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چکیده

امروزه به دليل تغييرات روز افزون و پرشتاب جوامع بشري و نقش كليدي تعليم و تربيت در تربيت نسل خالق به منظور
توان رو به رو شدن با اين تغييرات ،اهميت و ضرورت خالقيت و عوامل مؤثر بر آن در تعليم و تربيت بيش از هر زمان
ديگري آشكار شده است .خالقيت و نوآوري از مهمترين اهداف آموزش و پرورش و جزء مهمترين رسالت سازمانهاي
آموزشي است ،هدف از تحقیق حاضر ،دستیابی به معیارهای طراحی فضاهاي هنرستان دخترانه با تأکید بر بهرهگیري
از قابلیتهاي محیطی مؤثر بر ذهن و رفتار نوجوانان و رویکرد ارتقاء خالقیت آنان است .در این تحقیق ،بر پایه تلفیق
نظریات مرتبط با موضوع تحقیق ،از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده و بر اساس نتایج تحقیق ،معیارهای معمارانه براي
طراحی فضاهاي آموزشی در جهت ارتقاء انگیزش و خالقیت هنرجویان استنتاج شده است .تا با بکارگیری این معیارها
بتوان فضاها را به گونهای طراحی کرد که قدرت کنجکاوی و ابتکار هنرجویان ارتقاء یابد .روش تحقیق این پژوهش ،از
نوع زمینهیابی و کاربردی است .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه هنرآموزان شهر تهران در سال تحصیلی 90-91
میباشند .روش نمونهگیری ،خوشهای چند مرحلهای است و حجم نمونه در این تحقیق  124هنرآموز میباشد .برای
جمعآوری اطالعات تحقیق ،از پرسشنامههای محقق ساخته استفاده شده است .اطالعات حاصله پس از طبقهبندی ،با
استفاده از نرمافزار آماری  ،SPSSبه مقتضاي نوع متغيرها و ارتباط آنها با يكديگر توسط آزمون تی مورد تجزیه و تحلیل
قرار گرفته ،نتایج زیر به دست آمده است.
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از دنياي امروز به دليل ويژگيهاي بسيار متغير و خالقي که دارد تحت عنوان «عصر خالقيت و نوآوري» نام برده ميشود،
در اين دوران فرآيندها ،پديدهاي خالقيت ،نوآوري و کارآفريني 2عرصههاي بسيار گستردهاي از جامعه انساني را تحت
تأثيرات عميق خود قرار داده است؛ از اين رو ،عامل اساسي «پايداري ،پويايي و موفقيتهاي نهادهاي مختلف ،حرکت با
محوريت خالقيت و نوآوري است» (.)CheraghCheshm, 2008, pp. 7-36
خالقيت از ويژگيهاي اساسي و سازنده انسان به شمار ميآيد که در رشد و تکامل فرد و تمدن بشري نقش مؤثري داشته
و زيربناي اختراعها و دستاوردهاي علمي و هنري است .پژوهشهاي انجام شده در زمينه خالقيت نشان ميدهد «که
خالقيت موهبتي نيست که افراد خاصي از آن برخوردار باشند ،هم چنين خصوصيتي ذاتي و ارثي هم نيست» (Syed
 .)Ameri, 2004, pp. 109-122حقیقت این است که خالقیت به معنای خاص آن به مثابه برترین ویژگی ذهنی انسان
مولد و متفکر ،خود نشانی از رشد متعادل و متعالی شخصیت است و پاسخی به نیاز همیشه انسان به شکافتن بنبستها
و راه یافتن به فراترها میباشد .عوامل مؤثر برخالقیت به دو دسته فردی و محیطی تقسیم میشوند« :عوامل فردی مربوط
به ویژگیهای شخصیتی و عوامل محیطی مربوط به موقعیتهای فردی میباشد که در ارتباط با دیگران است» (Sadeghi
 .)Mal Amiri & Reisi, 2010, pp. 97-113همچنین کنلی 3عقيده دارد که «عوامل انگيزش ،مهارتها و ويژگيهاي
شخصيتي خالقيت افراد را شكل ميدهد که ميتوان بر بسياري از اين خصوصيتها تأثير گذاشت و با پرورش آنها
خالقيت افراد را ارتقاء بخشيد» (.)Sarchahani & Jahani, 2011, pp. 51-70
«تورنس 4ویژگیهای شخصیتی الزمه خالقیت را کنجکاوی ،جستجوگری ،پرسشگری در برابر موقعیتهای معماگونه و
شهامت در ارائه پاسخهای نو میداند» .به اعتقاد وی این ویژگیها زمینهساز خالقیت بوده و هر عملی که باعث تقویت این
ویژگیها شود ،شخص را در جهت خالقیت بیشتر سوق میدهد ( .)Glover & Bruning, 2006, p. 234همچنین تارو،5
«از کنجکاوی ،عطش اکتشاف ،شوق سازندگی و عشق آموختن به عنوان چهار ویژگی ذاتی انسان نام میبرد و استفاده
از دانش و تخصص مبتنی بر خالقیت را برای موفقیت در قرن بیست یکم ضروری میداند ("& Sadeghi Mal Amiri
 .)Reisi, 2010, pp. 97-113بعضی از محققین نیز دریافتهاند که وجود بعضی از ویژگیهای شخصیتی در افراد در مقایسه
با دیگران ،باعث خالقیت بیشتر میشود .پس میتوان گفت «خالقیت فرد تابع ویژگیهای شخصیتی است» (Woodman
 .)et al., 1993, pp. 293-321در مجموع میتوان گفت ،خالقیت یک استعداد قابل پرورش میباشد و یکی از راههای
پرورش آن ،تقویت ویژگیهای شخصیتی افراد خالق مانند «کنجکاوي ،ابتکار ،استقالل ،شوخ طبعی ،ابهامپذیری و تخیل
میباشند» ( .)Solimani, 2005, pp. 92-102بنابراین بعضی از صفات خاص در افراد خالق بیش از آنکه حاصل خالقیت
ذهنی آنها باشد ،عمدتاً بدین معناست که این صفات بستر مناسبی برای شکوفایی خالقیتهای ذهنی میباشد و میتوان
در پرورش این ویژگیها تالش نمود (.)Afrooz, 1994, pp. 4-8
امروزه اهميت طراحي فضاهاي آموزشي براي بهبود كيفيت يادگيري و آموزش بر كسي پوشيده نيست .چنانچه پرورش
تفكر خالق و زايش توليدات نوآورانه ،از نيازهاي فراگير و حياتي در هر نظام آموزشي بوده و به عنوان يكي از مهمترين
اهداف غايي ،همواره مدنظر آگاهان آموزشي بوده است ( .)Zein Abadi et al., 2008, pp. 129-164به زعم ليكار،6
«اهميت اين هدف و پيامد آن ،زايش توليدات نوآورانه و متناسب با رشته تحصيلي ،در آموزشهاي فني حرفهاي ،بيشتر
از آموزشهاي نظري احساس ميشود» ( .)Likar, 2007, pp. 323-341چرا كه ،برخورداري دانش آموختگان فني حرفهاي
از تفكر خالق ،يكي از پيش بايستهاي ضروري موفقيت آنها در بازار كار ،در حل مسائل مبتال به صنعت كشور ،در رفع
نيازهاي متنوع و متغير فضاي دگرگون جامعه ،در مواجهه هوشمندانه با چالشهاي فرا روي نظام آموزش فني حرفهاي،
در رفع موانع اشتغال و كارآفريني خواهد بود (.)Ogunleye, 2006, pp. 95-104
بنابراین هنرستانهای کشور یکی از پایگاههای اساسی و مهم جهت گسترش علم و هنر در جامعه میباشد ،تقویت روحیه
ابداع و نوآوری در این هنرستانها روز به روز بیشتر احساس میشود .اما میزان ابتکارات و خالقیت در این هنرستانها به
ندرت مشاهده میشود (.)Ansari, 2003, p. 10
هر چند در زمینه تأثیرات محیط بر خالقیت تحقیقات بسیار گستردهای از جمله تأثیر محیط اجتماعی انجام گرفته است،
اما تأثیر محیط کالبدی و عوامل آن بر خالقیت انسان کمتر مورد توجه قرار گرفته است .زیرا بسیاری از نظریهپردازان
به تأثیر محیط کالبدی بر فرآیند خالقیت معتقد نیستند .با این وجه مطابق نظریه برخی از روانشناسان محیط« ،عوامل
محیطی تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم بر کالبد و روان انسان بر جای مینهند» ( .)Shafaei, 2009, pp. 104-110به نظر
کریستنسن« 7کلیه عوامل فیزیکی محیط مانند نور ،منظر ،صداها و آلودگی صوتی میتواند بر میزان خالقیت اثر منفی یا
مثبت داشته باشد» (.)Kristensen, 2004, pp. 89-96
«با نگاهی دقیقتر ،کیفیت محیط کالبدی و چگونگی درک عناصر تشکیل دهنده آن ،بر جسم و روان انسان مؤثر است»
( .)Shafaei, 2009, pp. 104-110از طرفی ،روانشناسان محیطی و پژوهشگران حوزه تعلیم و تربیت کودکان «از زوایای
کمی و کیفی به بررسی محدودیتها و تواناییهای فیزیکی و روانی انسان در رابطه با محیط مصنوع توجه دارند و یافتههای
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این رشتهها میتواند در شناخت ارتباط کودک (و نوجوان) با محیط کمک کند» (.)Mozaffar et al., 2007, pp. 59-72

شفایی ( )1388در زمینه تأثیر محیط بر خالقیت میگوید:
رنگ ،بافت ،سایه روشن ،نور ،صدا ،فرم و چگونگی ترکیب آنها ،کاربری فضاها و تغییر و تنوع آنها در طول زمان و
خالصه تمامی گوشههای فضای ساخته شده میتواند بر جنبههای جسمی ،شناختی و روانی انسان مؤثر باشد و میتواند
انگیزش الزم برای تفکر خالق را موجب شود ( .)pp. 104-110پس میان تنوع محیط کالبدی و خالقیت رابطهای وجود
دارد ،مطابق نظریه روانشناسان محیط ،محیط بر ذهن ،روان و رفتار انسان مؤثر است.
پژوهشگران دیگر ،ویژگیهای مختلفی را برای یک فضای آموزشی مطلوب برشمرند که میتوانند در ارتقاء خالقیت افراد
مؤثر باشند این عوامل عبارتند از :عوامل طبیعی محیط ( )McCoy & Evans, 2002; Shibata & Suzuki, 2004مواد و
مصالح ،تزئینات و رنگ ( ،)McCoy & Evans, 2002, pp. 409-426شکل و وسعت فضاها (Hornecker, 2005, pp. 293-
 )321و عوامل زیباشناسانه (.)Shafaei, 2009, pp. 104-110
بنابراين لزوم بررسي فضاهاي آموزشي به لحاظ تأثيراتي كه بر رشد و شکوفایی هنرجویان دارد ،ضرورتي مسلم و
گريزناپذير است.
هدف اصلی از پژوهش حاضر ،دستیابی به معیارهای طراحی فضاهاي هنرستان دخترانه با تأکید بر بهرهگیري از قابلیتهاي
محیطی مؤثر بر ذهن و رفتار نوجوانان و رویکرد ارتقاء خالقیت آنان است.

 .1فرضیههای پژوهش

فرضیههای پژوهش در قالب چهار فرضیه اصلی تبیین شده است که عبارتند از:
 تنوع (مصالح ،رنگ و نور) در کالبد فضاهای بسته هنرستان ،منجر به افزایش انگیزش هنرجویان میشود. انعطافپذیری عملکردی در کالبد فضاهای بسته هنرستان ،منجر به افزایش کنجکاوی هنرجویان میشود. ارتباط درون و بيرون در هنرستان ،منجر به افزایش انگیزش هنرجویان میشود. -تنوع فرم در کالبد فضاهای بسته هنرستان ،منجر به افزایش ابتکار هنرجویان میشود.

 .2روش پژوهش
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در اين پژوهش از روش پيمايشي توصيفي و از نوع زمينهيابي استفاده شده است .جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه
هنرآموزان فنی حرفهای شهر تهران در سال تحصیلی  90-91میباشند .برای نمونهگیری و انتخاب آزمودنیها از روش
نمونهگیری خوشهای چند مرحلهای استفاده شده است .برای تعیین چارچوب نمونهگیری ،ابتدا  22منطقه شهر تهران
به عنوان  22خوشه در نظر گرفته شد .از بین این خوشهها مناطق ( 13 ،9 ،6 ،2و  )16به صورت تصادفی انتخاب شدند.
سپس از بين هنرستانهاى موجود در هر منطقه یک هنرستان به صورت تصادفى انتخاب شد و از هر هنرستان نیز  25تا
 24هنرآموز (معلم) ،به طور تصادفی انتخاب شد .بدین ترتیب با روش نمونهگیری خوشهای چندمرحله ای تصادفی124 ،
هنرآموز به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند.
در تهیه پرسشنامه سعی شده است که تعیین متغیرهای مورد مطالعه در راستای اهداف و سؤاالت پژوهش باشد .بدین
منظور قبل از تهیه پرسشنامه جدول هدف ـ محتوا تهیه شد که این جدول متغیرهای هر یک از سؤاالت پژوهش را دقیقاً
مشخص و بر اساس آن پرسشنامه تهیه شد .با توجه به متغیرهاي مؤثر در پژوهش ،یعنی انگیزش ،کنجکاوی و ابتکار
پرسشنامهای در سه بخش تهیه شد که هفده سؤال پرسشنامه به انگیزش مربوط میشوند .این سؤالها را میتوان به
دو گروه تقسیم نمود .گروه اول شامل سؤاالتی است که رابطه تنوع مصالح ،نور و رنگ را با انگیزش هنرجو مورد پرسش
قرار میدهد؛ برای مثال استفاده متنوع و هماهنگ از رنگهای روشن در فضاها ،ممکن است انگیزش هنرجو را ارتقاء
دهد .گروه دوم شامل سؤاالتی است که رابطه بهرهگیری از ترکیب و تداوم فضاهاي بسته و باز را با انگیزش هنرجو برای
خالقیت مورد سؤال قرار میدهد .با ايجاد ارتباط فيزيكي ميان فضاهاي دروني و بيروني ،میتوان به رشد انگیزش هنرجو
کمک کرد .همچین سیزده سؤال پرسشنامه مربوط به کنجکاوی میشوند .این بخش با سؤاالتی مرتبط است که رابطه
انعطافپذیری عملکردی را با کنجکاوی و خالقیت هنرجو مورد پرسش قرار میدهد .به عبارت دیگر تقسيم فضاهاى
آموزشى با استفاده از تيغههاى متحرك ،استفاده از تجهيزات و مبلمان آموزشى با قابليت جا به جايى آسان باعث افزایش
کنجکاوی هنرجویان میشود .شش سؤال دیگر پرسشنامه به ابتکار مربوط میشود که رابطه بهرهگیری از تنوع فرمی را
با ابتکار هنرجو برای خالقیت مورد سؤال قرار میدهد.
این پرسشنامه ابتدا داراي  39سؤال بود و پس از اجرای مطالعه مقدماتي که نظرات  30نفر از هنر آموزان جمعآوري شد،
 3سؤال نامناسب آن حذف شد و تعداد سؤاالت به  36سؤال رسید .پاسخنامه سؤاالت نیز بر اساس مقیاس چهار درجهای
ال موافق تا کام ً
لیکرت 8تهیه شد ،یعنی در مقابل هر سؤال چهار گزینه ،از کام ً
ال مخالف قرار گرفت .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات هر گزینه کدگذاری شد که به عنوان نمره افراد محاسبه شد.

54
برای سنجش پایایی از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد و این ضریب  0.83تعیین شد .برای تعیین روایی پرسشنامه از
روایی محتوایی و روایی صوری بهره گرفته شد؛ هنگام طراحی سؤاالت برای تأیید روایی محتوایی از جدول هدف ـ محتوا
استفاده شد .و برای تعیین اعتبار صوری سؤاالت پرسشنامه از اساتید مجرب و متخصص دانشگاههای شهید رجایی ،هنر
اصفهان و شهید بهشتی ،که در حوزههای روانشناسی و معماری با موضوع تحقیق آشنایی داشتند ،خواسته شد که آیا
سؤاالت برای تأمین هدف پژوهش مناسب است یا خیر؟ پس از جمعآوري پرسشنامه ،اطالعات كدبندي شده و سپس
وارد برنامهي رايانهاي  SPSSشد و در آخر با استفاده از دستورات موجود در آن و به مقتضاي نوع متغيرها و نوع ارتباط
آنها با يكديگر توسط آزمونهاي فوق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته ،اطالعات به دست آمده تفسير شدند.

 .3یافتهها

برای تجزیه و تحلیل دادهها از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد.
الف ـ آمار توصیفی شامل :بررسی انحراف معیار و شاخص مرکزی میانگین
ب ـ آمار استنباطی :برای بررسی فرضیههای پژوهش از آزمون  Tبرای گروههای مستقل استفاده شد.
بررسی فرضیه  :1با ایجاد تنوع در مصالح ،رنگ و نور در کالبد فضاهای بسته هنرستان میتوان موجب افزایش انگیزش
هنرجویان شد.
فرضیه فرعی  :1ایجاد تنوع در مصالح در کالبد فضاهای بسته هنرستانها موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشود.
تنوع در مصالح موجب افزایش انگیزش هنرجویان نمیشودH09: > 2.5 .
تنوع در مصالح موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشودH1: < 2.5 .
جدول  :1نتایج آزمون میانگین  Tبررسی تأثیر تنوع مصالح بر افزایش انگیزش در نمونه مورد مطالعه
مقدار آزمون= 2.5
برآورد فاصلهای برای تفاوت
میانگینها بر طبق 95%
حد باال

حد پایین

0.851

0.6327

اختالف
میانگین

سطح معنی
داری

درجه
آزادی

آماره t

0.741

0.000

101

13.48

میانگین
3.42

تعداد
102

متغیر
تنوع مصالح
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همانگونه که نتایج جدول  1نشان میدهد ،مقدار سطح معنیداری آزمون برابر  0.000و کمتر از  0.05به دست آمده
است ،و مقدار  tمحاسبه شده برای این متغیر برابر  13.48محاسبه شد و از مقدار آزمون ( )2.5بیشتر است؛ بنابراین
فرض صفر ( )H0رد میشود و فرض یک ( )H1تأیید میشود .به عبارت دیگر مقدار میانگین ( )3.42و  tبه دست آمده از
مقدار آزمون بیشتر است و نشان میدهد تنوع در مصالح (استفاده از مصالح با جنس و رنگبندیهای متنوع در کالس)
باعث افزایش انگیزش هنرجویان میشود و رابطه معنیداری بین متغیرهای تنوع مصالح و افزایش انگیزش وجود دارد.
فرضیه فرعی  :2ایجاد تنوع رنگ در کالبد فضاهای بسته هنرستانها موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشود.
9
تنوع در رنگ موجب افزایش انگیزش هنرجویان نمیشودH0 : > 2.5 .
تنوع در رنگ موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشودH1: < 2.5 .
جدول  :2نتایج آزمون میانگین  Tبررسی تأثیر تنوع رنگ بر افزایش انگیزش در نمونه مورد مطالعه
مقدار آزمون= 2.5
برآورد فاصلهای برای تفاوت
میانگینها بر طبق 95%
حد باال

حد پایین

0.777

0.605

اختالف
میانگین

سطح معنی
داری

درجه
آزادی

آماره t

0.691

0.000

119

15.88

میانگین
3.19

تعداد
120

متغیر
تنوع رنگ

همانگونه که نتایج جدول  2نشان میدهد ،مقدار سطح معنیداری آزمون برابر  0.000و کمتر از  0.05به دست آمده
است ،و مقدار  tمحاسبه شده برای این متغیر برابر  15.88محاسبه شد و از مقدار آزمون ( )2.5بیشتر است؛ بنابراین
فرض صفر رد میشود و فرض یک تأیید میشود .همچنین مقدار میانگین به دست آمده از ( )3.19از مقدار آزمون 2.5
بیشتر است و نشان میدهد که تنوع رنگ (استفاده متنوع و هماهنگ از رنگهای روشن در فضاها) باعث افزایش انگیزش
هنرجویان میشود؛ به عبارت دیگر رابطه معنیداری بین متغیرهای تنوع رنگ و افزایش انگیزش وجود دارد.

بررسی ویژگیهای طراحی فضای بسته هنرستانهای دخترانه با رویکرد ارتقاء خالقیت هنرجویان
شماره صفحه مقاله51-58 :
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فرضیه فرعی  :3ایجاد تنوع در نور در کالبد فضاهای بسته هنرستانها موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشود.

تنوع در نور موجب افزایش انگیزش هنرجویان نمیشودH09: > 2.5 .
تنوع در نور موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشودH1: < 2.5 .

جدول  :3نتایج آزمون میانگین  Tبررسی تأثیر تنوع در نور بر افزایش انگیزش در نمونه مورد مطالعه
مقدار آزمون= 2.5
برآورد فاصلهای برای تفاوت
میانگینها بر طبق 95%
حد باال

حد پایین

0.971

0.394

اختالف
میانگین

سطح معنی
داری

درجه
آزادی

آماره t

0.683

0.000

111

4.68

میانگین
3.18

تعداد
112

متغیر
تنوع نور

چنانچه مالحظه میکنید مقدار سطح معنیداری آزمون برابر  0.000و کمتر از سطح معنیداری  0.05است .همچنین
مقدار  tو میانگین محاسبه شده برای این متغیر به ترتیب برابر  4.68و  3.18میباشد و از مقدار آزمون ( )2.5بیشتر
است؛ بنابراین فرض صفر رد میشود و فرض یک تأیید میشود .یعنی بین دو متغیر تنوع در نور و افزایش انگیزش رابطه
معنیداری وجود دارد و تنوع در نور (تغيير در ميزان روشنايى فضا با استفاده از نورگير سقفى یا تغيير در ابعاد پنجرهها)
باعث افزایش انگیزش هنرجویان میشود.
بررسی فرضیه  :2ایجاد انعطافپذیری عملکردی در فضاهای بسته هنرستان موجب افزایش کنجکاوی هنرجویان میشود.
انعطافپذیری عملکردی موجب افزایش انگیزش هنرجویان نمیشودH09: > 2.5 .
انعطافپذیری عملکردی موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشودH1: < 2.5 .
جدول  :4نتایج آزمون میانگین  Tبررسی تأثیر انعطافپذیری عملکردی بر افزایش کنجکاوی در نمونه مورد مطالعه
مقدار آزمون= 2.5
برآورد فاصلهای برای تفاوت
میانگینها بر طبق 95%
حد باال

حد پایین

1.215

0.5519

اختالف
میانگین

سطح معنی
داری

درجه
آزادی

آماره t

0.885

0.000

97

5.269

میانگین

3.38

تعداد

98

متغیر
انعطافپذیری
عملکردی
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همانگونه که نتایج جدول  4نشان میدهد ،مقدار سطح معنیداری آزمون برابر  0.000و کمتر از  0.05به دست آمده
است ،و مقدار  tمحاسبه شده برای این متغیر برابر  5.269محاسبه شد و از مقدار آزمون ( )2.5بیشتر است؛ بنابراین فرض
صفر رد میشود و فرض یک تأیید میشود و بین انعطافپذیری عملکردی و افزایش کنجکاوی رابطه معنیداری وجود
دارد .به عبارت دیگر انعطافپذیری عملکردی (قابليت تركيب ،تفكيك و تقسيم فضاهاى آموزشى با استفاده از تيغههاى
متحرك ،زنده کردن مسيرهای ارتباطی و فضاهای انتقالی و استفاده از تجهيزات و مبلمان آموزشى با قابليت جا به جايى
آسان) باعث افزایش کنجکاوی هنرجویان میشود.
بررسی فرضیه  :3ایجاد ارتباط درون و بيرون در هنرستان موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشود.
9
ارتباط درون و بیرون موجب افزایش انگیزش هنرجویان نمیشودH0 : > 2.5 .
ارتباط درون و بیرون موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشودH1: < 2.5 .

56
جدول  :5نتایج آزمون میانگین  Tبررسی تأثیر ارتباط درون و بیرون بر افزایش انگیزش در نمونه مورد مطالعه
مقدار آزمون= 2.5
برآورد فاصلهای برای تفاوت
میانگینها بر طبق 95%
حد باال

حد پایین

0.852

0.627

اختالف
میانگین

سطح معنی
داری

درجه
آزادی

آماره t

0.74

0.000

105

13.06

میانگین

3.24

تعداد

106

متغیر
ارتباط درون و
بیرون

همانگونه که نتایج جدول  5نشان میدهد ،مقدار سطح معنیداری آزمون برابر  0.000و کمتر از  0.05به دست آمده
است ،مقدار  tمحاسبه شده برای این متغیر و مقدار میانگین به دست آمده به ترتیب برابر  13.06و  3.24محاسبه شد
و از مقدار آزمون ( )2.5بیشتر است؛ بنابراین فرض صفر رد میشود و فرض یک تأیید میشود؛ به عبارت دیگر ارتباط
درون و بيرون (ايجاد ارتباط فيزيكي ميان فضاهاي دروني و بيروني ،استفاده از گل ،گياهان زيبا و آب در فضاهاي داخلي
و استفاده از آكواريوم در فضاهاي عبوري) باعث افزایش انگیزش هنرجویان میشود .یعنی بین ارتباط درون و بيرون و
انگیزش رابطه معنیداری وجود دارد.
بررسی فرضیه  :4با ایجاد تنوع فرم در فضاهای بسته هنرستان می توان موجب افزایش ابتکار هنرجویان شد.
تنوع فرم موجب افزایش انگیزش هنرجویان نمیشودH09: > 2.5 .
تنوع فرم موجب افزایش انگیزش هنرجویان میشودH1: < 2.5 .
جدول  :6نتایج آزمون میانگین  Tبررسی تأثیرتنوع فرم بر افزایش ابتکار در نمونه مورد مطالعه
مقدار آزمون= 2.5
برآورد فاصلهای برای تفاوت
میانگینها بر طبق 95%
حد باال

حد پایین

1.35

0.809

اختالف
میانگین

سطح معنی
داری

درجه
آزادی

آماره t

1.082

0.000

111

7.85

میانگین
3.58

تعداد
112

متغیر
تنوع فرم

مقدار سطح معنیداری آزمون برابر  0.000و کمتر از  0.05به دست آمده است ،و مقدار  tمحاسبه شده برای این متغیر
برابر  7.85محاسبه شد و از مقدار آزمون ( )2.5بیشتر است؛ بنابراین فرض صفر رد میشود و فرض یک تأیید میشود.
همچنین مقدار میانگین به دست آمده ( )3.58از مقدار آزمون  2.5بیشتر است و نشان میدهد که تنوع فرم (تغيير در
شكل بدنهها ،استفاده از سقفها و کفهای متنوع با اشکال مختلف هندسی) باعث افزایش ابتکار هنرجویان میشود و به
عبارت دیگر رابطه معنیداری بین تنوع فرم و ابتکار هنرجویان وجود دارد.

 .4بحث و نتیجهگیری
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اساساً استعداد خالق در محیطی مطلوب شکوفا میشود ،از این رو ایجاد فضایی مناسب میتواند در جهت رشد خالقیت
افراد مؤثر باشد .بر اساس یافتههای تحقیق و تحلیل و تفسیر دادهها ارتباط معناداری میان ایجاد تنوع در کالبد فضاهای
بسته هنرستان و انگیزش وجود دارد ،با توجه به جداول  ،1-3مقدار میانگین به دست آمده برای متغیر تنوع از مقدار
آزمون ( )2.5بیشتر است .این نتایج حاکی از آن است که ایجاد تنوع در کالبد فضاهای بسته هنرستان باعث افزایش
انگیزش هنرجویان میشود .بدین صورت که هر چه تنوع اجزای محیط کالبدی بیشتر باشد ،میتواند بر فرآیند افزایش
انگیزش تأثیر مثبت گذارد .این تنوع میتواند شامل تغییر مصالح ،رنگ و نور باشد .تغيير در ميزان روشنايى فضا را میتوان
از طريق نورگير سقفى ایجاد نمود که نه تنها نور مناسب را تأمین خواهد کرد ،بلکه موجب تنوع فضایی هم خواهد شد.
عالوه بر آن میتوان با قرار دادن مصالح متفاوت در کف و دیواره و استفاده متنوع و هماهنگ از رنگها به ایجاد تنوع
فضایی کمک کرد.
وجود رابطه معنادار میان ویژگی انعطافپذیری عملکرد و ارتقاء کنجکاوی نیز از دیگر نتایج تحقیق است .بر اساس جدول
 ،4مقدار میانگین به دست آمده برای متغیر انعطافپذیری عملکرد برابر  3.38میباشد و چون از مقدار آزمون بیشتر
است ،نشان دهنده آن است که هرچه انعطافپذیری فضاهای بسته هنرستان بیشتر باشد موجب افزایش کنجکاوی و
ارتقاء خالقیت هنرجویان میشود .منظور از انعطافپذیری عملکردها آن است که امکان استفاده از یک فضا در زمانهای

بررسی ویژگیهای طراحی فضای بسته هنرستانهای دخترانه با رویکرد ارتقاء خالقیت هنرجویان
شماره صفحه مقاله51-58 :
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متفاوت برای عملکردهای مختلف وجود داشته باشد .بنابراین برای انعطافپذیر نمودن فضاها میتوان با استفاده از
جداکنندههاى متحرك ،صفحات تاشو و مبلمانهای قابل جا به جایی ،فضا را به تعداد عملکردهای مورد نیاز تقسیم کرد.
همچنین ترکیب راهرو با فضاهای آموزشی مانند سالن اجتماعات ،نصب کارهای هنرجویان در راهرو و غیره سبب افزایش
انعطافپذیری راهرو و استفاده چندمنظوره از آن میشود.
بر اساس یافتههای پژوهش ارتباط درون و بیرون باعث رشد انگیزش میشود .با توجه به جدول  5مقدار میانگین به دست
آمده برای متغیر ارتباط درون و بیرون از مقدار آزمون بیشتر و برابر  3.24است .بنابراين بايد از هر فرصتي براي ارتباط
فضاهاي درون و بيرون استفاده نمود .با امتداد دادن محدودههای يادگيری از فضاهای بسته به سمت فضاهای نيمه باز
مانند تراسها و فضاهای کام ً
ال باز مانند حياطها و انتقال روح زنده طبيعت به فضاهای داخلی (با استفاده از گل و گياهان
زيبا در فضاهاي داخلي مدرسه و استفاده از آكواريوم در فضاهاي عبوري مدرسه) میتوان ارتباط درون و بيرون را ایجاد
کرد که در ارتقاء خالقیت هنرجویان مؤثر است .همچنین وجود رابطه معنادار میان ویژگی تنوع فرم و افزایش ابتکار از
دیگر دستاوردهای این پژوهش است .مقدار میانگین به دست آمده برای متغیر تنوع فرم برابر  3.58میباشد (جدول.)6
این نتیجه نشان دهنده آن است که هر چه در فضای هنرستان ،تنوع فرمها بیشتر باشد ،ابتکار هنرجویان نیز افزایش
خواهد یافت .بنابراین برای تنوع فرمی میتوان از فرمی پویا مانند مستطیل کشیده برای مسیرهای ارتباطی و برای مکان
مکث و تصمیمگیری از فرم مشابه مربع که دارای ایستایی بیشتری است استفاده نمود .تغيير در شكل بدنهها ،استفاده
از سقفهاى متنوع و كفسازىهاى مختلف نیز میتواند تنوع فرمی را ایجاد نماید که در نتیجه سبب افزایش ابتکار و
خالقیت هنرجو میشود.
بر اساس یافتههای تحقیق و تحلیل و تفسیر دادهها میتوان نتیجه گرفت که تنوع اجزای محیط کالبدی میتواند بر
فرآیند خالقیت مؤثر باشد و همچنین فرضیههای تحقیق نشان میدهد که ویژگیهایی مانند انعطافپذیری عملکردی،
تنوع در کالبد فضاها ،ارتباط درون و بیرون و فرم میتواند موجب ارتقاء کنجکاوی ،انگیزش و ابتکار شود .بنابراین برخی
از ویژگیهای معماری فضاهای بسته هنرستان در ارتقاء خالقیت هنرجویان مؤثر است.
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9 .9آزمون فرض آماری :آزمون فرض آماری ،قانون یا دستوری است که بر طبق آن ،بر اساس مشاهدات انجام شده تصمیم به رد یا قبول فرض
موردنظر گرفته میشود .وقتی که فرض یا ادعایی در مورد یک پارامتر جامعه بیان میشود ،ممکن است صحیح یا ناصحیح باشد ،بنابراین
دو فرض مطرح میشود یکی آن که ادعا صحیح است و دیگری آن که ادعا صحیح نیست .لذا یک آزمون فرض آماری شامل دو فرض آماری
است که در مقابل یکدیگر قرار میگیرند ،یکی را فرض صفر و دیگر را فرض مقابل (فرض یک) میگویند .به طور کلی ،فرضی که برای رد
شدن باشد ،فرض صفر گویند و با  H0نشان میدهند و فرض مقابل را با  H1نشان میدهند.
 1010اگر ( sigسطح معنیداری) بزرگتر از  0/05باشد H0 ،پذیرفته میشود و نتیجه موردنظر معنیدار نیست .یعنی فرضیه رد میشود (این امر
به این معنی نیست که فرضیه حقیقتاً صحیح است ،بلکه تنها به این معنی است که شواهد جهت رد فرضیه صفرکافی نیست).
Significant > 0.05
اگر  sigکوچکتر از  0/05باشد H0 ،رد میشود و نتیجه موردنظر معنیدار است .یعنی فرضیه ما پذیرفته میشود.
Significant < 0.05
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