيز به ما کمک خواهد کرد ).يا اينکه توجه کودک را

گفت که اين همان درخش��ندگی و عدمدرخش��ندگی رنگها

به تفاوت يک ليوان شير و يک ليوان چای جلب نمود .هرگاه

است.

کودک تف��اوت وضوح در رنگ را در دو دس��ته موز کام ً
ال

رس��يده و نرسيده را تش��خيص داد ،آنگاه میتوان به وی
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روانشناختی رنگها (گلبانگ)1375 ،

هنگاميکه میخواهيم آنچه را که میبينيم توصيف کنيم بايد

(تصویر)2

از ابعاد روانش��ناختی رنگها و اثرات نور بر رنگها استفاده
کنيم .اين مبحث دارای سه بعد است:
 )1فام
 )2درخشندگی
 )3اشباع
 .1فام همان خود رنگ است و همانطور که میدانيد ،خلوص
رنگ به فام آن بستگی دارد.
 .2مبنای درخشندگی رنگها به طور عمده منبع انرژی نور

اس��ت که با طول موج نور نسبت مستقيم دارد .مث ً
ال رنگ زرد
درخشانتر از طول موجهای قرمز و آبی است ،حتی اگر دامنه

(تصویر)4

انطباق شکل و رنگ

مبحث ديگری که در آموزش رنگ مهم اس��ت نس��بت ميان

رنگها و شکلها است که در شکل  4مشخص شده است:

مس��ئلهی مهم در مبحث ش��کل و رنگ ،اثری اس��ت که رنگ

از لحاظ روانی بر مخاطب خود دارد .به طور مثال ش��کل مربع

نمايانگر ماده ،وزن و حدود است که میتوان اين خصوصيات را
برای رنگ قرمز قائل شد .يا اينکه شکل مثلث همچون رنگ زرد

دارای س��تيزهجویی ،پرخاش و تهاجم است .شکل دايره همانند
رنگ آبی ماليم ،معتدل و آرامش دهنده است (.)Cass, 1971

اشاره به نمونههای موجود

(تصویر  )3نمودار کيفيت رنگ هنگامی که تمام رنگها در يک موقعيت
نوری همسان قرار میگيرند.

در مي��ان انواع نمونههای موجود که به نحوی در آنها از رنگ

استفاده شده است میتوان به جورچينها ،جعبههای اسرارآميز

رنگ ،قطعات رنگآميزی ش��ده ،پرل��و ،11چرتکهی رنگ ،12احجام

رنگی ،پردک ،13مکعب رنگی ،هرم و گوی رنگ ،پازل ،برج المسه،14

هر سه رنگ برابر باشد.
همانگون��ه که در نوار باال آمده ،درخش��ندگی رنگ فقط به
طور مثال به انواع آبی از رنگ آبی اش��اره دارد و نه به ساير
رنگها.
 .3اش��باع رنگها به درجهی پررنگ بودن نور اشاره دارد.
ازاينرو رنگ سفيد نشانگر فقدان کامل رنگ است و رنگهایی
با درجه اشباع باال فاقد رنگ سفيد هستند.
در مبحث هنر ،رنگ وس��يلهی پرقدرتی برای نش��ان دادن
حالتهای درونی اس��ت .کودکان در کارهای خود از رنگهای
متنوع به طور گس��تردهای اس��تفاده میکنند .ه��ر چه کودک
خردسالتر باشد از رنگهای زندهتر بيشتر استفاده میکند.

کارتهای رنگی و  ...اش��اره ک��رد( .)www.dusyma.deآوردن
تصاوير در حجم مقاله نمیگنجد ،اما میتوان محدود بودن انواع

بازی رنگ را به راحتی درک نمود.

آنچه که مهم است دسترسپذيری و استفاده از مواد با استاندارد

جهانی است ،که به طور مثال وينيل 15يکی از اين مواد است .وينيل
از ُپر مصرفترين مواد پالستيکی در ساخت اسباببازی است و
دارای ايمنی باالست که بر اساس آژانسهای ملی قانونگذاری در
سطح جهان تعيين شده است .مادهای بسيار نرم که برای ساخت
هرگونه وسيله ،قابليت انعطاف دارد(پيکرينگ.)1381 ،

در زمينهی ساخت اسباببازيهای استاندارد و استفاده از مواد

اس��تاندارد در جهان و مجمع جهانی اسباب بازی با نام اختصاری

 16 ICTIدارای اعضای زيادی در جهان است که هدفی مشترک را
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دنبال میکنند .توليد محصوالتی قابل اعتماد و ايمن با رعايت شرايط
ساخت در منطقه و شرايط توليد جهانی از جمله اهداف مجمع جهانی

اسباب بازی است (پيکرينگ.)1381 ،

با توجه به انواع موادی که میتوان با آنها به س��اخت اس��باب

بازی و وس��ایل مربوط به کودکان پرداخت و همچنين با توجه به
اس��تانداردهای جهانی و ايمنی برای کودکان ،شايد بتوان چوب را
بهترين ماده برای ساخت وسایلی ناميد که در اختيار کودکان قرار

میگيرد .البته بايد توجه داش��ت که از رنگها و مواد نگهدارندهی
مناسب استفاده شود .همچنين در استفاده از انواع الوار ،تختهها و

تخته چندال نيز بايد دقت کامل به عمل آيد.

مطالع��ه در مورد نمونههای موجود داخلی و خارجی هميش��ه

ب��ه طراح کمک میکند تا نمون��های را به طور تکراری طراحی نکند
و هميش��ه از خالقيت خود و با استفاده از اطالعات بدست آمده و

نوآوری اقدام به رفع نياز کودکان بنمايد.

نتيجه:

برای نيل به يک نتيجهی خوب ،طراح اطالعات خود را دستهبندی

میکند تا از بهترينها در امر طراحی استفاده کند .در زير نتيجهی
حاصل از تحقيقات آورده شده است:

بايد توجه داش��ت که آموزش هنر به ک��ودک و نوجوان وی را

در تمام مراحل رشد از استقالل فکری و عاطفی برخوردار میکند.
ام��ا اين نکته که از لحاظ هنری کودکان و نوجوانان دارای ادراکات

متفاوتی هستند ،میبايست مد نظر طراحان باشد.

وسيلهای که برای آموزش و سرگرمی کودک ساخته میشود

بايد دارای تمامی جنبههای رش��د کودک از جمله ارزش جسمانی،
ارزش روانی ،ارزش تربيتی و ارزش اجتماعی باشد .به طور مثال

بهکارگيری خالقيت در وسایل بازی و سرگرمی کودکان در رشد

ذهنی و هوشی آنان مؤثر است .يا اينکه از لحاظ هنری ،رنگ اولين

موضوعی است که کودکان عالقه به يادگيری و روبرویی با آن را
دارند و به رنگ بيش از شکل واکنش نشان میدهند.

توجه به تناسبات جسمی و روانی در انواع بازی و سرگرمی برای

سنين مختلف و همچنين استانداردهای ارگونوميک و آنتروپومتری
ی سرگرمی بسيار مهم هستند .پس يک
در ساخت وسایل آموزش 

طراح عالوه بر تعيين حوزه در شناخت گروه هدف ،نياز به شناخت
بس��ياری از مجهوالت اس��تاندارد دارد .به طور مثال شيب پانل يا

مي��زی که کودک ب��ر روی آن کاری انجام میدهد برای هفت تا نُه
س��ال 9 ،درجه میباش��د .برای کودکان نُه تا یازده سال اين شيب

 12درجه میباشد .برای افراد از یازده سال به باال شيب استاندارد

به دليل نزديک بودن روح کودکانه به طبيعت و درک آس��ان از

بزرگساالن مناسب است .همچنين فواصل حرکاتی کودکان از چهار

ی سرگرمی
از موتيفهای موجود در طبيعت برای وسایل آموزش 

ی سرگرمی نيز حائز
توجه به مواد مناسب در ساخت وسایل آموزش 

طبيعت و همچنين وجود سادگی و وحدت در طبيعت بهتر است که

کودکان و نوجوانان اس��تفاده شود .آموزش مهارتهای خاص به

کودکان و نوجوانان از طريق وس��ایل کمک آموزشی ميسر است.
ازاينرو برای تکميل ش��خصيت کودک و نوج��وان ميتوان از این

وسایل به نحو مطلوب اس��تفاده نمود .تقويت خالقيت در کودکان
و نوجوانان يکی از اهداف اصلی استفاده از وسايل کمک آموزشی
است ،به همين خاطر شناخت روانشناسی رشد کودکان از لحاظ

روحی و جس��مانی کمک ش��ايانی به طراحان خواهد کرد .به طور
مثال در دوران کودکی يعنی تقريب ًا از چهار تا هفت سالگی توجه به

رشد جسمانی و پرورش عاطفی کودک حائز اهميت است .در حالي
که در دوران ميانه يعنی تقريب ًا از هفت تا دوازده س��الگی توجه به

رغبتها و تمايالت کودکان اهميت دارد .بد نيست بدانيم که در دوران

نوبالغ يعنی تقريب ًا از دوازده تا ش��انزده سالگی توجه به شرايط و
پارامترهای اجتماعی حائز اهميت است ،و اين در حالي است که در

دوران بلوغ يعنی از ش��انزده س��الگی به باال کودک فردی کامل و
دارای هدف است و خود اقدام به يادگيری مجهوالت مینمايد.
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تا شانزده سال بر طبق استانداردهای موجود مد نظر میباشد.

اهميت اس��ت ،بهخصوص که در ابتدا ب��ه نزديک کردن کودک به روح
طبيعت اش��اراتی داشتيم .مناسبترين ماده چوب است ،زيرا کودک را
به طبيعت نزديک میکند همچنین چوب مادهای فروسايشی است .البته

همانطور که در متن نيز گفته شد ،در ميان پالستيکها وينيل از طرف
مجمع جهانی صنعت اسباببازی تأييد شده است .در هر حال انتخاب
مواد بايستی با توجه به امکانات موجود در نظر گرفته شود.

وس��يلهای که برای آموزش و سرگرمی کودک ساخته میشود

بايد دارای تمامی جنبههای رش��د (هوشی و جسمی) کودک باشد:

وسيله بايد ارزش جسمانی داشته باشد و در جهت پرورش جسمی
کودک به کار گرفته شود .وسيله میتواند دارای ارزش درمانی نيز
ی سرگرمی اهميت
باش��د .توجه به جنبهی تربيتی وسایل آموزش 

زيادی دارد ،زيرا آموزش از اين طريق س��ريعتر صورت میگيرد.

ی سرگرمی در دوران نوجوانی به
ارزش اجتماعی وسایل آموزش 
نوجوان کمک میکند تا زودتر به استقالل فکری برسد.

ی
نيازهای فيزيولوژيکی کودکان در اس��تفاده از وسایل آموزش 

سرگرمی بسيار مهم است که از آن ميان میتوان به تقسيمات زير
اشاره نمود:

 .1فعاليتهای خالق و تجسم کودک.

 .4گروهی بودن بازی و ايجاد تنوع.

 .5آموزشی باشد و جنبه يادگيری داشته باشد.

 .6پرورش خالقيت در کودک با ايجاد نوعی پيچيدگی س��اده در

بازی.

 .2سر هم کردن و جور کردن اجسام.

 .7زمان مناسب برای هر بازی  10الی  15دقيقه است.

 .3يادگيری در طول بازی.

 .4قطعه قطعه و سر هم کردن.

بهتر است بدانيم که کودکان از سن شش سالگی به طور افزايندهای

قادر به پاسخگویی به محرکات پيرامون خود هستند .البته در پسران

اين س��ن کمتر است .برای درک شکل و ترکيب اشياء ،کودکان قبل
از ش��ش سالگی فقط از دس��تان خود کمک میگيرند ،اما از شش
سالگی به بعد عالوه بر دس��تان و انگشتان ،به طور منظم قادر به

درک اشکال و ترکيبات مختلف هستند.

با توجه به نوع پروژه میتوان سنين مختلف کودکی را از لحاظ

درک ،استنباط ،تمايالت ،حس تشخيص ،مهارتها ،انواع شناخت و...

دستهبندی نمود .ازاينرو بهتر است که طراح به بازخورد کودک در
استفاده از وسيلهی مورد نظر توجه داشته باشد .پس اشاره به چند
خصوصيت ضروری در بازيها و سرگرمیها میتواند به طراحان

در امر طراحی برای کودکان کمک کند:

 .1کسب مهارت توسط کودک از جمله مهارتهای بدنی و فکری.

بديهی است که توجه به عوامل محيطی وابسته به فرهنگ اجتماعی

و همچنين اعتقادات جامعه ،يا عواملی همچون هوش و خالقيت ،و

س��ن و جنسيت نقش مؤثر و مس��تقيمی بر روی طراحی بازی و

سرگرمی برای کودکان دارد.

بازیهایی که با هدف آموزش��ی طرحريزی میش��وند از لحاظ

دامنهی فعاليت با بازيهای معمولی متفاوت هستند و حتم ًا بايد منطبق

بر نظريههای آموزشی باشند .بازیهایی که توسط پژوهشگران و
در راستای تفکيک رنگها و در ارتباط بين رنگ و شکل طراحی شده

است در حد بازيهای کارتی و نوشتاری است که در آنها فقط به
تناسبات رنگها و شکلهای مختلف اشاره شده است.

در مرحلهی پايانی ،طراح با انتخاب نوع پروژه و تعيين گروه هدف،

اقدام به خالقيت و نوآوری میکند .او میداند که با اين حرکت گامی

بلند در جهت پرورش کودکان برداش��ته است .کودکان امروز ما به
ابزارهای دقيق برای نيل به آيندهای پربار نياز دارند .يکی از مهمترين

 .2وجود قانون و مقررات در بازی و همچنين استفاده از برخی

اه��داف طراحان در اين زمينه بر ش��کلگيری صحيح کودک منطبق

 .3جلب مشارکت بزرگترها و تقويت الگو پذيری در کودک.

طراحان يافتن راههایی است که برای آينده کودک بيراهه نباشد.

سنن فرهنگی.
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