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 چکیده

ی شناسی است. براین اساس، یادگیرشناسی و بوماز منظر زیست« یادگیری»هدف اصلی این پژوهش، واکاوی 

 شناسی و رفتار فرد در محدوده مرزهای ذات زیستیدهی به فیزیولوژی، ریختبخشی از فرایند شکل مثابهبه

ر طوالنی کودک انسان در دوره بسیاشود. ازآنجاکه ذات زیستی انطباق با محیط تعریف می منظوربهارگانیسم، 

گیرد، نوعی گرایش ذاتی به ارتباط با طبیعت در انسان وجود شناسی طبیعی خاصی شکل میو در بوم تکامل

کند های عاطفی و هیجانی بروز پیدا میای از تجربهاند و به شکل مجموعهگرایی نامیدهدارد که آن را زیست

کند؛ لذا، ای در ارتباط است و به بقاء گونه در آن زیستگاه خاص کمک مییافتهکه با قواعد یادگیری سازش

محیط  کهکند. درحالیسیر رشد و یادگیری کودک را هدایت می مند، خطبه نحوی خودانگیخته و موقعیت

ای است که در آن خودانگیختگی، تعامل و تحرک رشد و یادگیری کودکان امروز بیشتر در فضاهای بسته

، نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که برای طورکلیبهشود. محدود می شدتبهکودکان مستقل 

های طبیعی فراهم آید. این های کودکان در محیطیادگیریِ درخور، باید امکان حضور خودانگیخته گروه
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 مقدمه

. در این میان ها بررسی کننداند تأثیرات محیط و فضای کالبدی را بر انسانمطالعات بسیاری کوشیده

گذرانند در معرض تأثیرات بیشتری از محیط هستند. در دوره کودکان که سنین رشد بسیار سریعی را می

زندگی  آن شده وای گرفته است و بخصوص شهرنشینی شکل غالب ها اشکال تازهاخیر که زندگی انسان

ای شهری و شکل مسکن آپارتمانی هم رو به گسترش و فزونی است این اثرات ابعاد گسترده و تازهکالن

دهنده روانی کودکان و نوجوانان در شهرهای بزرگ نشان -یافته است. آمارهای مربوط به وضعیت رفتاری

آمار اختالالت روانی وسواس، اضطراب، کننده شده است. که آمارها نگراننحویافول این وضعیت است به

 هایشهری ازجمله کودکان و نوجوانان در سالافسردگی و میزان خودکشی و چاقی در میان جوامع کالن

ها و پیامدها نشان از مواجهه با جهان و این قبیل آسیب .(Narvaez, 2014, pp. 1-2)اخیر بیشتر شده است 

رفتند و بینی جدید قرار گبه نحو چشمگیری تحت تأثیر این جهان هویژبهبینی جدیدی دارد. کودکان جهان

ای قدیم آن شیوه یادگیری بسیار متفاوت با دنی تبعبهبه گواهی مطالعات و شواهد، شیوه زیست کامالً جدید و 

 جایبهشود و اهمیت و ناچیز انگاشته میکنند. یادگیری مستقل کودکان در این دنیای جدید کمرا تجربه می

 تری دارند.آن تدریس و تعلیم قصدی جایگاه رفیع

های ینهدرزممشارکت  واسطهبهکنند که یادگیری در کودکی شناسانه اشاره میرویکردهای انسان

های خاص هر فرهنگ درباره دهد. دیدگاهطوالنی پیش از بلوغ رخ می معنادار اجتماعی، در طول دوره

 های فردیها و انگیزش، همچنین تواناییهاآنهای مؤثر دستیابی به هبرآمدهای مطلوب یادگیری و را

یری دهی یادگشناختی ازجمله عوامل اصلی هستند که سازمانبه شرایط بوم هاآنکودکان و نحوه واکنش 

های کنندگان فعالی در محیطکنند. کودکان در پی یادگیری هستند تا مشارکتکودکان را معین می

ی فرهنگی هاممکن است تغییر یا تنش هاآنجامعه محلی  بااینکهوند و با گذشت زمان، حتی شان شزندگی

 (Lancy, Bock, & Gaskins, 2010) ساالنی کارآمد در آن بدل شوندبگذراند، به بزرگ از سر

کند که یادگیریِ علوم و های متفاوت تصدیق میاز مطالعات در علوم و دانشای مجموعه گسترده

ای های ناب فکری و جدا از عوامل اجتماعی، فرهنگی و زمینههای انتزاعی مانند ریاضیات، فعالیتحتی دانش

عکس، تأکید شده است که یادگیری و آموزش ؛ به(Cobb, 1994; Confrey, 1995; Lave, 1988)نیستند 

گذارند بلکه بر تولید انواع دانش تأثیر می تنهانهدهند که ای رخ میهای اجتماعیهمواره درون زمینه

 .(Lave & Wenger, 1991; Rogoff, Mejía-Arauz, & Correa-Chávez, 2015)هستند  هاآنکننده تعیین

ناخت را در تحلیل ش کنند و جایگاه زمینهمند دانش تأکید میهایی که بر ماهیت اجتماعی و زمینهدیدگاه
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های نظری مبتنی بر ها و چارچوبشوند. پژوهششناخته می« 1مندیموقعیت»عبیر بخشند با تاولویت می

 ، اجتماعی و تعاملی باید در هر تلقی اززبان شناسانهفشارند که عوامل مندیِ شناخت بر این پای میموقعیت

د و شناخت نگارافرایندهای تعامل را مبنا می»این رویکرد آن است که  آیند. شناسه حساببهموضوع یادگیری 

. لیو و ونگر (Greeno, 1997)« کنند.تعاملی تبیین می یهاسامانهدر  سهمشانفردی و دیگر رفتارها را به لحاظ 

کنند می، و اشاره «مند نباشدهیچ فعالیتی نیست که موقعیت»دارند که برند و اظهار میاین ادعا را بیشتر پیش می

است و نه « شخص کامل»کند که مستلزم در نظر گرفتنِ یک بر دریافتی جامع تأکید می»انداز که  این چشم

ه عامل، کند؛ و بر این دیدگاه کدرباره جهان؛ بر فعالیت در و با جهان تأکید می ادیبن تیواقعدانش « دریافت»

 .(Lave & Wenger, 1991, p. 33)« ددهنفعالیت، و جهان به نحو دوسویه یکدیگر را تشکیل می

ر کنند تا تحلیل یادگیری از تأکید محدود و منحصا نتایج مهمی دربر داشته و کمک میاین رویکرده

یت شود که ماهحال در این نوشتار استدالل میاو فراتر رود. بااین« درونی»بر فرد و فرایندهای شناختیِ 

ریافت. تفکر د تمامیبهای یا اجتماعی توان تنها با توجه به عوامل زمینهمند را نمییادگیری و شناخت موقعیت

مند هایی که به نحوی قانونشود، زمینهای میشناسانه و تجربههای زیستو یادگیری همچنین شامل زمینه

 ربارهکردن د فهمیدن، صحبت های ویژهدهند. این شیوههای خاص معنایابی از جهان را برای ما شکل میشیوه

کنش  اهمبحیوانی هستند که  گونهکیاساس اینکه اعضایی از  ها، برچیزی و کنش در جهان در میان انسان

دالل کنند، مشترک هستند. در این مطالعه، استفیزیکی معین همزیستی می و واکنش دارند و درون یک رسانه

زیستی و فیزیکی  در درون یک زمینه جسمی دارد؛ یعنی شود که شناخت و درنتیجه یادگیری انسان زمینهمی

 ماهیت شناخت و دانش مندی ناب را جدی بگیریم، انگاشت مجددی دربارهشود. اگر بدنواقع میمشترک 

   خواهد داشت. ریزی آموزش و محیط آن دربرهایی برای برنامهو همچنین داللت

 

 شناسی کودکی زیست

 بندی کودکی انسان )خردسالی، کودکی و نوجوانی(تکاملی، فرم و زمان شناسیزیست بنا بر

هایی اب، طبیعت در مورد انسان انتخ«انتخاب طبیعی»های تکامل هستند. بر مبنای فرضیه تکاملی فرآورده

آمیز با محیط های توفیقنتیجه انباشت سازش هاآنیابیم که درمی هاآنداشته است که با بررسی سرگذشت 

 ها(، چنینسلولیخیلی از تک اند. موجوداتی را تصور کنید که کودکی ندارند )مانندما بوده 2نیایی

حیطی ها در مای مشابه اینسامانه .سالی هستندگرفته و قادر به عملکرد بزرگدر بدو تولد کامالً شکل

                                                 
1. Situatedness 

2. Ancestral 
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ن آنچه برای عملکرد خود نیاز دارند بدون طی کرد و جایی که اوالد هر تواند زندگی کند که تغییر نکند،می

آنی تولیدمثل کنند، درواقع تمام  طوربهباشند. چنین موجوداتی قادرند  مراحل رشدی در دسترس داشته

توانند اوالد انرژی الزم برای بزرگ شدن و رشد قابل تخصیص به تولیدمثل است. با نظر به این ویژگی می

با  ایدبنافع را م بیشتری نسبت به موجودات دیگری داشته باشند که باید برای تولیدمثل صبر کنند. اما این

ادن به آید فرصتی برای شکل دسنجید. فردی که تقریباً بالغ به دنیا مید نآورهایی که به بار میهزینه

شناسی یا رفتار خود برای تطبیق یافتن با محیط ندارد. در مورد دیگر موجودات، اگر میزان فیزیولوژی، ریخت

ا این برای نداختن تولیدمثل باال نخواهد بود. امومیر در محیط نسبتاً پایین باشد، آنگاه ریسک به تأخیر امرگ

ای دارد که باید بخشی از انرژی خود را وقف تضمین بقای اوالد در حال رشد کند. ازآنجاکه والد هزینه

گر کند، الگوی تخصیص انرژی به بزرگ شدن یا تولیدمثل نمایانای اقتصادی عمل میانتخاب طبیعی به شیوه

بهترین اقتضاء آن  2یک تراز جانوری یا گیاهی 1بود. این الگو یا سرگذشت حیاتِ  هدترکیب بهینه منافع خوا

 . (Bock, 2010)است  3در مواجهه محیط

سنگین کردن شدند و آن بین تعداد و مرغوبیت اوالد دیگری هم مجبور به سبک هدرزمینوالدین 

هرچه مرغوبیت بیشتر باشد، احتمال اینکه فرزند برای تولیدمثل خودش زنده بماند  .(Stearns, 1992)است 

ک والد تعداد زیادی اوالد تولید کند. در این صورت با توجه به بیشتر است. در حالت دیگر، ممکن است ی

شناسی تکاملی، نظریه سرگذشت حیات برای فهم یابد. در بوممحدودیت منابع، مرغوبیت اوالد کاهش می

فیت بستان، یعنی تولیدمثل زودهنگام یا دیرهنگام و تعداد یا کی سازگاری با محیطی خاص بر مبنای این دو بده

 .(Stearns, 1992)شود کاربرده میبهاوالد 

طورقطع دوره کودکی منشأ دیگری هم داشته است: انتخاب اندازه بزرگ مغز به 4هادر مورد نخستی

تر و زیستن پیچیده 5هایجویی در کنج و پیچیدگی رفتاری که خود این مورد دو منشأ داشته است: خوراک

اعی ماند؛ زیرا، برای افرادی که در یک گروه اجتمرتبط باهمهای اجتماعی. این دو فشار انتخابی در گروه

کاری و رقابت بین اعضای گروه بستگی دارد هم ناهستند، توانایی یافتن و استخراج منابع غذا به میز

(Johnson & Bock, 2004)ها در نخستی 6الی پایه. در این مورد به معنای بسیار عام، جابجایی متو

های شناسیتر و بومپیچیده امرارمعاشها به جنس انسان( در هر توالی به ها به بوزینهها به میمون)پروسیمین

                                                 
1. Life History 
2. Taxon 

3. The Best Fit to The Environment 

4. Primates 
5. Niche 

6. Grade 
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، تری دارندها موجودات عمرهای طوالنیاست. با پیش رفتن در هر یک از این پایه یافتهراهتر اجتماعی

ان شود. در این میتر، و پیچیدگی و انعطاف رفتاری افزون میتر، مغزها بزرگهای کودکی طوالنیدوره

به تعداد  دهد و مرغوبیت اوالد راانسان تولیدمثل دیرهنگام را به تولیدمثل زودهنگام ترجیح می الگوی گونه

. الگوی سرگذشت حیات انسان، الگوی (Kaplan, Hill, Lancaster, & Hurtado, 2000)دارد آن مرجح می

. عالوه بر (Bogin, 1999) ند، کودکی طوالنی، اوالد نسبتاً اندک، و طول عمر دراز را به همراه داردرشد کُ

ها را از نیاکان خود متمایز کرد دوپا شدن بود. های انتخاب طبیعی که انسانترین ویژگیاین، یکی از مهم

وزاد تر شد. پس نتر با مانع لگن مادر مواجه شد که با انتخاب حالت ایستاده کوچکانتخاب مغز بزرگ

 دهد.آید و بخش بزرگی از رشد او خارج از رحم رخ میتر به دنیا میها نارسانسان

ز ارائه نیرویی انتخابی برای اندازه رو به فزونی مغ عنوانبهشناختی را ی، قابلیت بومهای دیگراستدالل

 سویبهحرکت  .(Barrickman, Bastian, Isler, & van Schaik, 2008; Kaplan et al., 2000)کنند می

های شناختی مرتبط با حافظه است مانند جویی استخراجی پیچیده نیازمند تواناییهای خوراککنج

ط به ، توانایی شناسایی خصوصیات مربواندشدهتوزیعیابی منابعی که اینجا و آنجا در فضا و زمان موقعیت

 خوراکی بودن، و فنون استخراج.

رای یافته است، مجالی بها تکاملای که در انسانشناختی پیشرفتهمغز بزرگ و سیستم عصب

ساختار  .(Deaner, Isler, Burkart, & Van Schaik, 2007)کند پیچیدگی و انعطاف رفتاری بیشتر ایجاد می

هایی کسب این پیچیدگی و انعطاف را سرگذشت انتخابی این سیستم ایجاد کرده است. که طی آن قابلیت

 .(Bock, 2005)نیز نتیجه انتخاب طبیعی الگوی مسیرهای رشدی است  هاآنبندی کسب شوند که زمانمی

کنند و طی آن کودکان اطالعات کسب میشوند که های متنوعی ظاهر میاین راهبردهای یادگیری به شیوه

 دهد.اغلب درون زمینه کالبدی و اجتماعی خاص رخ می  واضح است که یادگیری

. نخست، رشد (Bock, 2010)اند سالی در تعاملهای بزرگرسد دو حیطه در رشد قابلیتنظر می به

بت به های کمتری نسترند، تواناییتر و ضعیفصرفاً به این دلیل که کوچکو نمو بدن است. کودکان، 

ساالن در انجام برخی از کارها دارند. درواقع میزان معینی از قوت، اندازه، هماهنگی و استقامت، و بزرگ

 تهای جسمی برای توفیق در هر کار مفیدی الزم است. دوم، رشد مغز و سیستم عصبی و تغییرادیگر ویژگی

ریق تجربه، هایی که از طنیاز از دانش و فن یا ویژگیمالزم با توانایی شناختی است؛ یعنی هیچ فعالیتی بی

به دست آیند، نیست. این دو فرایند متعامل، یعنی رسیدن به رشد و تجربه  وخطاآزمونمشاهده، آموزش یا 

شناختی، اجتماعی و فرهنگی تأثیر های بومهای کودک برای ارزیابی و گذار از زمینهالزم، بر توانایی
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های ز تنوعین باهمبر فراز زمان و مکان متغیرند، شیوه تعامل این فرایندها  شدتبهها گذارد. چون این زمینهمی

 بسیاری داشته است.

شناختی، نحوه توزیع و فراوانی منابع و سادگی فناوری تولید غذا مجالی برای های بومدر برخی زمینه

های معیشتی شناسیبرخی بوم .(Lancy, 1983)کند ساالن برای کودکان ایجاد میعمل کردن در کنار بزرگ

دار، نیاز آوری منابع دریایی مانند حلزون صدفیا جمع (Kramer, 2005)ازجمله برخی صور کشاورزی

مانند  –تر اتکا دارندهای پیچیدههای معیشتی که بر مهارتشناسیای پیچیده ندارند. در بومجدی به کاره

سالی )گاهی تا اواخر دهه چهارم عمر( کودکان تا اواخر کودکی و حتی تا بزرگ -جو جوامع خوراک

  .(Bock, 2002)شوند آوران قابلی نمینان

شناسی، دوره کودکی را که حاصل انتخاب طبیعی برای انسان شناسی و انساناندازهای زیستاین چشم

الی تعریف سای برای رسیدن به رشد و تجربه کافی در زیستگاه برای ایفاء نقش بزرگدوره مثابهبهاست 

ندی است؟ ن چگونه فرایکند، اما آکنند؛ یادگیری فرایندی است که کودک این رشد و تجربه را کسب میمی

 شناسی یادگیری چیست؟شناسی و بومکند؟ زیسترا پس از تولد کسب می چیزهمهآیا کودک 

 

 شناسی یادگیریشناسی و بومزیست

موجودات  دیگر، همهعبارتساختار ژنتیکی ارگانیسم محصول عمل گذشته عوامل تکاملی است. به

انسان  های مربوط به تحوالت رشدی فردبینیاند. لذا پیشهبرای زندگی در محیط گذشته خویش سازگار شد

ترده شناختی باشد که کودک در طی دوره گسهایی درباره آن جهان اجتماعی و بومبایستی بر مبنای مفروضه

 .(Heerwagen & Orians, 2002, p. 31) یافتشد و بلوغ میتکامل انسان در آن متولد می

صبی ها و استعدادهای عشناسی تکاملی آن است که ظرفیتهای بنیادی در دیدگاه بومیکی از ایده 

های گذشته افرادِ گونه به پیشامدهای محیطی خویش و الگوهای واکنش امروزی ما محصول تکامل واکنش

فتند و گرما جا میگذاشتند، در دستگاه عصبی تأثیر مثبت می 1ها که بر شایستگیاست. آن دسته از واکنش

 شدند. نتیجه اینکه مغز پیچیده و کودکی طوالنی گونه انسان درکاستند، حذف میکه از شایستگی می هاآن

ها در دوره طوالنی تکامل در این های خاصی بوده است. انسانیافته که واجد ویژگیزیستگاهی تکامل

های متنوعی مواجه شدند که بعضاً مفید یا و پدیده میلیون سال بوده است با عناصر 1.5بر زیستگاه که بالغ

به این  هایی نسبتداریها و جانبذاتی گرایش طوربهکند که بشر خطرناک بودند، عالمان تکاملی ادعا می

                                                 
1. Fitness 
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ها دارد؛ یعنی فارغ از نحوه کارکرد آن عناصر در زندگی امروز بشر و بر اساس سابقه امر در زندگی پدیده

های مختلف زندگی انسان در دوره هاآنداری گنگ و خفیف نسبت به نه، نوعی جانبمیلیون ساله گو

 برای هدایت زندگی ارگانیسم در زیستگاه خاص او است.  ابزاریجعبهشود که درواقع پدیدار می

شناسی یا بخشی از فرایند شکل دادن به فیزیولوژی، ریخت مثابهبهبنابراین، یادگیری در امتداد رشد 

 ابزاریجعبهتن اینکه شود، با دانساش تعریف میار فرد برای تطبیق یافتن ارگانیسم با محیط متغیر زیستیرفت

داری های خارجی جانباز جنس عواطف و هیجانات به شکل ذاتی در دسترس او است که نسبت به پدیده

پردازیم که یادگیری ییابد. در بخش بعد به این مهای خاصی ظهور میبندیو تشخیص دارد و با زمان

 نمود. انتظار را بیشتر تسهیل خواهد هایی برآمدهای موردکودکان در چه محیط

 

 گرایی و یادگیری کودکزیست

دیگر، عبارتچنانکه اشاره شد، ساختار ژنتیکی ارگانیسم محصول عمل گذشته عوامل تکاملی است. به

تار توان از نسبت ساخاند. با این اوصاف میشده همه موجودات برای زندگی در محیط گذشته خویش سازگار

 شناسییستز در رشته نوپدیدی مباحث ازجمله در شناسی خاص سخن گفت.  اینژنتیکی کودک با یک بوم

 آن اصلی ونمضم»... نویسد: زاده میاست. چنانکه وهاب شود، دنبال شدهمی نامیده( بیوفیلیا) گرایی زیست که

 سال هانمیلیو طی انسان گونه که است هاییسازگاری نمایانگر ما ذاتی هایبیزاری و تمایالت که است این

 گرچه و ودش تأمین او بقای تا داده شکل زیستهمی آن در که خاص زیستگاهی سازش با برای خویش، تکامل

 ندگان،خز درنده، حیوانات ... ،تغییریافته یکسره او زیستگاه و زندگی شرایط اخیر سال هزار چند طی در

 هب هاآن از خویش رؤیای در حتی هم هنوز اما کنندنمی او متوجه خطری شب تاریکی و پرشیب هایصخره

 اما ندارد واردش طبیعی هایمحیط به رفتن یا هاکوه پیمودن به فیزیکی نیاز دیگر گرچه. افتدمی وحشت

 روح افتادهرتپ دنج و سبز گوشه در مراقبه و تأمل آبشار، دیدن بکر، طبیعی فضاهای در گشتن و کوهنوردی

 همچون یابوده. گونه طبیعت از جزئی خود انسان سال هامیلیون .. برای.دهدمی پاالیش را خسته شهرنشینش

 همچون نیز، ما. است زدهمی رقم را سایرین زندگی و مرگ که محیطی عوامل همان دستخوش ها،سایر گونه

 و حساس بقا، فظح در بااهمیتش متناسب خویش، زیستگاه محیط تغییر و عامل هر به نسبت بایستمی سایرین،

 . (Vahabzade, 2014)...« دادیم می درخور پاسخی هریک مقابل در و بودیممی زنگبهگوش

( 1984) است؟ ویلسون مؤثر ما بر اندازه چه تا فرد، یا یک گونهیک عنوانبه چه طبیعت، با رابطه ما

. کرد مطرح یطبیع چیزهای با نزدیکی و ارتباط برای ذاتی گرایش یک عنوان تحت را گراییزیست نخست

 و ه عاطفیتجرب شویممی روروبه طبیعی چیزهای با وقتی که کرد عقیده اظهار و اشاره هیجان نقش به بعدها او
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 گفته .ستا متغیر ترس، از ناشی اضطراب تا آرامش از تفاوتی، وبی تا حیرت از ،«بیزاری تا جذب» از ما هیجانی

 از ما ادگیریی نحوه بر که است ارتباط در اییافتهسازش یادگیری قوانین با ما عواطف از دسته این که شودمی

 طی رد یادگیری قواعد و عواطف پیچیدهمجموعه درهم این. هستند حاکم طبیعت، مورد در همچنین و طبیعت

گرایی زیست یرتفس راهیک وربیک و دوال .هستیم که اندساخته آن از ما و کرده کمک ما بقای به تکاملی تاریخ

 استعداد ثالًم به شباهتبی که بدانیم انسان« یافتهسازش ذهن» از ایزیرمجموعه عنوانبه را آن دانند کهرا این می

 .(Cited in Verbeek & De Waal, 2014نیست ) فرهنگ یا زبان برای ما طبیعی

شناسانه با گرایی تمایل به ارزشمند تلقی کردن طبیعت است، نوعی خویشی زیسترو، زیستازاین

( نشان داده شده است، 1یابد. چنانکه در جدول )مبنایی بازتاب میمحیط طبیعی که به گفته کلرت در نُه ارزش

کافی  اند. وقتی آدمیان تماسرخداد این نُه ارزش را مبنایی حیاتی برای خوشی جسمی و ذهنی بشر تلقی کرده

های های طبیعی دارند، منافع جسمی و ذهنی مهمی از رخ نمودن کارکردی این ارزشبخش با محیطو رضایت

که در ژنتیکی هستند و برای این« خفیف»ها تمایالت حال این ارزشکنند. درعینگرایانه کسب میزیست

تماس و  ی کافی، تجربه و پشتیبانی فرهنگی دارند. در فقدانکارکرد ظهور یابند وابستگی باالیی به یادگیر

فی مانند. درنتیجه باعث کمبودهای جسمی، عاطروند یا ناقص میها به تحلیل میتجربه کافی از طبیعت، ارزش

گرایانه به نحوی سازگارانه بیان شوند، فواید جسمی و های زیستشوند. اما اگر این ارزشو عقالنی می

تی متنوعی ازجمله افزایش احتمال محافظت از خدمات و کاالهای عمومی، تفکر انتقادی و حل شناخروان

، خالقیت و کاوشگری، بروز محبت و گسترش پیوندهای اجتماعی و حتی تصدیق و تأیید یک وجود مسئله

نی تکاملی های زماگرایانه در طول دورههای زیستعادالنه و بامعنا را موجب خواهند شد. هریک از ارزش

اجتماعی  هایی ظریف و پیچیده در شایستگی فردی واند چراکه به شیوهیافتهراهاند و تا عصر مدرن هم بسط یافته

 .(Kellert, 2012, p. 49) انددر یک نزاع جاری برای سازگاری یافتن و بقا سهمی ایفا کرده

فیف یک مجموعه از تمایالت خ مثابهبهتوان صرفاً گرایی را میبنابراین بر این مبنا انگاره زیست

عت تعریف کرد که در خوشیِ جسمی، مادی، عاطفی، عقالنی و ژنتیک برای ارزش قائل شدن برای طبی

شناسی و تکامل انسان دارد، حفاظت از طبیعت را نیز گرایی ریشه در زیستاخالقی سودمندند. چون زیست

های گرایانه ساختهای زیستکند که پایه در منفعت شخصی درازمدت دارد. ارزشنمایندگی می

و اراده  بسته به انتخاب هاآنای هستند که تجلی و رشد کارکردی یالت ذاتیو درواقع تما« اجتماعیزیست»

ها یا به نحو سازگار و یا به نحوی معیوب ها، ارزشهای افراد و گروهها و انتخابآزاد است. بسته به فرصت

 شد. بیان خواهند
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یک  تابانند کهیادگیری هستند که تمایالتی را بازمی« قواعد»گرایانه، در عمل، های زیستارزش

 ها را در وجود اوآنکه وجود تجربه و حمایت اجتماعی ارزش شرطبهفراگیرد،  سرعتبهتواند شخص می

ن بی هاآنحتوای ها فراورده هم یادگیری و هم ژنتیک هستند، شدت مترغیب و آزاد کند؛ زیرا همه ارزش

های دهد. اما تحمیلای رخ میالعادهها و تجارب با گوناگونی فوقها به سبب تنوع فرهنگافراد و گروه

رخ  ایکند. لذا هر ارزشی در امتداد زنجیرهبیولوژی انسان بیان سازگارانه این گوناگونی را محدود می

ه در ها است کی بیولوژیک بین افراد و گروهدهد که بازتاب تغییرپذیری عملکردی در میان مرزهامی

رفته، اندازه صورت گبنیه، یا بیان افراطی یا بیحدهای بیرونی این طیف، جایی که رشد ناکافی یا کم

بازتاب غنای اتکای انسان به جهان طبیعی برای برازندگی و امنیت  باهمدهد. این نُه ارزش اختالالتی رخ می

تن توان برآمدن اخالق دغدغه داشچنان آشکار است که از آن میهای متقابل آنگیای از وابستهستند، رشته

 .(Kellert, 2012) یافتن تحقق نفع شخصی چشم داشت برای محیط طبیعی را از دل امتداد

 

 طبیعی هایارزش شناسیتیپ :1 جدول

 تعریف ارزش

 طبیعت کششی و جاذبه شناختیزیبایی

 طبیعت کنترل و سلطه طلبانه مالکیت

 طبیعت با عاطفی پیوند انسانگرایانه

 طبیعت با معنوی و اخالقی رابطه اخالقى

 طبیعت در جستجو و کنکاش گرایانهطبیعی

 طبیعت ناسازگاری و ترس نگرانهمنفی

 طبیعت فهم و شناخت علمی

 تخیلی و زبان منبع مثابهبه زبان نمادین

 فیزیکی و مادی هایپاداش منبع مثابهبه زبان ابزارگرایانه

 

 ینا شوند،می ظاهر فرد زندگی از مختلفی مراحل و سنین در ارزش نه این که است آن از حاکی هاپژوهش

 :(Kellert, 2014دارد ) ویژگی چهار تکوینی پیشرفت
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 و یچیدهپ سطوح سمت به واسطهبی و ملموس نسبتاً هایواکنش و هاادراک از ارزشی، بیشتر تکوین. 1 

 .کندمی حرکت تجربه و تفکر ترانتزاعی

 و آغاز خودمحورانه و شخصی کامالً هایدغدغه از عموماً طبیعت با مرتبط هایارزش کسب روند. 2 

 .کندمی حرکت شخصی مسائل سایر و تراجتماعی عالئق سمت به تدریجبه

بال  تطبیع با مرتبط هایارزش ابتدا که است طوراین عمدتاً  هاارزش این جغرافیایی توزیع ازنظر. 3 

 و ایمنطقه اسمقی با مرتبط هایارزش به نوبت تدریجبه سپس و یابدمی تکوین فرد پیرامون واسطه

 .رسدمی جهانی

 ترقالنیع و ترمنطقی تر،انتزاعی هایارزش از زودتر دارند، هیجانی -عاطفی جنبه که هاییارزش غالباً . 4 

 .شوندمی ظاهر

شود می یجادا متمایزی مراحل یا سنین در آشکارا طبیعت با مرتبط هایارزش کودکان، بیشتر برای 

(Kellert, 1997). نداغایب کودک زندگی دیگر هایدوره در هاارزش این که نیست معنا آن به این البته 

 راستا، نای در. شوندمی نمایان و گیرندمی شکل صراحتبه هاارزش این که است هاییدوره دهندهنشان بلکه

 : گفت سخن توانمی کلی مرحله سه از

 در دهد.می رخ سالگی 6 تا 3 سنین بین طبیعت با رابطه در کودکان هایارزش تکوین مرحله اولین .1

 این. یرندگمی شکل طبیعت مورد در نگرانهمنفی و گرانهسلطه ابزارگرایانه، اندازهایچشم دوره این

 خطر، و تهدیدات از اجتناب کودک، فیزیکی و مادی نیازهای بر برآوردن اولیه تأکید شامل مرحله

 . است امنیت و آسایش کنترل، حس به دستیابی و

 سالگی 12 تا 6 حدود از کودکی میانی دوران در طبیعت با مرتبط هایارزش تکوین دوره دومین .2

 و زیباشناختی نمادین، گرایانه،انسان هایجنبه که است زمانی کودکی میانی دوران. دهدمی رخ

 گرایانه،ابزار هایمؤلفه اهمیت از زمانهم طوربه و یابند،می تکوین شکل ترینسریع به ورزانهدانش

 طبیعت هایپدیده و موجودات سایر با سن این در کودکان. شودمی کاسته جویانهسلطه و بافانهمنفی

 خانه به کنزدی نسبتاً  هایمسافت در بیشتر موضوع این اگرچه کنند،می برخورد آشناتر و ترراحت

 همه از .(Shepard & Midgley, 1996). وحشحیات و نخوردهدست نواحی در تا است مشهود

 ورطبه طبیعت فهم و دانش جذب برای کودک ظرفیت و کنجکاوی، عالقه، دوره این در تر،مهم

 اکتشاف و تخیل و قوه جستجوگری که است دوره همین در یابد.می گسترش توجهیقابل

 تشخصی گیریشکل در اطراف طبیعت با تماس اهمیت شود،می ظاهر کودک در ازپیشبیش
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بیعت ط با کودکان تعامل مورد در تجربی مطالعات واسطهبهدیوید سوبل  را کودکی میانی دوران

 با دفر رابطه و «خود» تکوین در بحرانی ایمرحله کودکی میانی دوران»: دهدمورد تأکید قرار می

 ایج کودکی دوران اوایل در موجود حیرت و شگفتی حس کودکی میانی دوران در. است طبیعت

 دگذارنمی کنار را خانه در موجود امنیت کودکان. دهدمی جستجوگری و کنکاش حس به را خود

 کودک یبرا هاییزیستگاه شبه ایجاد امکان. کنند کشف را جدید جهان تا... زنندمی طبیعت به و

 شانتوانایی دادن نشان با هم و دهدمی خودگردانی توان کودکان به هم فرایند، این. آوردمی فراهم

 این. دهدمی نفساعتمادبه حس هاآن به طبیعت، خام ماده از همآن امن، و ایمن چیزی ساختن در

 تجو،جس برای توجهیقابل بالقوه فضای و هستند کودک شناخته جهان ایکرانه همچنین هامکان

 ودکک ذهن در عمیقاً  توانندمی هاتجربه این سن این در. کنندمی فراهم او ماجراجویی و اکتشاف،

 .(Sobel, 2001, p. 159)«شوند حک

 رخ سالگی 17 تا 13 سنین بین طبیعت به مربوط هایارزش تکوین در مرحله آخرین و سومین .3

 مورد رد تراخالقی و ترمفهومی تر،انتزاعی تعقل برجسته و سریع بلوغ شاهد دوره این در. دهدمی

 و عیطبی اخالقی، هایمؤلفه بسط و هاارزش تردقیق بندیدسته در را خود که - هستیم طبیعت

 تریعوس زمانی و فضایی هایمقیاس از کودکان که است زمانی نوجوانی. دهدمی نشان شناختیبوم

 .کنندیم استقبال آن از و یابندمی آگاهی( تکاملی فرایندهای و اندازهاچشم ها،مانند اکوسیستم)

 وانان، درنوج گیرند کهبندی برخی مطالعات، نتیجه میحال راشل و استفان کاپالن با جمعبااین

 برای یشتریب تمایل و طبیعی هایمحیط برای کمتری میل تر،کوچک و تربزرگ سنی هایگروه با مقایسه

 است جاهایی معنی به بیشتر دومی این (Kaplan,2002). دارند شدهساخته هایمحیط مشخص انواع از برخی

 ود؛شمی مشاهده دوگانگی نوعی نوجوانان واکنش در شده انجام که مطالعاتی در .طلبدمی فعالیت و عمل که

 اهاییج به عالقه اما دانندمی را خود طبیعی هایمکان ایمنی و زیبایی، سکوت قدر گرچه که معنی این به

 بزرگی همس عالوهبه .کند درگیر را هاآن تحرک و فعالیت یا و باشد زیاد آن در تحرک و فعالیت که دارند

 اهمب و صحبت صورتبه آن عمده که گرددمی باهم ساالن فعالیت صرف غربی نوجوان فراغت از اوقات

 رایطش قدر صورت هر به ولی ترها،مسن و ترهاجوان اندازهبه نه هرچند نیز نوجوان آنکه خالصه. است بودن

 هاییفعالیت و باشد خود همساالن با گروه که دارد دوست را هاییمحیط اما. داندمی را طبیعی هایمحیط و

 پشتیبانی ار تمایالت این بتوانند طبیعی هایمحیط که جا هر تا بیافریند. هیجان و عمل که دهدمی ترجیح را

 .گیردمی قرار نوجوان پسند زمره در جاهمان تا کند
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هایی طبیعی در شکل تجربه چیزهای با نزدیکی و ها ارتباطدر انساندهد که گرایی نشان میزیست

ها در انگیزش و آمادگی های شناختی عواطف و هیجانشود. در ادامه، داللتعاطفی و هیجانی مشاهده می

 شود.کنش برای انسان بررسی می

 

 هاعواطف و هیجان

 ,Savolainen)های عاطفی )یا عوامل عاطفی( وجود دارند رویکردهای متعددی در تبیین پدیده

ز ها باعث بروهای بدنی به محرکپاسخکنند که انگار درباره هیجان استدالل میهای تن. نظریه(2014

 کنند که هیجانات از ارزیابی وقایعی کههای ارزیابی اشاره میشوند. در مقابل نظریههای هیجانی میواکنش

عمده بر عواطف  طوربه. رویکردهای شناختی (De Sousa, 2014)شوند شود، منتج میمواجه می هاآنفرد با 

 هانآکنند، چراکه های ارزیابی نظرگاه درخوری عرضه میعالوه، نظریهکنند. بهتأکید میو احساسات 

پردازی هایی را که در آن هیجانات و احساسات ممکن است منجر به آمادگی کنش شوند مفهومشیوه

 ,Moors, Ellsworth)اند ارزیابی پرورده یهاهیاز نظر، پژوهشگران نسخ متفاوتی 1980کنند. از دهه می

Scherer, & Frijda, 2013) کند ارزیابی یک میفرض مشترکی دارند که اشاره  هاآن. مهم این است که

 هانآمانده یا تخیلی( خود نقش اساسی در استخراج هیجانات یا تمایز بین  های )حاضر، به یادفرد از وضعیت

گیری ها جهتها، وقایع، یا موقعیتابژه سویبههیجانات   .(Ellsworth & Scherer, 2003)کندبازی می

کنند که در مورد یک ابژه، واقعه یا وضعیت مورد های ارزیابی چهار معیار یا نشانه معرفی میکنند. نظریهمی

 اند از:این معیارها عبارت. (Mulligan & Scherer, 2012, p. 350)گیرند ارزیابی قرار می

 بینی نبودن(؛تازگی )غیرمنتظره بودن، ناآشنا بودن، یا قابل پیش .1

 مطبوع یا نامطبوع بودن ذاتی؛ .2

 ها/نیازها(؛ارتباط با هدف )اقتضاء، یا سودمندی محرک یا وضعیت برای مراتب آنی هدف .3

یک ابژه یا واقعه خاص در جهت مهار وضعیت یا تواند با قابلیت مواجهه )تا حدی که یک فرد می .4

قعه تواند با عواقب یک واقدرت تأثیرگذاری بر عواقب واقعه مواجهه داشته باشد. حدی که فرد می

 شود(.سازگار می یخوببهزندگی را ادامه دهد، یعنی یک فرد تا چه حد 

محیط )فیزیکی، اجتماعی، یا عمده، تازگی است؛ چیزی در  طوربهاولین ارزیابی در این دنباله، 

شخص   داری ممکن است رخ دهد و آمادگیشود. پاسخ جهتکند و توجه شخص جلب میذهنی( تغییر می

آنچه توجه شخص را جلب کرده است نامربوط به  دهی هیجانی در سطح باالتری است. اگر هربرای پاسخ

خوشی او نباشد، ارزیابی بعدی رخ خواهد داد. اغلب، گام بعدی حس مطبوع یا نامطبوع بودن ذاتی است. 
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« خوب احساس»رسند، و تجربه هیجانی از های بعدی از راه میکه ظرفیت منفی است، ارزیابیوقتی ویژهبه

 ;Ellsworth & Scherer, 2003)شود: مانند لذت یا اضطراب زتری بدل میبه هیجان متمای« احساس بد»یا 

Scherer, 2013) عواطف و هیجانات مربوط به طبیعت از این جنس هستند )فارغ از اینکه ممکن است با .

 شته باشند(.معیارهای دیگر همخوانی دا

ر به ها منجهای ارزیابی، رویکردی کارکردی به هیجان دارند، تا آنجا که معتقدند ارزیابینظریه

 های خاصی است که اهمیت خاصیسروکار داشتن با انواع وضعیت هاآنشوند که کارکرد هایی میواکنش

یابی، هیجانات نیروی انگیزشی قدرتمندی دارند که . لذا، با رویکرد ارز(De Sousa, 2014)برای فرد دارند 

مهم در  هایکنند تا با وقایع و وضعیتکنند و به افراد کمک میعموماً حاالتی از آمادگی کنش ایجاد می

 . (Mulligan & Scherer, 2012)شان سازش یابند یا مواجه شوند زندگی

های کند که پاسخانگار درباره هیجان استدالل میهای تنطور که بیان شد، در مقابل، نظریههمان

ای شوند، این ادعا را که عواطف پیش از آنکه پدیدههای هیجانی میها باعث بروز واکنشبدنی به محرک

ناخت ز پژوهش در علوم شناختی بگذاریم که شعصبی و مغزی باشند بدنی هستند، اگر در کنار بدنه دیگری ا

 حرکتی کودک پی خواهیم برد. -های حسیبسط تجربه ضرورتبهداند، مند میانسان را بدن

 

 1مندشناخت بدن

المللی ممتاز در جامعه در سخنرانی به مناسبت اعطای نشان دانشمند بین( 2009دانیل والپرت )

مغز ما تنها و تنها به یک دلیل وجود دارد: انجام حرکات سازگار و پیچیده. »دارد: بیان می 2پژوهیعصب

باور دارم که فهم حرکت، فهم تمام مغز است. بنابراین مهم  -حرکت تنها راه تأثیر بر جهان پیرامون ما است

ها به یک تن هاآنیم که است که در هنگام مطالعه درباره حافظه، شناخت، پردازش حسی به خاطر داشته باش

 «. دلیل وجود دارند و آن دلیل کنش است

ساز انبه کارهای جری« مندشناخت بدن»کاررفته در برنامه پژوهشیِ های بهتوان گفت ایدههرچند می

تقیم و در توان واکنشی مسگردد، نهاده حاضر را میهایدگر، پیاژه، ویگوتسکی، مرلوپونتی، و دیویی برمی

گرای کالسیک درباره ذهن دانست. این دیدگاه اخیر جایگزینی پیشنهادی بر دیدگاه شناختمواردی، 

 کند. پردازی میکارکردهای شناختی را با واژگان استعاری رایانه مفهوم

                                                 
1. Embodied Cognition 
2. http://www.kavlifoundation.org/science-spotlights/smart-moves-daniel-wolpert-motor-control-and-

brain#.WRBsj2mGN0w 
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محور -یک الگوی پردازش اطالعات قاعده مثابهبهگرا را کوارت برنامه پژوهشی کالسیک شناخت

 ه در آنکند کبرای شناخت تعریف می

 شود،شناسایی می 2بروندادهاو  1دروندادهاگشایی با ( مسئله1

 لهیوسبهحلی سازد راهشده نمادین مفروض است که سیستم را قادر می های رمزگذاری( وجود بازنمایی2

 تدبیر کند، و 3رایانش

توان با تأکید پیشین بر فرایندهای شناختی درونی ارگانیسم درک کند که شناخت را می( تأکید می3

 .(Cowart, 2012)که در رایانش و بازنمایی درگیر هستند  ییهاآنخاص  طوربهکرد؛ یعنی 

غالب  گرایشناخت نگاه با مقایسه را در مندبدن های دیدگاه شناخت( مفروضه2جدول )

 دهد. الصه نشان میخطوربه

دانند، ا میزگرا را به دالیل متعدد مشکلهای کالسیک شناختمند تلقیپردازان شناخت بدننظریه

ا با کوشد شناخت رشود و میانگار میها منجر به انگاشتی جداییدارند که این تلقیاظهار می خصوصبه

ض معتقدند این فر هاآننیسم درک کند.تمرکز تقریباً انحصاری بر فرایندهای شناختی درونی ارگا

خارج  ظرازنشود و دو عامل اساسی موردنیاز برای درک رشد شناختی را انگار دچار ضعف تبیینی میجدایی

مندی، ای که این فرم بدن( شیوه2اند، و مندی یافتهها از طریق آن دقیقاً بدنای که ارگانیسم( شیوه1کند: می

 کند. سازد یا تجویز میا درون یک محیط محدود میتعامالت خاص ر زمانهم

شان ها در کنج زیستیپردازی ارگانیسمبدن در حال کنش، محدودیت بزرگی بر سر راه مفهوم

گونه، بر  دهد و اینشود؛ زیرا این محدودیت فقط اجازه برخی تعامالت و تجربیات را میمحسوب می

 گذارد.اثر می اسانهزبان شنها و درک معانی دهی انگارهشکل

رفتن  ن و باالرفت تواند اشیاء را بردارد و پاهایی که توان راههایی که مینمونه، با داشتن انگشتطوربه

ها را ها محرکای که مثالً پروانهبا شیوه شدتبهکنیم که بندی میای دستهها را به شیوهدارند، ما محرک

و رشد  یابیکنند متفاوت است. تجربیات معمولی جنبشی هر فرد چارچوبی برای قوامبندی میدسته

جمجمه  یرازغبهسازد. در ظاهر این یافته به این نکته داللت دارد که اجزائی از بدن ساختارهای شناختی او می

 مثابههبمحدودیت و یا  مثابهبهشوند و در مواجهه با پدیده شناخت، بدن یم میهم در درک پدیده شناختی سه

 کند.کننده عمل میتوزیع
 

                                                 
1. Inputs 
2. Outputs 

3. Computation 
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 گرای غالبمند در مقایسه با نگاه شناخت: شناخت بدن2جدول 

 مندنگاه شناخت بدن گرای غالبنگاه شناخت

مندی+ بدن»شدگی برای ذهن: صورت استعاره جفت استعاره رایانه برای ذهن: بر پایه قاعده، تحت هدایت منطق

 کند.فرایندهای شناختی را محدود می« محیط+ کنش

توان با تمرکز اصلی بر تحلیل جداساز: شناخت را می

 فرایندهای درونی ارگانیسم فهمید.

میان ذهن، بدن، محیط را برای  وانفعالفعلای، تحلیل رابطه

 درک شناخت باید مطالعه کرد.

 نماید.گرا که در زمان واقعی رخ میتقدم کنش هدف م رایانشتقد

مند و های بدنساخت فعال بر مبنای کنش مثابهبهشناخت  بازیابی منفعل مثابهبهشناخت 

 گرای ارگانیسمهدف

 حرکتی-های حسیبازنمایی های نمادین رمزگذاری شدهبازنمایی

 

مند از شناخت مشترک میان تمام شروح بدنسه فرض نظری تقریباً در  به عقیده کوارت

 :(Cowart, 2012)است
 دهند.گرا که در زمان واقعی رخ میهای هدفتقدم کنش -الف

بر این اساس، اندیشیدن نتیجه توانایی ارگانیسم در کنش در محیطش است. به این معنا که مقارن 

کند، درکی از های خاصی را اجرا میگیرد و کنشارگانیسم مهار حرکات خود را یاد می بااینکه

یندهای فراگیری فرا سویبهگام نخست  مثابهبهپرورد که های ادراکی خود بر پایه حرکت میتوانمندی

زبان بدون انجام  شه وکنند که اندیپردازان استدالل میرود. این نظریهتر شناختی مانند زبان، به کار میپیچیده

ها و حرکات سطح پایین در ذات خود برای رشد کنند. این کنشگرا ظهور نمیهای هدفقبلی کنش

هایی در مورد رشد نوزادان مؤید این فرض نظری شوند. آزمایشهای شناختیِ برتر ضروری تلقی میظرفیت

 استی شده هایرفته و باعث پیشرفتو هوش مصنوعی این فرض پذی کیروباتهستند و در مرحله بعدی در 

(Thelen, 1995; Thelen, Schöner, Scheier, & Smith, 2001) 

 کنند.مندی انواع فرایندهای شناختی را محدود میفرم بدن -ب

ه آید، این باور است کمند برمیپردازان شناخت بدنفرض نظری بعدی که از کار بیشتر نظریه

. یافتنی استبرایش دست کند کهانواع فرایندهایی را تجویز می زمانهممندی یک ارگانیسم، بدن

مند شده است )یعنی آیا پا، باله، چشم، دم و غیره دارد( بر دیگر، طریق خاصی که ارگانیسم بدنعبارتبه

ها حرکتی متصل با این کنش-کند و تجربیات حسیگرای او در جهان تأثیر میهای هدفعملکرد کنش

 .(Barsalou, 2010)کند ا عمل میهها و انگارهگیری مقولهمبنایی برای شکل مثابهبه



 1396 پاییز و زمستان، 2، شماره 7سال                                      دانشگاه فردوسی مشهدو تربیت، نامه مبانی تعلیم پژوهش   52

دهند حرکتی متنوعی که در حین اجرای یک عمل در یک زمینه محیطی خاص رخ می تجربیات حسی

برای ارگانیسم مقدور است  هاآندهی کنند که شکلهایی را مشخص میهای انگارهبعدها انواع مقوله

(Glenberg, 1999) .هایهای مرتبط با ابژهطورمعمول یک فهم مبنایی از انگارهنمونه، کودک بهطوربه 

 که هیچ فهمی ازپرورد، درحالیمانند علف که احتماالً در محیط بالفصلش وجود دارد می یکروسکوپما

باکتری که ممکن است در همان محیط یافت شوند، ندارد. های میکروسکوپی مانند های مرتبط با ابژهانگاره

یطش پیوند دارند و مح یکروسکوپماهای مستقیم با ابژه طوربهدیگر، او تجربیات حسی حرکتی دارد که بیانبه

ست با کنند. کودک در ادامه زندگی خواهد توانها عمل میگیری انگارهبنیانی برای شکل مثابهبهاین تجربیات 

ابزاری مانند میکروسکوپ تجربه مستقیم از وجودهای میکروسکوپی داشته باشد و یا دانش غیرمستقیمی از 

 کاربردهبهین تبی کسب کند، و این در صورتی ممکن است که  واژگانی از چیزهایی که تاکنون فهمیده در هاآن

 (Glenberg, 1997) تجربه مستقیم کرده است. یکروسکوپماشوند، یعنی وجودهایی که در سطح 

یم معین توانیم داشته باشایم، انواع الگوهای کنشی را که میمند شدهبندی، طریقی که ما بدندر جمع

توانیم عنی طریقی که در آن میدهند؛ یکند و این الگوهای کنش، کارکردهای شناختی ما را شکل میمی

ند که کنمند استدالل میپردازان شناخت بدنبندی کنیم؛ چراکه بیشتر نظریهپردازی و مقولهمفهوم

ند. به این کحرکتی یک ارگانیسم مقدور و محدود می-گیری مقوله و انگاره را تجربیات خاص حسیشکل

 کند. شناختی در دسترس ارگانیسم را تعیین میحدودی انواع فرایندهای  مندی تامعنا که شکل بدن
 است. 1شناخت سازا -ت

دی ما منبندی ما ریشه در طریق بدنپردازی و مقولههای متعدد نشان دادند اگر شیوه مفهومپژوهش

ل اند و صرفاً به شکل کلی از یک محیط که مستقها به نحو فعالی ساخته شدهها و مقولهدارد، پس این انگاره

 ,Fauconnier & Turner, 2008; Glenberg, 1999; Lakoff & Johnson)اند ر است دریافت نشدهاز ناظ

هان توانیم با جهایی را که میروش تنهانهایم مند شدهای که با آن ما بدن. نکته این است که شیوه(1999

رض کند. در عمل، از فکند، بلکه تا حدودی نحوه ظاهر شدن جهان را بر ما تعیین میمحدود می تعامل کنیم

ها شود که این جهان به یک نحو به چشم تمام ارگانیسموجود یک جهان مستقل از ناظر این نتیجه ناشی نمی

ه ساخت-اص بازشود که بسته به برخی عوامل مرتبط، وجوه محیطی خشود. در عوض، ادعا میدیده می

-گرایی که در حال اجرا است(، ابعاد حسیشوند، این عوامل شامل کار در دست انجام )یعنی کنش هدفمی

نیسم به است که یک ارگا شوند. ایده اصلی اینمندی میحرکتی عملگر، نقطه تفوق ارگانیسم و فرم بدن

 وه محیطی دارد که مستقیماً به کنشسازد که پایه در آن وجای را میحرکتی-نحو فعالی بازنمایی حسی

                                                 
1. Constructive 
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کند مرتبط است. درنتیجه، فضای محیطی واحد را هر ارگانیسمی گرایی که در حال حاضر اجرا میهدف

گرا دفهای هبیند، بیش از همه به خاطر اینکه فعالیتدهد میبسته به نوع کاری که در آن فضا انجام می

 آمیز مرتبط است. لکرد توفیقکنند که کدام وجوه محیطی با عمتعیین می

 مثابههبتکاملی مقدور نیست که شناخت را  ازنظردارند که مند اظهار میپردازان شناخت بدننظریه

ها اند که برای ارگانیسممدعی هاآنگرا( در نظر گرفت. بازخوانی منفعل )همانند شروح کالسیک شناخت

ه بندی کنند که بازتاب وجوهی از محیط باشد کیی را فرمولهابر و غیرضروری است که بازنماییبسیار زمان

دهد نامرتبط است. این مطالعات اهمیت تجربیات گرایی که ارگانیسم در حال حاضر انجام میبه فعالیت هدف

های ها و ساختارهای شناختی او گوشزد کردند. برای دریافت داللتحرکتی فرد را در ساختن انگاره-حسی

 ود.شمند یادگیری انسان اشاره میگرا و موقعیتها، در ادامه به ذات تجربهی این یافتهمحیطی و آموزش

 

 ای مندی در برابر نظام مدرسهتربیت کودکان: خودانگیختگی و موقعیت

 یابیم که یادگیری انسان مانند بسیاریمیشناسی درشناسی و بومشناسی، زیستاز مطالعات انسان

تعامل و  او تنیده است که مبنایی در تراکنش، شناسانه ساختمان وجودی، جسمی و زیستهای دیگر، در گونه

انش خود افراد د»...داند: هایی میدیالکتیک با محیط دارد. ازجمله دیوید کلب یادگیری را واجد چنین ویژگی

ونه دریافت شده که چگ آموزند که منجر به اینسازند و از تجربیاتی میشان میرا از جهان بر مبنای تجربه

های ها بین شیوهوفصل نزاعیادگیری نیازمند حل …و باور پیشین ایشان بوده باتجربهاطالعات تازه در نزاع 

ا جهان است. نگر سازش یافتن بیادگیری فرایند کل …تقابل دیالکتیک دارند باهمسازگاری با جهان است که 

ساس، م عملکرد یکپارچه تمامیت یک فرد است: اندیشیدن، احیادگیری تنها نتیجه شناخت نیست بلکه مستلز

 .(Kolb, 2013)« شود.افزای بین شخص و محیط ناشی میادراک و رفتار... یادگیری از تعامالت هم

اصالً وجود ندارد، در  دهد که در میان جوامع بومی، آموزش تقریباًبررسی دیوید لنسی نشان می

ه کودکان بچگونه »که  والدین وقتی با این پرسش مواجه شدند کند کهها چنین اشاره میقولیکی از نقل

خودشان یاد  هاآن.. دهیمنمییاد  هاآنما به » :گفتندمیو سرخوش  زدهشگفت« دهید؟خود آموزش می

های قدان آموزش، گزارشهای یادگیری کودکان در این فدر تبیین شیوه (Lancy, 2016, p. 43)«.گیرندمی

-های مهمی در بر دارد. ازجمله لیو و ونگر و روگاف و همکاران به منش اجتماعیشناسان آگاهیانسان

ند و یادگیری مها تحت عناوین شناخت موقعیت. این قبیل شرحاندکردهاشارهموقعیتی یادگیری در این جوامع 

 .( ;Lave & Wenger, 1991;Rogoff et al., 2015) اندشدهیبنددستهمند موقعیت
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به تأثیر فعال زمینه و فرهنگ بر یادگیری و شناخت اشاره دارد. شاید  مندتعبیر شناخت موقعیت

اش در مقدمه شناسمند را ویلیام هانکس زبانترین تعریف از تعبیر یادگیری موقعیتترین و سرراستساده

ه در میان»مند جذاب بود چراکه یادگیری را بر کتاب لیو و ونگر ارائه کرد. برای او ایده یادگیری موقعیت

لیو و ونگر یادگیری را در صور معینی از مشارکت »... داد: جا می« مشارکت جمعی و نه در سرهای افراد

اینکه بپرسند چه انواعی از فرایندهای شناختی و ساختارهای مفهومی  جایبهدهند. جمعی اجتماعی جا می

های ری در چه نوع از مشارکتهای مناسب برای رخ دادن یادگیپرسند زمینهدر یادگیری دخیل هستند، می

 (Lave & Wenger, 1991, p. 14)«. آیداجتماعی فراهم می

درباره  گیرد، پژوهشمند قرار میمند، وقتی در مقابل شناخت موقعیتتأکید بر یادگیری موقعیت

های اجتماعی ها و قابلیتای از محدودیتزمینهیادگیری را از فعالیت شناختیِ فردی که گویی در مقابل پس

ترتیب چالش این است که ایندهد. بهدل مشارکت جمعی قرار می کند و یادگیری را دردهد جدا میرخ می

دهد و نه نامند، رخ میهای مشارکت میشناسان چارچوبیادگیری را فرایندی تلقی کنیم که در آنچه زبان

 در ذهن یک فرد. 

های تلویحی مفروض درباره یادگیری را بررسی های روانشناسی و ایدهفرهنگ آزمایشگاه لیو

که لیو « ازفضای ب»برد. ابداع روانشناسی جدید کند و آنگاه بحث را به نظریه عمل اجتماعی یادگیری میمی

پژوهشگران شناخت و یادگیری را از  ،(Lave, 1988, p. 1)نامد شناسی اجتماعیِ شناخت میآن را انسان

 ای رهانید.های مدرسهو از محیط های آزمایشگاه روانشناسیمحدودیت

ای نمایاند که گویی برگونه میایم این جایگاه را ایناین واقعیت که همه ما مدرسه را تجربه کرده

فکر مندی اجتماعی یادگیری و تیادگیری طبیعی است و چشم محققان را بر بررسی منش روزمره و موقعیت

. لیو با این مشاهده نتیجه گرفت که پژوهش درباره انتقال یادگیری بخشی از (Lave, 1997, p. 325)بندد می

 سنت کارکردگرای شناخت است.

 تکند که یادگیری یک فعالیت منفعل است و اینکه فرهنگ انباری از اطالعااین سنت فرض می

شود. نظریه کارکردگرا اندیشه خردورزانه دانشگاهی را در است که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می

سازد. در این دیدگاه دانش در قلمروهای مستقل از دهد و شناخت را از زمینه جدا میموقعیت برتر قرار می

مند شناخت و دانش محصول تجربه گرا و موقعیتاما در نگاه تجربه .(Lave, 1988, p. 8)افراد وجود دارد 

 طی آن است.خاص محی درزمینههای خاص و مستقیم فرد در موقعیت
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 نتیجه

ریفی از شناسی تکاملی تعهای زیستشناسی و تبیینهای انساندر این نوشتار با مراجعه به گزارش

 منظورهبای برای رسیدن به رشد و تجربه کافی در زیستگاه دوره مثابهبهکودکی و یادگیری ارائه شد؛ کودکی 

ولوژی، فرایند شکل دادن به فیزی مثابهبهسالی تعریف شد و یادگیری، در امتداد رشد، ایفای نقش بزرگ

ک زمینه ذات تکاملی ارگانیسم معرفی شد. بر مبنای این تعاریف، کودشناسی و رفتار فرد بر روی پیشریخت

صی ازش ارگانیسم با زیستگاه خاای مجهز است که در طول دوران تکامل برای سشناسانهبه ابزارهای زیست

مختلف  یهامحرکهیجانی کودک به -های عاطفیدر او نهادینه شده است. این ابزارها از طریق واکنش

گرایی تمایلی ویژه است که کودک نسبت به زیستگاه اجدادی، به طبیعت دارد؛ یعنی نمایند. زیستجلوه می

شناسانه در وجود او به ودیعه نهاده شد. این جا که ارگانیسم در آن تکامل یافت و این ابزارهای زیستهمان

ر کنند انگیزش حرکت و آمادگی کنش را درا نمایندگی می هاآنتمایالت که تجربیاتی عاطفی و هیجانی 

مند دهد. از پژوهش شناخت بدنسال رخ می 12تا  3کنند. این مهم بیش از همه در سنین کودک مهیا می

های ها/انگارهدهنده مقولهحرکتی متعاقب آن شکل-گرا و تجارب حسیهای هدفدانیم که کنشمی

ند. از کمند ظهور میمند از دل این شناخت موقعیتوقعیتکودک و درنهایت اندیشه او هستند. یادگیری م

( پی های طبیعیهای غنی )ازجمله محیطهای خودانگیخته کودک در محیطتوان به اهمیت تجربهمی همهنیا

جتماعی های طبیعی، چنانچه در بستر ابرد و نتیجه گرفت که تحرک و کنش خودانگیخته کودک در محیط

ساالن معتمد( صورت گیرد، درخورترین محیط های کودکان و در حضور بزرگمتناسب )در میان گروه

 آورد.یادگیری کودکان را فراهم می

ته است، و تأکید قرارگرف یموردبررسهای پیشین مطلوبیت تحرک مستقل برای کودک در پژوهش

تحقق  رصتازجمله کیتا در جستجوی معیارهای محیطی مطلوب کودکان به دو معیار تحرک مستقل و ف

  .(Kytta,2004)است  متنوع محیط رسیده  هایقابلیت

شواهدی که در این نوشتار مورد اشاره قرار گرفت، بر نسبت میان تحرک مستقل و یادگیری کودک 

تحرک  هواسطبهاست که  شناسانه کودک به نحوی تکامل یافتهداللت دارند. به این معنا که ذات زیست

د را سالی خوربه حسی مالزم با آن، دانش و تجربه موردنیاز در دوران بزرگخودانگیخته و مستقل و تج

غیری های مختلف طول متشناسیسالی( در بومکسب کند. این دوره )از تولد تا رسیدن به کارآمدی بزرگ

 ودانگیختگیحال خسالی، بین یک تا چهار دهه متغیر است. باایندارد و بسته به میزان پیچیدگی عمل بزرگ

و تحرک مستقل کودکان ثابت و مفروض است. تنها استثناء جوامع شهری معاصر است که یادگیری 

یختگی یافته، با کاهش بسیار زیاد خودانگساالن ساختار کودکان، برعکس، در فضاهایی که به دست بزرگ
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سانه انسان ناشپذیرد. همچنین، در این نوشتار اشاره شد که ذات زیستو تحرک مستقل کودکان صورت می

های مشابه یافته و بهترین برآمدهای رشد و یادگیری کودکان در محیطدر زیستگاه اجدادی طبیعت تکامل

شهری  حال در جوامعدهد، مطالعات تجربی فراوانی مؤید این فرض هستند. باایناین زیستگاه اجدادی رخ می

ر که کودکان تقریباً تمام ساعات روز را ددسترسی کودکان به چنین فضاهایی محدود است  تنهانهحاضر، 

 گذرانند. با این اوصاف، سطح پایین خودانگیختگی و تحرکساالن میفضاهای بسته و تحت کنترل بزرگ

دانست که  هاییترین آسیبتوان از بزرگمستقل در کودکان و عدم دسترسی به فضاهای باز طبیعی را می

ها به تمایل بیشتر به حفاظت از محیط زیست در نزد کودکانی ن پژوهشاند. همچنیکودکان امروز با آن مواجه

 .اندهای طبیعی تجربه کردهکنند که در کودکی تعامل و نزدیکی بیشتری با محیطاشاره می

 ویژهبهند، های طبیعی راه یابشناسیهای شهری امروز به بومتوان پیشنهاد کرد که محیطبر این اساس می 

های مسکونی در فرایند طبیعت، امکان دسترسی کودکان در فواصل نزدیک و محالت و مجتمعشدن  با تنیده

خشت اول بنایی است که بر روی آن  عنوانبهها های طبیعی فراهم آید. فراهم آوردن این محیطامن به محیط

یازمند این مرحله دوم ن ها برای اعطای اجازه حرکت مستقل به کودکان ساخته شود.باید اعتماد والدین و خانواده

ریزان آورانه است. در این راستا الزم است، برنامهفن-افزاریتمهیداتی اجتماعی و نهادی در کنار ابزارهای نرم

طبیعی به  هایدر فضاهای باز و محیط خصوصبهانگیختگی و حرکت مستقل را آموزشی نیاز کودک به خود

 رسمیت بشناسند و در طراحی برنامه و فضای آموزشی اصالحات متناسب ایجاد کنند.
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