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   مقدم 
است که کودک بکه محکض ورود  بکه مدرسکه احتمکاالً بکا آن       حیاط مدرسه اولین محلی 

مدرسه و حضور در جمکع افکراد    یهایدوستو مکانی است که غالباً اولین  کندیمبرخورد 
 افتد.ها در آن اتفاق میو رقابت هاورزشها و زیاد و حضور در بازی

ککه   زدسکا یمک فضای باز مدرسه فرصت بسیاری از تجارب را برای رشد کودک فراهم 
آموزش کالسی از فراهم آوردن آن عاجز است. یکی از این مکوارد ایجکاد فرصکت تعامکل     

. همچنین فرصکت بکازی   رساندیمکودک با سایرین است که  به رشد اجتماعی وی یاری 
به عنوان جزء جدایی ناپذیر زندگی اجتماعی کودکان، عامل اصلی خالقیکت آنکان در ایکن    

 مقدور است.   هاآنفضای باز حیاط مدرسه برای که عمدتاً در  باشدیمسنین 
به افکراد و کارهکای خکالق جکدا از      توانینم ( معتقد است که1131)1سیکزنتمی هالی

عمل فرد بکه تنهکایی    ةتیجن گززیرا خالقیت هر پرداخت ؛کنندیماجتماعی که در آن عمل 
ختلکف  م ةشکت ر21دانشمند در 121که با ای (در مصاحبه1133)شانآمابیل و همکارنیست. 
، د)سر اسکتاد که عوامل محیطی در رشد خالقیت برتری دارن دبه این نتیجه رسیدن اندداشته
1535). 

،بکرای بررسکی خالقیکت در     2روتلنکد و بکارلکس   یک مدل سه وجهی برای خالقیت:
ارچوب آموزشی یک مدل سه وجهی پیشنهاد نمکوده اسکت. سکه وجکه مکدل خالقیکت       چ

دانکش، بکه    ۀهکای مکرتبط بکا حکوز    ای از شیوهمجموعه . وجه حیطه دانش:1از: ند اعبارت
. وجکه  2 ،عنوان مثال طراحی و تکنولوژی در یادگیری دروسکی نظیکر علکوم و ریاضکیات    

فرایند : این وجه عبارت از توانایی ،نفوذ و کنتکرل جهکت پیشکرفت در رونکدی خالقانکه      
. وجه اجتماعی و زیست محیطی: عبارت است از محکیط زیسکت ککالن و خکرد،     5 ،است

عکالوه بکر سکه وجکه مکذکور وجکه و عنصکر اصکلی چهکارم           مسائل اجتماعی و فرهنگی.
نقکش   آمکوزان دانش. یعنی به عبارت دیگر در کالس درس است« شخص»خالقیت، خود 

-شان به حسکاب مکی  خالقیتسه وجه مدل در  تأثیرکننده مرکزی مدل را دارند و منعکس

آیند. بر اساس مدل مذکور معلم بکه طکور همزمکان هکم در وجکه فراینکد و هکم در وجکه         

                                                                                                                             
1. Cikzentmihalyi 
2. Rutland & Barlex 
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. به طور کلی در هرم خالقیکت، خکود دانکش آمکوز در راس قکرار      ردیگیماجتماعی جای 
 (.2113دارد)روتلند و بارلکس، 
مهکارت؛  . 1ند از: اارتهای خالقیت عبدهندهء( ارتقا1113) 1های آمابیلبر اساس یافته

« های فکرد خکالق  مهارت»انگیزش فردی و محیطی.  .5توانایی تفکر منعطف و تخیلی؛ . 2
توانکایی تفککر منعطکف و    » پرورش خالقیکت ارتقکاء داد.    یهاکیتکنبه کمک  توانیمرا 
(. در این پکژوهش  1113شخصیتی و ذاتی فرد بستگی دارد)آمابیل،  یهایژگیوبه « تخیلی
 تأکید شده است.« محیطی یهازشیانگ»و« فرد خالق  یهامهارت» بر  بیشتر

بکرای بکازی از آن    هکا بچکه فضای باز مدارس ابتدایی یکی از انواع سطوحی است ککه  
. چکون کودککان بیشکترین وقکت خکود را در ایکن دوره سکنی در دبسکتان         کنندیماستفاده 
، فضای باز مدارس به عنوان فضکایی طبیعکی و فطکری اهمیکت ویکژه ای پیکدا       گذرانندیم
عواملی است که شرایط، قابلیت و مقیاس مککان را بکرای    نیترمهمو بازی یکی از  کندیم
. اگر باور داشته باشکیم  کندیمشناختی کودکان تعیین و تبیین  -و نیازهای رشدی هاتیفعال
مککانی اسکت، اهمیکت نقکش      یهکا ارزشرفته از مکان و ادراکی انسان برگ یهاتیقابلکه 

حیاط مدرسه باید محلکی باشکد    ،. بنابراینشودیممکان و به ویژه مکان بازی بیشتر هویدا 
که با سطوح، فضاها و وسایل متنوع بازی مطابق با سن و رشد ککودک طراحکی و سکاخته    

هکای آرام، خکالق و   یشود. حیاط مدرسه اگر طوری ساخته و بهسازی شود که امکان باز
ای فردی و جمعی را فکراهم آورد، تبکدیل بکه محوطکه     یهایبازبدنی،  یهایبازابتکاری، 

. فضکایی ککه   شکود یمک آموزشی و مکانی جهت آماده شدن کودکان برای ورود به اجتمکاع  
دهد و تبدیل به موقعیتی طبیعکی و  بدین ترتیب مهیا شود به نیازهای کودکان بهتر پاسخ می

 (.1535ملکردی خواهد شد)اکرمی، چندع

 ند از :ابرخی از عوامل محیطی که نقش ارتقاء دهنده خالقیت را دارند عبارت
اسکت)مک   مکؤثر عوامل طبیعی محیط: ایجاد منظر محیط طبیعی در رشد خالقیکت   .1 

وجکود گیاهکان در فضکاهای     5هکای شکیباتا و سکوزوکی   (. بنا به یافته2112، 2کوی و ایوانز

                                                                                                                             
1. Amabile 
2. Mc coy & Evans 
3. Shibata & Suzuki 
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 (.2114محرک دارد)شیباتا و سوزوکی،  تأثیرآموزشی برفرایند خالقیت 
مواد و مصالح: اسکتفاده از مکواد و مصکالح طبیعکی و نیکز اسکتفده کمتکر از مصکالح          .2

(. 2112مصنوعی با سطوح ترکیبی منجر به ارتقاء خالقیت خواهد شد)مک کوی و ایوانز، 
دکان به رشد خالقیت آنان کمک خواهکد  استفاده از مصالح مناسب برای فضاهای ویژه کو

 (.1113، 1کرد  )ادواردز و اسپرینگیت
 یهکا رنکگ (؛ اسکتفاده از  2112رنگ: استفاده از رنگهای مالیم )مک کوی و ایوانز ،  .2

(بکرای رشکد خالقیکت مکؤثر     1113هماهنگ ایجاد فضای روشن )ادواردز و اسکپرینگیت،  
نگیز نیز ، به وسیله بسکیاری از پژوهشکگران   است. تصاویر دلپذیر، پرآب ورنگ و هیجان ا

؛ بکه نقکل   1532)تورنس، انکد شدهشناسایی  هاتیخالقبه عنوان اساس یا انگیزۀ اصلی تمام 
 (.1533از شفایی، 
زمینه ساز تجمع افراد شود؛ و  تواندیمشکل و وسعت فضاها: شکل و اندزۀ فضاها  .4

(. در تئکوری  2113آورد)هکورنکر،  گروههایی بکرای تعکامالت و روابکط اجتمکاعی پدیکد      
 تکأثیر تعامالت اجتماعی یادآور شدیم که میزان و نوع ارتباطات گروهی در روند خالقیت 

مثبت دارد. پس طراحی فضا) از نظر شکل ، اندازه و عملکرد( طوری که میکزان ارتباطکات   
قیکت نیکز   مثبت داشته باشکد، بکر رشکد خال    تأثیررا افزایش دهد و بر کیفیت این تعامالت 

 گذار است.تأثیر
دهد که با افزایش معیارهکای زیباشکناختی در   عوامل زیباشناسانه: تحقیقات نشان می .3

). معماری یک مدرسکه  ابدییمآموزان نیز افزایش آوردهای دانشدست هامدرسهساحتمان 
فرهکگی مؤثر است، برانگیزاننده یا بازدارنده خواهد بود و در  یهاارزشدر تسهیل انتقال 

ی دارد و حتکی  مکؤثر افزایش یا کاهش فرایند خالقیت و ادراک ذهنکی دانشکوموزان نقکش    
 (.  1533، به نقل از شفایی، 2)جاگو و تنرگرددیمموجب ترس یا شادی آنان 

صکری در ارتقکاء   تزئینات : تحقیقات حکاکی از آن اسکت ککه پیچیکدگی جزئیکات ب      .6
(. اسکتفاده از آثکار خکود کودککان و آثکار      2112اسکت)مک ککوی و ایکوانز،     مؤثرخالقیت 

هنرمندان برجسته در تزئین فضا و ایجاد فضایی که امکان رها ککردن ککار را از روزی بکه    

                                                                                                                             
1. Edwards & Springate 
2. Jago & Tenner 
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مثبکت دارد)ادواردز و   تکأثیر روزی دیگر فراهم کند، نیز در رونکد رشکد خالقیکت ککودک     
کودکانی که محیطشان یکنواخکت اسکت،    اندداده(. اکثر تحقیقات نشان 1113اسپرینگیت، 

 (.1533شناختی خود را به کار برند)شفایی، هاییتوانا توانندینم
قرن بیستم در پی احساس نیکاز گروهکی از معمکاران     61در دهه « روانشناسان محیطی»

بکرای مکردم مکانوس    که بهتر از پیش  ییهاطیمحبرای پی ریزی دانش نوینی برای ساخت 
باشد، به وجود آمد. همسو با ایکن دیکدگاه ، در قلمکرو روانشناسکی تحقیقکاتی بکا هکدف        
جایگزینی مطالعه محیط واقعی و زیستگاه روزمره مردم به جکای مطالعکه آزمایشکگاهی در    
مورد رفتار آدمی در جریان بود و موضوع روانشناسی بکوم شکناختی قکرار گرفکت. امکروز      

ی علمکی  هاسازمانلوم رفتاری و روانشناسی محیطی باعد شده است که لزوم همکاری ع
خکود را معطکوف بکه پکرورش      یهکا تکالش در اروپا و ... IAPS2در آمریکا، EDRA1نظیر 

 (.  32-63: صص 1531)مطلبی، اندکردهرفتارهای انسان در ارتباط با محیط کالبدی، 
تحقیقات حوزۀ روانشناسی محیطی در مورد فضای فیزیکی مدرسه در فاصله سکالهای  

بیشتر متوجه بررسی معیارهای طراحکی داخلکی مدرسکه بکوده، امکا اخیکراً        1111تا  1161
آن بر رفتار فراگیران مبکذول   تأثیربیشتر توجه خود را به اجزای بیرون ساختمان مدرسه و 

 (.  1533داشته است)کامل نیا، 
تکا   5اصول طراحی فضاهای آموزشی کودککان  »(در تحقیقی تحت عنوان 1533شفایی)

بکا سکه هکدف ارتقکای بکازی، ارتقکای       « ساله با رویکرد ارتقای خالقیت آنکان در ایکران   6
پرداختکه اسکت.    هاکودککنجکاوی  و ارتقای خیال پردازی به بررسی اصول طراحی مهد 

( 1ابکط بکین متغیرهکا و مکدل مکعبی)شککل      وی در این پژوهش به وسیله مکدل یکابی رو  
برایطراحی فضای حیاط، اصولی را ارائه داده است. حیاط فضای بازی است که در بهترین 
شرایط چند وسیله بازی و یک باغچه کوچک در آن قکرار گرفتکه اسکت. اصکول طراحکی      

ینکه  مشارکت و خیالپردازی کودک شکده و زم -حیاط باید مبتنی بر ارتقای کنجکاوی، بازی
 رشد خالقیت او را فراهم آورد.

                                                                                                                             
1. Environmental Design Research Association 
2. Independent Association of Prep Schools 
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 معماری و صفات خمقیت بر قراحی حیاط مدرس  یهایژگیورابط   تأثیرمدل مکعبی  (0شکل)

ترکیب فضاهای بکاز )طبیعکی( و بسکته)بر اسکاس      -1الف( اصول ارتقادهندۀ کنجکاوی: 
سکتفاده از  ویژگی تنوع پذیری عناصر طبیعی(: )ترکیکب و تکداوم فضکاهای بکاز و بسکته بکا ا      

دربهای سرتاسری جمع شونده؛ استقرار فضاهای سرسبز متعدد مانند حیکاط، پاسکیو و ماننکد    
آن به طور پراکنده در میکان فضکاهای بسکته؛ اسکتفاده از گونکه هکای گیکاهی نکادر بکه ویکژه           

که در شرایط محیطی مختلف، گکل و بکرگ و رنکگ و شککل آنهکا بکه شککلهای         ییهاگونه
نشانه گذاری) استفاده از آب نما، جوی، فواره، آبشکار، گلکدان بکه    -2 شود(.مختلف دیده می

عنوان نشانه در هر یک از گوشه های حیاط.کاربرد اصول ارتقا دهنده کنجککاوی، متغیرهکای   
را در جهت مثبکت تغییکر داده و   « انعطاف پذیری فضاها» و « تحریک کنندگی عناصر طبیعی»

ند. بنابراین با مکد نظکر قکرار دادن    مؤثردک به طور مثبت مطابق مدل مکعبی بر کنجکاوی کو
 آورد.اصول مذکور، کنجکاوی کودک افزایش یافته و زمینه رشد وی را فراهم می

تنوع و انعطکاف فضکا: )اسکتفاده از مبلمکان جابجکا      . 1پردازی:ب( اصل ارتقا دهندۀ خیال
 (شونده مدوالر

استفاده از عناصر طبیعی)بر اساس ویژگی  .1مشارکت:  -ج( اصول ارتقا دهندۀ بازی
تنوع پذیری و بازی سازی عناصر طبیعی(: )استفاده از پرده های سایه سکاز، ککه امککان    

، بکر روی  اندساختهرا که خود  ییهاشکلدهد کودکان سایه اشیای مختلف و یا سایه می
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و مانند آن به  آن پدید آورند؛ ایجاد فضای باز با آب مانند سرسره آبی، حوض کم عمق
نحوی که امنیت کودکان حفظ گردد؛ ایجاد فضای کاشت گیاهکان بکه نحکوی ککه خکود      

تنوع رنگ) بکر اسکاس   . 2 کودکان بتوانند به صورت گروهی به کاشت گیاهان بپردازند(.
مخصکو  نقاشکی تکا     یهکا پانلناقص روی  یهاینقاشویژگی تکمیل پذیری(:) ایجاد 

تنوع اجزا و مبلمکان فضکا )بکر اسکاس     . 5 خود تکمیل کنند(.را به دلخواه  هاآنکودکان 
پذیری اجزا()طراحکی مبلمکان بکه صکورت مکدوالر ککه       ویژگی تکمیل پذیری و ترکیب

گونکاگون دسکت    یهکا شککل کودکان بر حسب نیاز، با ترکیب آنها به مبلمان با ابعکاد و  
 .(1533 یابند( )شفایی،

. باشکد یمک فضای باز ادامکه و امتکداد طبیعکی ککالس درس      ،در نظام فعال یاد گیری
بکرای   هکا بچکه حی است که ودارس ابتدایی یکی از انواع سطمو  هاکودکستانفضای باز 

. چون کودکان بیشترین وقت خود را در کودکستان و دبستان کنندیمبازی از آن استفاده 
و فطکری اهمیکت ویکژه ای    فضایی طبیعکی   یبه محتوا ز، فضای باز این مراکگذرانندیم
است که شرایط، قابلیت و مقیاس مکان  رهاییمحو نیترمهمو بازی یکی از  کندیمپیدا 

. اگکر بکاور   کنکد یم نشناختی کودکان تعیین و تبیی -یازهای رشدینو  هاتیفعالرا برای 
ککانی اسکت،   م یهکا ارزشادراکی انسان بر گرفته از مکان و  یهاتیقابلم که یداشته باش

 (.1535)اکرمی، شودیماهمیت نقش مکان و به ویژه مکان بازی بیشتر هویدا 
بکر   1411و ایکران   21چشم اندازهای جهانی آمکوزش و پکرورش عمکومی در قکرن     

چگونه دانستن، چگونه انجام دادن، چگونه زیستن و چگونه شدن تأکید دارد؛ تا از ایکن  
قورچیان و فضلی خانی؛ بکه نقکل از   شکل گیرد) هاآنطریق تفکر انتقادی و خالقیت در 

در تحقیقکاتی  )(. آنچه که در جامعه امروز و طبق آمکار بکه دسکت آمکده     1531احمدی، 
 هکا انسکان این است که خالقیت در ابتدای تولد در اغلب  مینیبیم (1535، سر استادنظیر

سال اول زندگی این خالقیت به شدت افکول   3کامل است اما متاسفانه پس از گذراندن 
به سزایی در رابطکه   تأثیر. این موضوع از این جهت نیاز به بررسی دارد که محیط کندیم

مشکالت و موانع سر راه را هموار ککرد تکا در    ستیبایم ؛ بنابراین،با تفکر خالق دارد.
 ،جامعه خالق دست بیابیم. ترعیوسکیفیت و در بعدی  نهایت به یک مدرسه با

میککزان خالقیککت افککراد جامعککه سککبب تغییردرکیفیککت زنککدگی فککردی و اجتمککاعی   
.توجه به موضوع خالقیت  و راهکارهای ارتقا آن از اهمیت ویژه ای برخکوردار  گرددیم
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 توانکد یمک    شکد بایماست.در این راستا نظام آموزشی که با تمامی افراد جامعه در رابطه 
به عنوان بستری مناسب در این زمینه ایفای نقش نماید.از آنجا که بسیاری از دانشمندان 
بر این باورند که خالقیت امری است اکتسابی ،لذا با ایجاد شرایط مسکاعد در فضکاهای   

 به این مهم دست یافت. توانیمآموزشی 
انجام  آن اسکت، پکرورش    وظایفی که آموزش و پرورش عهده دار نیترمهمیکی از 

. اخیراً دست اندرکاران حکوزه  باشدیمخالقیت و توان نوآوری در اعضای جوان جامعه 
تعلیم و تربیت با پی گرفتن رویکرد فعال به امر یادگیری و بهینه سازی آموزش معلمکان  

کودککان سکعی در    یهکا ییتوانکا و توجه به متناسب بودن محتوای آموزشی با نیازها  و 
ش آن دارند. اما با این وجود هنوز مدرسه آن جذابیت و تکوان الزم را پیکدا نککرده    پرور
با رغبت آن را به عنوان خانه دوم خود نگاه کنند. جدا از نیروی انسانی  آموزاندانشکه 

مدارس، خود محیط مدرسه در مدارس کشور ما نقش چندانی بر عهده  نگرفتکه اسکت.   
محکیط فیزیککی بکر     تأثیرکه به  هاستسالن و معماران این در حالی است که روانشناسا

   .اندبردهها و کلیت شخصیت افراد پی رفتار و گرایش
در این پژوهش هدف آن بوده است که بکه بررسکی مفهکوم خالقیکت و علکل و عوامکل       
پرورش یک فرد خالق و نیز بررسی کارکردها و اجکزای فضکای بکاز مدرسکه بکا تأکیکد بکر        

خصوصیات و نیازهای کودکان ایکن دوره، پرداختکه و راهکارهکایی بکرای     مدارس ابتدایی و 
معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خالقیت فراگیران به عنکوان سکاکنین مدرسکه    
ارائه شود. به عبارت دیگر سعی شده است که عوامل محرک خالقیت در فضای باز را مکورد  

اد یکک حیکاط مهیج،کارآمکد و محکرک خالقیکت      بررسی قرارداده و راهکارهایی را برای ایج
مدرسه به مثابه بسکتر رشکد    »ارائه دهد. در این راستا پژوهش با عنوان زیر انجام گرفته است:

 «خالقیت: رهیافت الگوهای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقویت خالقیت

 پژوهش روش
ز نظکر ماهیکت در   پژوهش حاضر از لحاظ هدف از جملکه تحقیقکات بنیکادی اسکت و ا    

و  هادادهآوری . در تحقیقات کمی، جمعردیگیمکیفی قرار  -کمی یهاپژوهشمجموعه 
؛ امکا در پژوهشکهای   ردیک گیمک ریاضی صکورت   یهامدلو  هافرمولها با تکیه بر تحلیل

-کیفی اطالعات با استناد به شواهد طبیعی و مشاهدات و تجارب واقعی بکه دسکت مکی   
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 -ر یک از پژوهشهای کمی یا کیفی معایبی دارند، که رویککرد کمکی  آیند. به طور کلی ه
. در ایکن پکژوهش دو روش مکورد    باشدیمتر بوده و کارآمدتر کیفی از این معایب مبری

(: ککه اطالعکات آن بکه    1:الف(روش تحقیکق پیمایشکی)زمینه یکابی   انکد گرفتهاستفاده قرا 
اسکت؛ ب(روش تحقیکق    آوری شکده صورت ترکیبی از شیوه های کمی و کیفکی جمکع  

همبستگی: در این تحقیق به منظور مدل یابی روابط درونی بین متغیرها در قالب تحلیکل  
 همبستگی نیز استفاده شده است. هایروشمسیر از 

 اند:جامعه آماری مورد بررسی دو گروه بوده
الف(گروه اول: شامل تمامی معلمان،مربیان و مدارس ابتکدایی شکهر تهکران ککه  در     

. پژوهشگر چنین فرض نمکوده اسکت ککه    باشدیم اندبودهمشغول به فعالیت  1531ل سا
ساله و تجارب و تحصکیالت   3-12این گروه به دلیل ارتباط مستقیم  با کودکان دبستانی

منبع اطالعاتی مناسکبی بکرای دسکتیابی بکه نیازهکا و الگوهکای خیکالی         توانندیممرتبط، 
ی اسکت  اسکتادان روه دوم: شامل کلیه متخصصان و کودکان در مسیر خالقیت باشند.ب(گ

شهید رجایی،علم و صنعت، شهید بهشتی و جامعه مهندسان سازمان  هایدانشگاهکه در 
 .اندداشتهنوسازی و مدارس فعالیت 

نمونه و روش نمونه گیری: در این پژوهش برای گروه اول جامعه ، یعنی معلمان و  
ای استفاده شده اسکت. ایکن روش زمکانی بکه ککار      ای چندمرحلهمربیان، از روش خوشه

که انتخاب نمونه به طور مستقیم از  اعضای جامعه امکانپذیر نیست، زیرا حجکم   رودیم
-مکی  هکا گکروه جامعه بسیار وسیع است. در این روش، واحد نمونه گیری به جای فرد، 

و پکرورش   (. در این راستا پژوهشگر از بین تمکامی منکاطق آمکوزش   1533باشند)دالور،
منطقه را به تصادف انتخاب نموده اسکت. منکاطق انتخکاب شکده عبکارت       3شهر تهران، 

. سپس از بین هر کدام از منکاطق انتخکاب شکده دو     23و 16، 12، 3، 5بودند از : مناطق
 11مدرسه ابتدایی دولتی )یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه(؛ یعنی در مجمکوع  

مدرسه پسرانه( به طور تصادفی انتخکاب گشکتند.    3خترانه و مدرسه د 3مدرسه ابتدایی)
انکد. در  نفکر بکوده   41 هکا آننفکر و تعکداد مربیکان     165تعداد کل معلمان این ده مدرسه 

نفر بوده است. این حجم نمونه بکرای   214مجموع حجم نمونه برای قسمت اول جامعه 

                                                                                                                             
1. Survey Research 
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نفکر بکا    16ز ایکن تعکداد،   این بخش از جامعه کافی بوده است. الزم به ذکر اسکت ککه ا  
 اسکتادان پژوهشگر همککاری نککرده انکد. از قسکمت دوم جامعکه یعنکی متخصصکان و        

شهید رجکایی،علم و صکنعت، شکهید بهشکتی و جامعکه مهندسکان سکازمان         هایدانشگاه
 .اندنمودهنفر با محقق همکاری  56نوسازی و مدارس، 

هکای طراحکی شکده    پرسشکنامه پژوهشگر به منظور سنجش دیدگاه معلمکان و مربیکان از   
(، استفاده نموده است. به منظور طراحکی ایکن ابزارهکا ابتکدا بکر اسکاس       1533توسط شفایی)

قبلکی،   یهکا پکژوهش محتوا تنظکیم شکده اسکت. بکر اسکاس      -ادبیات موضوع، جدول هدف
معماری دارای سه بعد سیستم عملکردی، سیستم کالبدی و سیستم ساختاری اسکت. در ایکن   

است در بعد سیستم ساختاری چنکدان دخکل و   یل آنکه پژوهشگر نمی توانستهپژوهش به دل
تصرفی به عمل آورد، تنها به بررسی ابعاد سیستم کالبدی و عملکردی پرداخته شکده اسکت.   
بعد سیستم عملکردی دارای دو محتوای انعطکاف پکذیری عملککرد و تغییرپکذیری چیکدمان      

ده انعطاف پذیری و تغییر پکذیری عناصکر طبیعکی؛    . بعد سیستم کالبدی نیز دربرگیرنباشدیم
 تغییر پذیری رنگ؛ تغییر پذیری نور؛ تغییر پذیری شکل؛ تغییر پذیری یا تنوع مصالح است.
خالقیت نیز به عنوان بعد سیستم انسانی از دیدگاه های مختلفکی مکورد بحکد قکرار     

( بکرای ارزیکابی خالقیکت چهکار     2،2115( و )فری1،2113گرفته است. از جمله )بالچین
:الف( شخص خالق: شامل کلیه عوامل مربوط به شخصیت اندنمودهدسته را طبقه بندی 
شخصکیتی اوسکت؛ ب( فراینکد خالقیت:شکامل کلیکه مراحکل        یهایژگیوفرد خالق و 

؛ ج( محصول خالقیت: کیفیکت اثکری اسکت    باشدیممختلف از ادراک تا خلق اثر هنری 
؛ د( محیط:  شامل عوامل محیطی اسکت ککه   دیآیمفرایند خالقیت به دست  که در نتیجه

مثبت دارد. غالب تستهای ارزیابی خالقیت بر اساس ایکن تقسکیم    تأثیربر روند خالقیت 
دقیقکی از   یهایریگاندازه. جهت ارزیابی جامع از خالقیت باید اندشدهبندی کلی تنظیم 

ای فردی و کلیه عناصر مرتبط با خالقیکت نظیکر   مراحل ادراک، انگیزش، عالیق، گرایشه
ات انبکوه عوامکل طبیعکی، عملککرد، ارائکه محصکول خکالق و نظیکر آن، بکه عمکل           تأثیر

 (.  1533؛ به نقل از شفایی، 2114، 3آورد)پروکتور و برنت

                                                                                                                             
1. Balchin 
2. Ferry 
3. Proctor & Burnett 
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بکه   14/1،   2پرسشنامه نگرش سنج معلمکان بکا اسکتفاده از روش آلفکای کرانبکاخ      1پایایی
 .باشدیمه نشان از همسانی درونی و پایایی بسیار مناسبی برای این ابزار دست آمده است ک

، روایکی  4سکه روش روایکی صکوری    3بکه منظکور بررسکی روایکی     هاپرسشنامهطراح 
ابزار را مورد استفاده قرار داده است.روایی صوری با اسکتفاده   6، و روایی سازه5محتوایی

مجرب حوزه مورد نظر تعیین شده است. به منظور بکرآورد   استاداناز نظر متخصصان و 
محتوا استفاده شده اسکت. روایکی سکازۀ ابکزار نیکز بکا       -روایی محتوایی از جدول هدف
همبسکتگی   یهکا روشمطالعه شده است. بکا اسکتفاده از    7استفاده از روش تحلیل عاملی

 41، نتیجتکاً از  نکد اشکده ت مطالعکه  سکؤاال ت، ضرایب تمییز هر یک از سؤاالدرونی بین 
ی بکا  سؤال 44مناسب تشخیص داده نشده و تحلیل عاملی برای پرسشنامه  سؤال 3 سؤال

انجام گرفته است. پس از تحلیل عوامل برای پرسشنامه معلمان و مربیکان   8طیف لیکرت
 :اندشده( شناسایی 1عوامل مندرج در )جدول

 (0322پایایی)منبع: شفاییطعوامل پرسشنام  مربیان و معلمان و ضرایب  (0)جدول 
 ضریب پایایی سؤاالت عوامل

 35/1 52-22-13-12-6-41-42 کنندگی عناصر طبیعیتحریک
 33/1 25-21-56-44 مشارکت کودکبازی ک 

 34/1 51-11-3-16-1 انعصاف پذیری عملکردها
 34/1 23-23-51-53-56 پردازیتخیل و خیال
 33/1 51-54-55-53-44 کنجکاوی

پاسکخ طراحکی   -و متخصصان نیز به صکورت بسکته   استادانپرسشنامه نگرش سنجی 
روانسنجی آن نیز به همین شیوه بررسی و تایید شده است.این ابکزار   یهایژگیوشده و 
عوامل سیستمی کالبدی و عملکردی معماری بکر سکه بعکد     تأثیربوده و  سؤال 13دارای 

                                                                                                                             
1. Reliability 
2. Cronbach’ α 
3. Validity 
4. Face Validity 
5. Content Validity 
6. Construct Validity 
7. Factor Analysis 
8. Likert  
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مشککارکت را مککورد پرسککش قککرار  -خالقیککت یعنککی کنجکککاوی، خیککالپردازی و بککازی
 (.اندشدهو متخصصان در انتهای گزارش پیوست  استادان.)پرسشنامه معلمان و دهدمی

آمکاری توصکیفی)جداول و نمودارهکا،     هایروشاز  هادادهبه منظور تجزیه و تحلیل 
 هکای روشآمار استنباطی)از قبیل شاخصهای مرکزی و پراکندگی و ضریب هبستگی( و 

 ، RMSEAبرازش مدل، نظیکر   یهاشاخص،  2، آزمون ناپارامترک خی دو1تحلیل مسیر
AIC، BIC،GFIآمکاری از دو نکرم    یهکا لیتحلشده و برای انجام کلیه تجزیه و ( استفاده

 استفاده شده است. Amosو   SPSS-18افزار آماری
 هایافت 

 عوامل پنج گانه مورد بررسی: در بارۀآمار توصیفی دیدگاه معلمان و مربیان 
ای جهت پاسخگویی به سکؤاالت پکژوهش مربکوط بکه معلمکان و  مربیکان از پرسشکنامه       

( عامکل  2( عامل انعطاف پکذیری عملکردهکا؛   1سنجد: استفاده شده است که پنج عامل را می
عامکل  ( 3تحریکک کننکدگی عناصکر طبیعکی؛ و      ( عامل4( عامل کنجکاوی؛ 5خیال پردازی؛ 
 ( میزان توافق با هر یک از پنج عامل مذکور ارائه شده است.2)جدول  مشارکت. دربازی ک 

 نفر( 022گان )حجم نمون  = وامل پنجفراوانی و درصد میزان توافا معلمان و مربیان با ع (2)جدول

 درصد فراوانی میزان توافق عامل

 عملکردها عامل انعطاف پذیری
 % 51 35 متوسط
 % 61 112 زیاد

 عامل خیال پردازی
 % 3 13 متوسط
 % 33 161 زیاد

 عامل کنجکاوی
 % 13 21 متوسط
 % 33 131 زیاد

 تحریک کنندگی عناصر طبیعی عامل
 % 3/1 13 متوسط
 % 11 161 زیاد

 مشارکت-عامل بازی
 % 16 51 متوسط
 % 34 133 زیاد

                                                                                                                             
1. Path Diagram 
2. Chi Square 
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 (نفر 31گان )حجم نمون  = وامل پنجو متخصصان با ع استادانمیزان توافا  درصدفراوانی و  (3)جدول

 درصد فراوانی میزان توافق عامل

 عامل انعطاف پذیری عملکردها
 % 23 1 متوسط

 % 32 26 زیاد

 % 11 4 متوسط عامل خیال پردازی
 %  31 52 زیاد

 عامل کنجکاوی
 % 14 3 متوسط
 % 35 51 زیاد

 تحریک کنندگی عناصر طبیعی عامل
 %  6 2 متوسط
 %  14 54 زیاد

 مشارکت.-عامل بازی
 % 13 6 متوسط
 %  31 21 زیاد

درصکد افکراد مکورد     51؛ دهنکد یم( نشان 2)جدول های مندرج در افتهگونه که یهمان
با عامل انعطاف پذیری عملکردها به عنکوان یککی    هاآندرصد  61بررسی توافق متوسط و 

درصکد افکراد مکورد     3، موافقکت زیکاد دارنکد؛    آمکوزان دانشبر تفکر خالق  مؤثراز عوامل 
بکر   مکؤثر با عامل خیال پردازی بکه عنکوان عامکل     هاآندرصد  33بررسی توافق متوسط و 

مربیان به طور متوسکط و  درصد از معلمان و  13توافق زیاد دارند؛ آموزاندانشتفکر خالق 
، آمکوزان دانشبر خالقیت  مؤثربا عامل کنجکاوی به عنوان یکی از عوامل  هاآندرصد  33

بکا   هاآندرصد  11درصد از معلمان و مربیان به طور متوسط و  3/1؛ اندداشتهتوافق زیادی 
بکر خالقیککت   مککؤثرعامکل تحریکک کننککدگی عناصکر طبیعککی بکه عنکوان یکککی از عوامکل       

 34درصد افراد مکورد بررسکی توافکق متوسکط و      16؛ اندداشته، توافق زیادی آموزاندانش
بکر تفککر خکالق     مکؤثر مشارکت بکه عنکوان یککی از عوامکل      -با عامل بازی هاآندرصد 
نتیجه گرفت که عوامل پکنج   توانیمها ، موافقت زیاد دارند.بر اساس این یافتهآموزاندانش

. بکا  اندشده( ، توسط معلمان و مربیان مورد بررسی نیز تأیید 1533گانه پرسشنامه )شفایی، 
ترین عامکل تحریکک کننکدگی    مؤثرتوجه به یافته های فوق الذکر از نظر مربیان و معلمان، 

؛ بلعکس عامکل انعطکاف پکذیری عملکردهکا     باشدیمدرصد توافق زیاد(  11عناصر طبیعی)
ا در مجمکوع میکزان توافکق بکا کلیکه      درصد( را داشکته اسکت. امک    61کمترین میزان توافق )

 بسیار باال بوده است.   هاعامل
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 عوامل پنج گانه مورد بررسی: در بارۀو متخصصان  استادانآمار توصیفی دیدگاه 
( ارائکه  5و متخصصان با هر یک از پنج عامل مذکور در )جدول  استادانمیزان توافق 
 شده است.

درصد افکراد مکورد    23، دهندیم( نشان 5همانگونه که یافته های مندرج در )جدول 
با عامل انعطاف پکذیری عملکردهکا بکه عنکوان      هاآندرصد  32بررسی توافق متوسط و 

 11، موافقت زیاد و خیلکی زیکاد دارنکد؛    آموزاندانشبر تفکر خالق  مؤثریکی از عوامل 
بکا عامکل خیکال پکردازی بکه       هاآندرصد  31ط و درصد افراد مورد بررسی توافق متوس

درصکد   14توافق زیاد و خیلی زیاد دارند؛  آموزاندانشبر تفکر خالق  مؤثرعنوان عامل 
با عامل کنجکاوی بکه عنکوان    هاآندرصد  35و متخصصان به طور متوسط و  استاداناز 

  6؛  انکد داشکته ادی ، توافق زیاد و خیلی زیک آموزاندانشبر خالقیت  مؤثریکی از عوامل 
بکا عامکل تحریکک     هکا آندرصکد   14و متخصصان به طور متوسکط و   استاداندرصد از 

، توافکق  آمکوزان دانکش بر خالقیکت   مؤثرکنندگی عناصر طبیعی به عنوان یکی از عوامل 
درصکد   31درصد افراد مورد بررسی توافق متوسکط و   13؛ اندداشتهزیاد و خیلی زیادی 

، آموزاندانشبر تفکر خالق  مؤثرمشارکت به عنوان یکی از عوامل  -یبا عامل باز هاآن
نتیجکه گرفکت ککه عوامکل پکنج گانکه        تکوان یم هاافتهیموافقت زیاد دارند.بر اساس این 

. انکد شدهو متخصصان مورد بررسی نیز تأیید  استادان(، توسط 1533پرسشنامه )شفایی، 
ترین متغیکر، عامکل   مکؤثر و متخصصکان،   استادانبا توجه به یافته های فوق الذکر از نظر 

؛ بلعککس عامکل انعطکاف    باشدیمدرصد توافق زیاد(  14تحریک کنندگی عناصر طبیعی)
درصد( را داشته است. به طکور کلکی میکزان     32پذیری عملکردها کمترین میزان توافق )

 بسیار باال بوده است. هاعاملو متخصصان  نیز با کلیه  استادانتوافق 
 هکا دادهبکا   1هشگر با استناد به نتایج فوق الذکر به بررسکی بکرازش مکدل فرضکی    پژو

 پرداخته است.  
هکا، از  در پژوهش حاضر جهت بررسی ارتباط بین متغیرهکا و بکرازش مکدل بکا داده    

پارامترهای مکدل   استفاده شده است. Amosروش آماری تحلیل مسیر و نرم افزار آماری 

                                                                                                                             
 ( اقتباس شده است.1533شفایی) از سویمدل فرضی پژوهش حاضر از مدل نهایی به دست آمده . 1
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. برازش مدل با اسکتفاده از  اندشدهورد آبر(ML)1رست نماییبا استفاده از روش بیشینه د
 اندازه نمونه اسکت،  تأثیرتحت ( 2X)خی دو (بوده است اما از آنجا که 2X)آماره خی دو
؛ نظیکر  انکد گرفتکه دیگری نیز برای بررسی برازش مدل مورد مطالعکه قکرار    یهاشاخص

 (، مکالک RMSEAگین )( ، خطای تقریبی جذر مربع میانCFAشاخص برازش تاییدی )
 و CFA (. دو شککاخص BICاطالعکات بیککزین )  مککالکو  (AICاطالعکات آکاییککک ) 

RMSEA مقادیر . دهندیمبه دست وردهای بهتری از برازش رآبCFA 11/1از  تربزرگ 
نشان دهنده برازش  3/1 ات RMSEA. مقدار باشندیمبسیار مطلوبی  برازشدهنده  نشان

بکه طکور کلکی هکر چکه مقکدار       دهند.ککافیرا نشکان مکی   ش براز 31/1و  61/1خوب، بین
RMSEA  مطالعه شاخصکهای  است. در این  یترمطلوبکمتر باشد نشانگر برازشAIC 

و  AICنیز جهت اطمینان در بهبود برازش قابل قبکول بککار بکرده شکد. هرچکه        BICو 
BIC ایکن   باشند نشانگر این است که مدل برازش بهتری دارد. و در حقیقکت  ترکوچک
بکرازش را نشکان    RMSEAو  CFI  یهکا شکاخص که  روندیمها زمانی به کار شاخص

 داده باشند و تنها بخواهیم، مدل ترجیحی بهتری را مشخص سازیم.
 

 

 پردازی(شده روابط بین متغیرها با دو متغیر وابست )کنجکاوی و خیالمدل اولی  بررسی (2شکل)

، عامکل تحریکک کننکدگی عناصکر طبیعکی،      شکود یمک (دیکده  2)شکل درهمانطور که 
متغیرمستقل اصلی ؛ بازی مشارکت و انعطاف پذیری عملکردها، متغیرهکای میکانجی؛ و   

                                                                                                                             
1. Maximum Likelihood  
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بکرازش   یهکا شکاخص ( 4اند. در )جکدول  کنجکاوی و خیال پردازی متغیر وابسته بوده
 .اندشدهدرج 

 
 مدل اصمح شده روابط بین متغیرها با یک متغیر وابست )خیال پردازی(  (3)شکل 

،در مکدل اصکالح شکده، عامکل     توان استنباط ککرد می( 5)شکلطور که از روی همان
انعطکاف پکذیری عملکردهکا،     یهکا عامکل تحریک کنندگی عناصر طبیعی، متغیرمسکتقل؛  

پردازی، متغیر وابسکته  خیال مشارکت، متغیر میانجی یا واسطه ای؛ و-کنجکاوی  و بازی
دارای بکرازش  شده، اصالحمدل ، استنشان داده شده (4جدول)همانطور که در باشد.می

و نسبت بکه مکدل   است؛  یترنییپادارای خی دوی نسبتا  ست، زیراهابهتری با داده به مراتب
 دودر انتخکاب بکین    با اینکه.باالتری دارد CFIو  ترنییپاRMSEA  ،AIC  ،BICاولیه  مقادیر

 از نظکر بهتکرین مکدل    اصکالح شکده  مکدل  ، اما در مجمکوع  مدل ترجیح اساسی وجود ندارد
اسکتثنای ضکریب مسکیر    به ضرایب مسیر)تمام در مدل اصالح شده نیز ست. هادادهبا برازش 

دارای مقدار نسکبتا   مشارکت(، -انعطاف پذیری عملکردها  و کنجکاوی؛و کنجکاوی و بازی
 .تندباالیی هس

 اولی  و اصمح شده روابط بین متغیرها مدل  برازشهای شاخص (3)جدول 

CFI BIC AIC RMSEA P 
2X مدل 

 مدل اولیه 31/52 111/1 11/1 333/11 451/3 124/1

 مدل اصالح شده 13/11 111/1 13/1 15/6 61/4 13/1
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به دلیل برازش بهتر مدل اصالح شده ، پژوهشگر تنها به تفسیر ضرایب مسیر ایکن مکدل   
( ضرایب مسیر استاندارد بکرای اثکرات مسکتقیم هکر یکک از      3اکتفا نموده است. در  )جدول 

 .به تفکیک آمده است هارابطه

 ( ضرایب مسیر استاندارد برای اثرات مستقیم مدل اصمح شده1) جدول

 سطح معناداری tمقادیر  ضرایب استاندارد یممسیرهای مستق

 11/1 *53/5 44/1 تحریک کنندگی عناصر طبیعی و خیال پردازی

 11/1 * 33/2 52/1 مشارکت -تحریک کنندگی عناصر طبیعی و بازی

 111/1 * 14/6 31/1 تحریک کنندگی عناصر طبیعی و کنجکاوی

تحریک کنندگی عناصر طبیعی و انعطاف پذیری 

 عملکردها
21/1 42/2 * 11/1 

 16/1 55/1 24/1 انعطاف پذیری عملکردها و کنجکاوی

 11/1 * 11/5 53/1 انعطاف پذیری عملکردها و خیال پردازی

 11/1 11/1 21/1 مشارکت-کنجکاوی و بازی

 111/1 * 44/3 65/1 کنجکاوی و خیال پردازی

 11/1 * 33/5 41/1 مشارکت و خیال پردازی -بازی
 اندبودهاز نظر آماری معنادار  P=  11/1ستاره دار در سطح  tمقادیر  *

، ضکریب مسکیر اثکر مسکتقیم     دهنکد یمک ( نشکان  3)همانطور که منکدرجات جکدول   
 P= 111/1در سکطح   t= 44/3و بکا مقکدار    باشکد یمک  65/1کنجکاوی  بر خیال پردازی 

و بکا   31/1معنادار بوده است ؛  اثر مستقیم تحریک کنندگی عناصر طبیعی بر کنجکاوی 
معنادار بوده اسکت؛ اثکر مسکتقیم تحریکک کننکدگی       P= 111/1در سطح  t= 14/6مقدار 

معنادار بکوده   P= 11/1در سطح  t= 53/5و با مقدار  44/1پردازی عناصر طبیعی بر خیال
و بکا مقکدار    52/1مشکارکت   -ی عناصر طبیعی بر بازیاست؛ اثر مستقیم تحریک کنندگ

33/2 =t  11/1در سطح =P       معنادار بوده است؛ اثکر مسکتقیم تحریکک کننکدگی عناصکر
معنادار  P= 11/1در سطح  t= 42/2و با مقدار 21/1طبیعی بر انعطاف پذیری عملکردها 

و بکا مقکدار     53/1پکردازی  بوده است؛ اثر مستقیم انعطاف پذیری عملکردهکا بکر خیکال   
11/5 =t  11/1در سطح =P مشارکت بکر خیکال    -معنادار بوده است؛ و اثر مستقیم بازی

بین ضکرایب  معنادار بوده است.از  P= 11/1در سطح  t=  33/5و با مقدار  41/1پردازی 
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انعطاف پذیری عملکردها بکر کنجککاوی   ( 24/1)تنها اثر مستقیم  مسیر مدل اصالح شده
 -کنجکککاوی بکر بککازی ( 21/1)؛ و اثکر مسکتقیم    P= 16/1در سککطح  t= 55/1بکا مقکدار   

الزم به ذکر است که به .معنادار نبوده اند P= 11/1در سطح  t=  11/1مشارکت با مقدار 
نفر( امکان مدل یابی برای دیدگاه  56و متخصصان )استادانعلت پایین بودن حجم نمونه 
 این گروه مقدور نبوده است.

   گیرینتیج 
در این تحقیق هدف آن بوده است ککه بکه بررسکی مفهکوم خالقیکت و علکل و عوامکل        
پرورش یک فرد خالق و نیز بررسی کارکردها و اجزای فضای باز مدرسه بکا تأکیکد بکر    
مدارس ابتدایی و خصوصیات و نیازهکای کودککان ایکن دوره، پرداختکه و راهکارهکایی      

یت خالقیت فراگیران به عنوان سکاکنین  برای معماری فضاهای باز آموزشی مبتنی بر تقو
مدرسه ارائه شود. به عبارت دیگر سعی شده است که عوامل محرک خالقیت در فضای 
باز را مورد بررسی قرارداده و راهکارهایی را بکرای ایجکاد یکک حیکاط مهیج،کارآمکد و      

ت پکژوهش ابتکدا بکه    سکؤاال محرک خالقیت ارائه دهد. پژوهشگر  در قالکب پاسکخ بکه    
هکا از بکین معلمکان و    سی ادبیات و پیشینه پژوهشی پرداخته سپس با گکردآوری داده برر

متخصصان و تحلیل آماری در قالب مدل یابی،  به طور خالصکه بکه مکوارد زیکر دسکت      
 است:یافته
 در ایجاد فضای محرک خالقیت. مؤثرعناصر  -
قکا  اصول راهکارهای موجود برای طراحی محکیط خکارج از ککالس و جهکت ارت     -

 خالقیت کودکان.
خالقیکت از دیکدگاه    یهایژگیومدل تبیین کننده روابط بین متغیرهای معماری و  -

 و متخصصان روانشناسی، تربیتی و معماری. استادانمعلمان دوره ابتدایی و 
و متخصصان و معلمان مکدارس   استادانبه طور کلی پژوهشگر جهت نگرش سنجی 
( عامکل  2( عامل انعطاف پذیری عملکردهکا؛  1ابتدایی پنج عامل را بررسی نموده است: 

( عامکل  3( عامل تحریک کنندگی عناصر طبیعی؛ و 4( عامل کنجکاوی؛ 5خیال پردازی؛ 
مشارکت. یافته های مربوط به هر یک از این پنج عامل در فصل چهارم ذکر شکد.  -بازی
نتیجه گرفت که عوامل پنج گانه ، توسط  توانیم، انددادهور که نتایج آماری نشان همانط
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. با توجه به یافته هکای فکوق الکذکر از نظکر     اندشدهمعلمان و مربیان مورد بررسی تأیید 
درصد توافق زیکاد(   11ترین عامل تحریک کنندگی عناصر طبیعی)مؤثرمربیان و معلمان، 

درصکد( را   61طاف پذیری عملکردها کمترین میکزان توافکق )  باشد؛ بلعکس عامل انعمی
بسیار بکاال بکوده اسکت. یعنکی از      هاعاملداشته است. اما در مجموع میزان توافق با کلیه 

دیدگاه معلمان و مربیان همه عوامل بررسی شده در ارتقاء خالقیت نقکش تعیکین کننکده    
(، 1531(، سککمیع آذر)1536دارنککد. ایککن نتککایج بککا یافتککه هککای مظفککر و همکککاران)    

( کامالً همسویی دارد. همچنکین بکر اسکاس یافتکه هکای      1533( و )شفایی، 1535اکرمی)
و متخصصان مورد  استاداننتیجه گرفت که عوامل پنج گانه توسط  توانیمفصل چهارم 

و متخصصکان   اسکتادان . با توجه به یافته های فوق الذکر از نظر اندشدهبررسی نیز تأیید 
درصکد توافکق زیکاد(     14ترین متغیر، عامل تحریکک کننکدگی عناصکر طبیعکی)    مؤثرنیز، 
درصکد( را   32؛ بلعکس عامل انعطاف پذیری عملکردها کمترین میکزان توافکق )  باشدیم

بسکیار   هکا عامکل و متخصصان  نیز با کلیه  استادانداشته است. به طور کلی میزان توافق 
و متخصصکان   استادانت که از طرفی بین دیدگاه گف توانیمباال بوده است. در این باره 

نیکز   اسکتادان با معلمان همسویی باالیی وجود دارد و از سوی دیگر یافته های مربوط به 
(، سکمیع  1536کامال در راستای یافته های پژوهشهای قبلکی، نظیکر: مظفکر و همککاران)    

 ( قرار دارد.1533( و )شفایی، 1535(، اکرمی)1531آذر)
هش مدلی مورد بررسی قرار گرفت که در آن تحریکک کننکدگی عناصکر    در  این پژو

 عملکردهکا  مشکارکت و انعطکاف پکذیری   -طبیعی متغیر مستقل اصلی؛ و متغیرهای بازی
ای(؛ و دو متغیککر کنجکککاوی و خیالپردازی)بککه عنککوان  متغیرهککای میککانجیگر )واسککطه 

. این مکدل  اندشدهفته نشانگرهای  اصلی خالقیت(متغیرهای وابسته این مدل، در نظر گر
داشت. اما جهت یافتن بهترین برازش بکا داده نیکاز بکه اصکالح      هادادهبرازش مطلوبی با 

در مدل اصالح شده، عامکل تحریکک کننکدگی عناصکر طبیعکی، متغیرمسکتقل؛       مدل بود. 
مشکارکت، متغیکر میکانجی یکا     -انعطاف پذیری عملکردها، کنجکاوی  و بازی یهاعامل

بکه  دارای بکرازش  شده، اصالحمدل پردازی، متغیر وابسته بوده است. الواسطه ای؛ و خی
و نسبت به مکدل  ؛  ترنییپادارای خی دوی نسبتا  بوده است، زیرا هابهتری با داده مراتب

نتکایج   .بکاالتری بکوده اسکت    CFIو  تکر نییپاRMSEA  ،AIC  ،BICاولیه دارای مقادیر
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ضکریب مسکیر اثکر    مربوط به ضرایب مسیر اثرات مستقیم متغیرهای مدل نشکان داد ککه   
اثر مسکتقیم تحریکک کننکدگی عناصکر طبیعکی بکر        ؛مستقیم کنجکاوی  بر خیال پردازی

پکردازی؛ اثکر مسکتقیم    کنجکاوی؛ اثر مستقیم تحریک کنندگی عناصکر طبیعکی بکر خیکال    
؛ اثکر مسکتقیم تحریکک کننکدگی      Pمشکارکت  -تحریک کنندگی عناصر طبیعی بر بکازی 

عناصر طبیعی بر انعطاف پذیری عملکردها؛ اثر مستقیم انعطکاف پکذیری عملکردهکا بکر     
بکین  از امکا   .اندبودهمشارکت بر خیال پردازی معنادار  -پردازی؛ و اثر مستقیم بازیخیال

ی؛ انعطاف پذیری عملکردها بر کنجککاو مستقیم تنها اثر  ضرایب مسیر مدل اصالح شده
 .مشارکت معنادار نبوده اند -و اثر مستقیم کنجکاوی بر بازی

عوامل مؤثر بکر سکه ویژگکی     در بارۀدر بخش دیگری از پژوهش دیدگاه متخصصان 
مشارکت(، مورد بررسی قرار گرفت. بنابر یافته -خالقیت)کنجکاوی، خیالپردازی و بازی

ه عوامکل مکورد نظکر    نتیجه گرفت ککه از دیکدگاه متخصصکان همک     توانیمهای مذکور 
پژوهشگر سبب ارتقاء خالقیت در کودکان مدارس ابتکدایی خواهنکد شکد. ایکن عوامکل      

و دیوارهکا توسکط خکود     هاالمانطراحی مدوالر و امکان جابجایی .1از:  اندبودهعبارت 
طراحکی  .5ترکیب فضاهای باز و بسته )مثالً به وسکیلة بازشکوهای سراسکری(؛    .2کودک؛

و منعطف به طوری که خود کودکان بتواننکد چیکدمان هکای متفکاوتی      مبلمان تغییر پذیر
طراحکی  .3؛ جابجا شونده و دیوارهای کوتاه متحکرک  یهاالمانطراحی .4 بوجود آورند؛

مختلف)پازل مانند( به نحوی که ککودک هنگکام حرککت امککان انتخکاب       یهایدسترس
تکداخل  .3؛ دکطراحی فضکایی بکرای کاشکت گیاهکان توسکط خکود ککو       .6؛ داشته باشد

.  3؛ فضککاهای سککبز مختلککف)چمن، درخککت، بوتککه و ماننککد آن ( در فضککاهای بسککته  
متخصصان استفاده از گونه های گیاهی مختلف مانند بوتکة گیاهکان رونکده و چسکبنده،     

. استفاده از گیاهانی ککه از نظکر شککل و رنکگ در فصکول      1گیاهان گل دار و میوه دار؛ 
طراحی فضای ویژه بازی با آب را عامل افزاینکدۀ  .11 ؛مختلف گل و برگ متنوعی دارند

.طراحی فضای ویژه بازی با آبحضور آب )مانند فواره، حوض، آکواریوم، 11کنجکاوی؛ 
.استفاده از شیشه هکای رنگکی متحکرک بکرای بازشکوها      12آبشار کوچک، جوی و ...( ؛ 
یکا آبشکار کوچکک در    اسکتقرار فکواره   .15؛ را جابجا کنند هاآنبطوریکه کودکان بتوانند 

اسکتفاده از پنجکره   .14؛ مجاورت بازشوها به نحوی که منجر به ایجاد رنگین کمان شکود 
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استفاده از پرده کرکره با پکرده هکای منشکوری شککل بکه      . 13؛ با شیشه های ثابت رنگی
نیز با تحقیقات انجام گرفته قبلی به ویژه  هاافتهینحوی که منجر به تجزیه نور شود. این 

 ( همسویی دارند.1533افته های )شفایی، با ی
پژوهشگر بر اساس یافته های این پژوهش و ادبیات مطالعه شکده مکوارد    راهکارها:

 کند:زیر را در معماری حیاط مدارس پیشنهاد می
 استفاده از گیاهان به عنوان جداکننده. -
 استفاده از حوض آب به عنوان جدا کننده. -
 اده از آب برای بازی در فضاهای خارجی.طراحی فضاهای ویژه استف -
 استفاده از گیاهان برای بازیهای کودکان. -
 استقرار پراکنده فضاهای سبز متعدد در میان فضاهای بسته. -
 ترکیب، تداخل و تداوم فضای بسته و فضای باز طبیعی. -
 تداوم فضای باز و بسته با حضور آب نما در فضاهای باز. -
برای کودککان وجکود    هاآنناقص، که امکان تکمیل  یهاینقاشبا  ایجاد تابلوهایی -

 داشته باشد.
 یهکا شککل  هاآننقاشی متحرک تا کودکان بتوانند با جابجایی  یهاپانلاستفاده از  -

 کاملی را ایجا نمایند.
 و دیوارها توسط خود کودک. هاالمانطراحی مدوالر و امکان جابجایی  -
 بسته )مثالً به وسیلة بازشوهای سراسری( .ترکیب فضاهای باز و -
طراحی مبلمان تغییر پذیر و منعطف به طوری که خود کودککان بتواننکد چیکدمان     -

 های متفاوتی بوجود آورند.
 جابجا شونده و دیوارهای کوتاه متحرک. یهاالمانطراحی -
مختلف)پازل مانند( بکه نحکوی ککه ککودک هنگکام حرککت        یهایدسترسطراحی  -
 ان انتخاب داشته باشد.امک
 طراحی فضایی برای کاشت گیاهان توسط خود کودک. -
 تداخل فضاهای سبز مختلف)چمن، درخت، بوته و مانند آن ( در فضاهای بسته. -
استفاده از گونه های گیاهی مختلف مانند بوتة گیاهان رونده و چسکبنده، گیاهکان    -
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 گل دار و میوه دار.
از نظر شکل و رنگ در فصول مختلف گل و برگ متنکوعی  استفاده از گیاهانی که  -
 دارند.
 حضور آب )مانند فواره، حوض، آکواریوم، آبشار کوچک، جوی و ...(   -
 هکا آناستفاده از شیشه های رنگی متحرک برای بازشوها بطوریکه کودکان بتوانند  -

 را جابجا کنند
ه نحوی که منجر بکه ایجکاد   استقرار فواره یا آبشار کوچک در مجاورت بازشوها ب -

 رنگین کمان شود
 استفاده از پنجره با شیشه های ثابت رنگی -
استفاده از پرده کرکره با پرده های منشوری شکل به نحوی که منجر به تجزیه نور  -
 شود
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