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بررسی ویژگی های طراحی فضای بسته هنرستان های دخترانه 
با رویکرد ارتقاء خالقیت هنرجویان* 

حمیدرضا عظمتی** ـ بهرام صالح صدق پور***  
زهرا جلیلی**** ـ لیال برات پور*****

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 این تغييرات، اهميت و ضرورت خالقيت و عوامل مؤثر بر آن در تعليم و تربيت بيش از هر زمان 
دیگري آشكار شده است. خالقيت و نوآوري از مهم ترین اهداف آموزش و پرورش و جزء مهم ترین رسالت سازمان هاي 
آموزشي است، هدف از تحقيق حاضر، دستيابی به معيارهای طراحی فضاهاي هنرستان دخترانه با تأكيد بر بهره گيري 
از قابليت هاي محيطی مؤثر بر ذهن و رفتار نوجوانان و رویكرد ارتقاء خالقيت آنان است. در این تحقيق، بر پایه تلفيق 
نظریات مرتبط با موضوع تحقيق، از روش تحقيق پيمایشی استفاده شده و بر اساس نتایج تحقيق، معيارهای معمارانه براي 
طراحی فضاهاي آموزشی در جهت ارتقاء انگيزش و خالقيت هنرجویان استنتاج شده است. تا با بكارگيری این معيارها 
بتوان فضاها را به گونه ای طراحی كرد كه قدرت كنجكاوی و ابتكار هنرجویان ارتقاء یابد. روش تحقيق این پژوهش، از 
نوع زمينه یابی و كاربردی است. جامعه آماری در این پژوهش شامل كليه هنرآموزان شهر تهران در سال تحصيلی 90-91 
می باشند. روش نمونه گيری، خوشه ای چند مرحله ای است و حجم نمونه در این تحقيق 124 هنرآموز می باشد. برای 
جمع آوری اطالعات تحقيق، از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شده است. اطالعات حاصله پس از طبقه بندی، با 
استفاده از نرم افزار آماری SPSS، به مقتضاي نوع متغيرها و ارتباط آن ها با یكدیگر توسط آزمون تی مورد تجزیه و تحليل 

قرار گرفته، نتایج زیر به دست آمده است.
ـ ایجاد انعطاف پذیری عملكردی در فضاهای آموزشی

ـ ایجاد تنوع در فضاهای آموزشی
ـ ایجاد ارتباط درون و بيرون در فضاهای آموزشی

ـ ایجاد تنوع فرم در فضاهای آموزشی

واژگان کلیدی: معماری، فضاهای آموزشی، ارتقاء خالقيت، طراحی هنرستان.
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مقدمه
از دنياي امروز به دليل ویژگي هاي بسيار متغير و خالقي كه دارد تحت عنوان »عصر خالقيت و نوآوري«1 نام برده مي شود، 
در این دوران فرآیندها، پدیده اي خالقيت، نوآوري و كارآفریني2 عرصه هاي بسيار گسترده اي از جامعه انساني را تحت 
تأثيرات عميق خود قرار داده است؛ از این رو، عامل اساسي »پایداري، پویایي و موفقيت هاي نهادهاي مختلف، حركت با 

.)CheraghCheshm, 2008, pp. 7-36( »محوریت خالقيت و نوآوري است
خالقيت از ویژگي هاي اساسي و سازنده انسان به شمار مي آید كه در رشد و تكامل فرد و تمدن بشري نقش مؤثري داشته 
و زیربناي اختراع ها و دستاوردهاي علمي و هنري است. پژوهش هاي انجام شده در زمينه خالقيت نشان مي دهد »كه 
 Syed( »خالقيت موهبتي نيست كه افراد خاصي از آن برخوردار باشند، هم چنين خصوصيتي ذاتي و ارثي هم نيست
Ameri, 2004, pp. 109-122(. حقيقت این است كه خالقيت به معنای خاص آن به مثابه برترین ویژگی ذهنی انسان 
مولد و متفكر، خود نشانی از رشد متعادل و متعالی شخصيت است و پاسخی به نياز هميشه انسان به شكافتن بن بست ها 
و راه یافتن به فراترها می باشد. عوامل مؤثر برخالقيت به دو دسته فردی و محيطی تقسيم می شوند: »عوامل فردی مربوط 
 Sadeghi( »به ویژگی های شخصيتی و عوامل محيطی مربوط به موقعيت های فردی می باشد كه در ارتباط با دیگران است
انگيزش، مهارت ها و ویژگي هاي  Mal Amiri & Reisi, 2010, pp. 97-113(. همچنين كنلی3 عقيده دارد كه »عوامل 
با پرورش آن ها  و  تأثير گذاشت  این خصوصيت ها  از  بر بسياري  را شكل مي دهد كه مي توان  افراد  شخصيتي خالقيت 

.)Sarchahani & Jahani, 2011, pp. 51-70( »خالقيت افراد را ارتقاء بخشيد
»تورنس4 ویژگی های شخصيتی الزمه خالقيت را كنجكاوی، جستجوگری، پرسشگری در برابر موقعيت های معماگونه و 
شهامت در ارائه پاسخ های نو می داند«. به اعتقاد وی این ویژگی ها زمينه ساز خالقيت بوده و هر عملی كه باعث تقویت این 
ویژگی ها شود، شخص را در جهت خالقيت بيشتر سوق می دهد )Glover & Bruning, 2006, p. 234(. همچنين تارو5، 
»از كنجكاوی، عطش اكتشاف، شوق سازندگی و عشق آموختن به عنوان چهار ویژگی ذاتی انسان نام می برد و استفاده 
 Sadeghi Mal Amiri &"( از دانش و تخصص مبتنی بر خالقيت را برای موفقيت در قرن بيست یكم ضروری می داند
Reisi, 2010, pp. 97-113(. بعضی از محققين نيز دریافته اند كه وجود بعضی از ویژگی های شخصيتی در افراد در مقایسه 
 Woodman( »با دیگران، باعث خالقيت بيشتر می شود. پس می توان گفت »خالقيت فرد تابع ویژگی های شخصيتی است
et al., 1993, pp. 293-321(. در مجموع می توان گفت، خالقيت یک استعداد قابل پرورش می باشد و یكی از راه های 
پرورش آن، تقویت ویژگی های شخصيتی افراد خالق مانند »كنجكاوي، ابتكار، استقالل، شوخ طبعی، ابهام پذیری و تخيل 
می باشند« )Solimani, 2005, pp. 92-102(. بنابراین بعضی از صفات خاص در افراد خالق بيش از آنكه حاصل خالقيت 
ذهنی آن ها باشد، عمدتاً بدین معناست كه این صفات بستر مناسبی برای شكوفایی خالقيت های ذهنی می باشد و می توان 

.)Afrooz, 1994, pp. 4-8( در پرورش این ویژگی ها تالش نمود
امروزه اهميت طراحي فضاهاي آموزشي براي بهبود كيفيت یادگيري و آموزش بر كسي پوشيده نيست. چنانچه پرورش 
تفكر خالق و زایش توليدات نوآورانه، از نيازهاي فراگير و حياتي در هر نظام آموزشي بوده و به عنوان یكي از مهم ترین 
ليكار6،  زعم  به   .)Zein Abadi et al., 2008, pp. 129-164( است  بوده  آموزشي  آگاهان  مدنظر  همواره  غایي،  اهداف 
»اهميت این هدف و پيامد آن، زایش توليدات نوآورانه و متناسب با رشته تحصيلي، در آموزش هاي فني حرفه اي، بيشتر 
از آموزش هاي نظري احساس مي شود« )Likar, 2007, pp. 323-341(. چرا كه، برخورداري دانش آموختگان فني حرفه اي 
از تفكر خالق، یكي از پيش بایست هاي ضروري موفقيت آن ها در بازار كار، در حل مسائل مبتال به صنعت كشور، در رفع 
نيازهاي متنوع و متغير فضاي دگرگون جامعه، در مواجهه هوشمندانه با چالش هاي فرا روي نظام آموزش فني حرفه اي، 

.)Ogunleye, 2006, pp. 95-104( در رفع موانع اشتغال و كارآفریني خواهد بود
بنابراین هنرستان های كشور یكی از پایگاه های اساسی و مهم جهت گسترش علم و هنر در جامعه می باشد، تقویت روحيه 
ابداع و نوآوری در این هنرستان ها روز به روز بيشتر احساس می شود. اما ميزان ابتكارات و خالقيت در این هنرستان ها به 

.)Ansari, 2003, p. 10( ندرت مشاهده می شود
هر چند در زمينه تأثيرات محيط بر خالقيت تحقيقات بسيار گسترده ای از جمله تأثير محيط اجتماعی انجام گرفته است، 
اما تأثير محيط كالبدی و عوامل آن بر خالقيت انسان كمتر مورد توجه قرار گرفته است. زیرا بسياری از نظریه پردازان 
به تأثير محيط كالبدی بر فرآیند خالقيت معتقد نيستند. با این وجه مطابق نظریه برخی از روانشناسان محيط، »عوامل 
محيطی تأثيرات مستقيم و غيرمستقيم بر كالبد و روان انسان بر جای می نهند« )Shafaei, 2009, pp. 104-110(. به نظر 
كریستنسن7 »كليه عوامل فيزیكی محيط مانند نور، منظر، صداها و آلودگی صوتی می تواند بر ميزان خالقيت اثر منفی یا 

.)Kristensen, 2004, pp. 89-96( »مثبت داشته باشد
»با نگاهی دقيق تر، كيفيت محيط كالبدی و چگونگی درک عناصر تشكيل دهنده آن، بر جسم و روان انسان مؤثر است« 
)Shafaei, 2009, pp. 104-110(. از طرفی، روانشناسان محيطی و پژوهشگران حوزه تعليم و تربيت كودكان »از زوایای 
كمی و كيفی به بررسی محدودیت ها و توانایی های فيزیكی و روانی انسان در رابطه با محيط مصنوع توجه دارند و یافته های 
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.)Mozaffar et al., 2007, pp. 59-72( »با محيط كمک كند )این رشته ها می تواند در شناخت ارتباط كودک )و نوجوان
شفایی )1388( در زمينه تأثير محيط بر خالقيت می گوید:

رنگ، بافت، سایه روشن، نور، صدا، فرم و چگونگی تركيب آن ها، كاربری فضاها و تغيير و تنوع آن ها در طول زمان و 
خالصه تمامی گوشه های فضای ساخته شده می تواند بر جنبه های جسمی، شناختی و روانی انسان مؤثر باشد و می تواند 
انگيزش الزم برای تفكر خالق را موجب شود )pp. 104-110(. پس ميان تنوع محيط كالبدی و خالقيت رابطه ای وجود 

دارد، مطابق نظریه روانشناسان محيط، محيط بر ذهن، روان و رفتار انسان مؤثر است.
پژوهشگران دیگر، ویژگی های مختلفی را برای یک فضای آموزشی مطلوب برشمرند كه می توانند در ارتقاء خالقيت افراد 
مؤثر باشند این عوامل عبارتند از: عوامل طبيعی محيط )McCoy & Evans, 2002; Shibata & Suzuki, 2004( مواد و 
Hornecker, 2005, pp. 293-( شكل و وسعت فضاها ،)McCoy & Evans, 2002, pp. 409-426( مصالح، تزئينات و رنگ

 .)Shafaei, 2009, pp. 104-110( و عوامل زیباشناسانه )321
و  مسلم  ضرورتي  دارد،  هنرجویان  شكوفایی  و  رشد  بر  كه  تأثيراتي  لحاظ  به  آموزشي  فضاهاي  بررسي  لزوم  بنابراین 

گریزناپذیر است.
هدف اصلی از پژوهش حاضر، دستيابی به معيارهای طراحی فضاهاي هنرستان دخترانه با تأكيد بر بهره گيري از قابليت هاي 

محيطی مؤثر بر ذهن و رفتار نوجوانان و رویكرد ارتقاء خالقيت آنان است.

1. فرضیه های پژوهش
فرضيه های پژوهش در قالب چهار فرضيه اصلی تبيين شده است كه عبارتند از:

- تنوع )مصالح، رنگ و نور( در كالبد فضاهای بسته هنرستان، منجر به افزایش انگيزش هنرجویان می شود.
- انعطاف پذیری عملكردی در كالبد فضاهای بسته هنرستان، منجر به افزایش كنجكاوی هنرجویان می شود.

- ارتباط درون و بيرون در هنرستان، منجر به افزایش انگيزش هنرجویان می شود.
- تنوع فرم در كالبد فضاهای بسته هنرستان، منجر به افزایش ابتكار هنرجویان می شود.

2. روش پژوهش
در این پژوهش از روش پيمایشي توصيفي و از نوع زمينه یابي استفاده شده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل كليه 
هنرآموزان فنی حرفه ای شهر تهران در سال تحصيلی 91-90 می باشند. برای نمونه گيری و انتخاب آزمودنی ها از روش 
نمونه گيری خوشه ای چند مرحله ای استفاده شده است. برای تعيين چارچوب نمونه گيری، ابتدا 22 منطقه شهر تهران 
به عنوان 22 خوشه در نظر گرفته شد. از بين این خوشه ها مناطق )2، 6، 9، 13 و 16( به صورت تصادفی انتخاب شدند. 
سپس از بين هنرستان های موجود در هر منطقه یک هنرستان به صورت تصادفی انتخاب شد و از هر هنرستان نيز 25 تا 
24 هنرآموز )معلم(، به طور تصادفی انتخاب شد. بدین ترتيب با روش نمونه گيری خوشه ای چندمرحله ای تصادفی، 124 

هنرآموز به عنوان حجم نمونه پژوهش انتخاب شدند. 
در تهيه پرسشنامه سعی شده است كه تعيين متغيرهای مورد مطالعه در راستای اهداف و سؤاالت پژوهش باشد. بدین 
منظور قبل از تهيه پرسشنامه جدول هدف ـ محتوا تهيه شد كه این جدول متغيرهای هر یک از سؤاالت پژوهش را دقيقاً 
مشخص و بر اساس آن پرسشنامه تهيه شد. با توجه به متغيرهاي مؤثر در پژوهش، یعنی انگيزش، كنجكاوی و ابتكار 
پرسشنامه ای در سه بخش تهيه شد كه هفده سؤال پرسشنامه به انگيزش مربوط می شوند. این سؤال ها را می توان به 
دو گروه تقسيم نمود. گروه اول شامل سؤاالتی است كه رابطه تنوع مصالح، نور و رنگ را با انگيزش هنرجو مورد پرسش 
قرار می دهد؛ برای مثال استفاده متنوع و هماهنگ از رنگ های روشن در فضاها، ممكن است انگيزش هنرجو را ارتقاء 
دهد. گروه دوم شامل سؤاالتی است كه رابطه بهره گيری از تركيب و تداوم فضاهاي بسته و باز را با انگيزش هنرجو برای 
خالقيت مورد سؤال قرار می دهد. با ایجاد ارتباط فيزیكي ميان فضاهاي دروني و بيروني، می توان به رشد انگيزش هنرجو 
كمک كرد. همچين سيزده سؤال پرسشنامه مربوط به كنجكاوی می شوند. این بخش با سؤاالتی مرتبط است كه رابطه 
با كنجكاوی و خالقيت هنرجو مورد پرسش قرار می دهد. به عبارت دیگر تقسيم فضاهای  انعطاف پذیری عملكردی را 
آموزشی با استفاده از تيغه های متحرک، استفاده از تجهيزات و مبلمان آموزشی با قابليت جا به جایی آسان باعث افزایش 
كنجكاوی هنرجویان می شود. شش سؤال دیگر پرسشنامه به ابتكار مربوط می شود كه رابطه بهره گيری از تنوع فرمی را 

با ابتكار هنرجو برای خالقيت مورد سؤال قرار می دهد.
این پرسشنامه ابتدا داراي 39 سؤال بود و پس از اجرای مطالعه مقدماتي كه نظرات 30 نفر از هنر آموزان جمع آوري شد، 
3 سؤال نامناسب آن حذف شد و تعداد سؤاالت به 36 سؤال رسيد. پاسخنامه سؤاالت نيز بر اساس مقياس چهار درجه ای 
ليكرت8 تهيه شد، یعنی در مقابل هر سؤال چهار گزینه، از كاماًل موافق تا كاماًل مخالف قرار گرفت. برای تجزیه و تحليل 

اطالعات هر گزینه كدگذاری شد كه به عنوان نمره افراد محاسبه شد.
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برای سنجش پایایی از ضریب آلفاي كرونباخ استفاده شد و این ضریب 0.83 تعيين شد. برای تعيين روایی پرسشنامه از 
روایی محتوایی و روایی صوری بهره گرفته شد؛ هنگام طراحی سؤاالت برای تأیيد روایی محتوایی از جدول هدف ـ محتوا 
استفاده شد. و برای تعيين اعتبار صوری سؤاالت پرسشنامه از اساتيد مجرب و متخصص دانشگاه های شهيد رجایی، هنر 
اصفهان و شهيد بهشتی، كه در حوزه های روانشناسی و معماری با موضوع تحقيق آشنایی داشتند، خواسته شد كه آیا 
سؤاالت برای تأمين هدف پژوهش مناسب است یا خير؟ پس از جمع آوري پرسشنامه، اطالعات كدبندي شده و سپس 
وارد برنامه ي رایانه اي SPSS شد و در آخر با استفاده از دستورات موجود در آن و به مقتضاي نوع متغيرها و نوع ارتباط 

آن ها با یكدیگر توسط آزمون هاي فوق مورد تجزیه و تحليل قرار گرفته، اطالعات به دست آمده تفسير شدند.

3. یافته ها 
برای تجزیه و تحليل داده ها از آمار توصيفی و آمار استنباطی استفاده شد.
الف ـ آمار توصيفی شامل: بررسی انحراف معيار و شاخص مركزی ميانگين

ب ـ آمار استنباطی: برای بررسی فرضيه های پژوهش از آزمون T برای گروه های مستقل استفاده شد.
بررسی فرضيه 1: با ایجاد تنوع در مصالح، رنگ و نور در كالبد فضاهای بسته هنرستان می توان موجب افزایش انگيزش 

هنرجویان شد.
فرضيه فرعی 1: ایجاد تنوع در مصالح در كالبد فضاهای بسته هنرستان ها موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود.

H0
تنوع در مصالح موجب افزایش انگيزش هنرجویان نمی شود. 2.5 < :9

H1: < 2.5 .تنوع در مصالح موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود

جدول 1: نتایج آزمون میانگین T بررسی تأثیر تنوع مصالح بر افزایش انگیزش در نمونه مورد مطالعه

متغير تعداد ميانگين

مقدار آزمون= 2.5

t آماره درجه 
آزادی

سطح معنی 
داری

اختالف 
ميانگين

برآورد فاصله ای برای تفاوت 
ميانگين ها بر طبق 95%
حد پایين حد باال

تنوع مصالح 102 3.42 13.48 101 0.000 0.741 0.6327 0.851

همانگونه كه نتایج جدول 1 نشان می دهد، مقدار سطح معنی داری آزمون برابر 0.000 و كمتر از 0.05 به دست آمده 
است، و مقدار t محاسبه شده برای این متغير برابر 13.48 محاسبه شد و از مقدار آزمون )2.5( بيشتر است؛ بنابراین 
فرض صفر )H0( رد می شود و فرض یک )H1( تأیيد می شود. به عبارت دیگر مقدار ميانگين )3.42( و t به دست آمده از 
مقدار آزمون بيشتر است و نشان می دهد تنوع در مصالح )استفاده از مصالح با جنس و رنگبندی های متنوع در كالس( 

باعث افزایش انگيزش هنرجویان می شود و رابطه معنی داری بين متغيرهای تنوع مصالح و افزایش انگيزش وجود دارد.
فرضيه فرعی 2: ایجاد تنوع رنگ در كالبد فضاهای بسته هنرستان ها موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود.

H0
تنوع در رنگ موجب افزایش انگيزش هنرجویان نمی شود. 2.5 < :9

H1: < 2.5 .تنوع در رنگ موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود

جدول 2: نتایج آزمون میانگین T بررسی تأثیر تنوع رنگ بر افزایش انگیزش در نمونه مورد مطالعه

متغير تعداد ميانگين

مقدار آزمون= 2.5

t آماره درجه 
آزادی

سطح معنی 
داری

اختالف 
ميانگين

برآورد فاصله ای برای تفاوت 
ميانگين ها بر طبق 95%
حد پایين حد باال

تنوع رنگ 120 3.19 15.88 119 0.000 0.691 0.605 0.777

همانگونه كه نتایج جدول 2 نشان می دهد، مقدار سطح معنی داری آزمون برابر 0.000 و كمتر از 0.05 به دست آمده 
است، و مقدار t محاسبه شده برای این متغير برابر 15.88 محاسبه شد و از مقدار آزمون )2.5( بيشتر است؛ بنابراین 
فرض صفر رد می شود و فرض یک تأیيد می شود. همچنين مقدار ميانگين به دست آمده از )3.19( از مقدار آزمون 2.5 
بيشتر است و نشان می دهد كه تنوع رنگ )استفاده متنوع و هماهنگ از رنگ های روشن در فضاها( باعث افزایش انگيزش 

هنرجویان می شود؛ به عبارت دیگر رابطه معنی داری بين متغيرهای تنوع رنگ و افزایش انگيزش وجود دارد.
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فرضيه فرعی 3: ایجاد تنوع در نور در كالبد فضاهای بسته هنرستان ها موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود.
H0

تنوع در نور موجب افزایش انگيزش هنرجویان نمی شود. 2.5 < :9
H1: < 2.5 .تنوع در نور موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود

جدول 3: نتایج آزمون میانگین T بررسی تأثیر تنوع در نور بر افزایش انگیزش در نمونه مورد مطالعه

متغير تعداد ميانگين

مقدار آزمون= 2.5

t آماره درجه 
آزادی

سطح معنی 
داری

اختالف 
ميانگين

برآورد فاصله ای برای تفاوت 
ميانگين ها بر طبق 95%
حد پایين حد باال

تنوع نور 112 3.18 4.68 111 0.000 0.683 0.394 0.971

چنانچه مالحظه می كنيد مقدار سطح معنی داری آزمون برابر 0.000 و كمتر از سطح معنی داری 0.05 است. همچنين 
مقدار t و ميانگين محاسبه شده برای این متغير به ترتيب برابر 4.68 و 3.18 می باشد و از مقدار آزمون )2.5( بيشتر 
است؛ بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض یک تأیيد می شود. یعنی بين دو متغير تنوع در نور و افزایش انگيزش رابطه 
معنی داری وجود دارد و تنوع در نور )تغيير در ميزان روشنایی فضا با استفاده از نورگير سقفی یا تغيير در ابعاد پنجره ها( 

باعث افزایش انگيزش هنرجویان می شود.
بررسی فرضيه 2: ایجاد انعطاف پذیری عملكردی در فضاهای بسته هنرستان موجب افزایش كنجكاوی هنرجویان می شود.
H0

انعطاف پذیری عملكردی موجب افزایش انگيزش هنرجویان نمی شود. 2.5 < :9
H1: < 2.5 .انعطاف پذیری عملكردی موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود

جدول 4: نتایج آزمون میانگین T بررسی تأثیر انعطاف پذیری عملکردی بر افزایش کنجکاوی در نمونه مورد مطالعه

متغير تعداد ميانگين

مقدار آزمون= 2.5

t آماره درجه 
آزادی

سطح معنی 
داری

اختالف 
ميانگين

برآورد فاصله ای برای تفاوت 
ميانگين ها بر طبق 95%
حد پایين حد باال

انعطاف پذیری 
عملكردی 98 3.38 5.269 97 0.000 0.885 0.5519 1.215

همانگونه كه نتایج جدول 4 نشان می دهد، مقدار سطح معنی داری آزمون برابر 0.000 و كمتر از 0.05 به دست آمده 
است، و مقدار t محاسبه شده برای این متغير برابر 5.269 محاسبه شد و از مقدار آزمون )2.5( بيشتر است؛ بنابراین فرض 
صفر رد می شود و فرض یک تأیيد می شود و بين انعطاف پذیری عملكردی و افزایش كنجكاوی رابطه معنی داری وجود 
دارد. به عبارت دیگر انعطاف پذیری عملكردی )قابليت تركيب، تفكيک و تقسيم فضاهای آموزشی با استفاده از تيغه های 
متحرک، زنده كردن مسيرهای ارتباطی و فضاهای انتقالی و استفاده از تجهيزات و مبلمان آموزشی با قابليت جا به جایی 

آسان( باعث افزایش كنجكاوی هنرجویان می شود.
بررسی فرضيه 3: ایجاد ارتباط درون و بيرون در هنرستان موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود.

H0
ارتباط درون و بيرون موجب افزایش انگيزش هنرجویان نمی شود. 2.5 < :9

H1: < 2.5 .ارتباط درون و بيرون موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود
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جدول 5: نتایج آزمون میانگین T بررسی تأثیر ارتباط درون و بیرون بر افزایش انگیزش در نمونه مورد مطالعه

متغير تعداد ميانگين

مقدار آزمون= 2.5

t آماره درجه 
آزادی

سطح معنی 
داری

اختالف 
ميانگين

برآورد فاصله ای برای تفاوت 
ميانگين ها بر طبق 95%
حد پایين حد باال

ارتباط درون و 
بيرون 106 3.24 13.06 105 0.000 0.74 0.627 0.852

همانگونه كه نتایج جدول 5 نشان می دهد، مقدار سطح معنی داری آزمون برابر 0.000 و كمتر از 0.05 به دست آمده 
است، مقدار t محاسبه شده برای این متغير و مقدار ميانگين به دست آمده به ترتيب برابر 13.06 و 3.24 محاسبه شد 
و از مقدار آزمون )2.5( بيشتر است؛ بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض یک تأیيد می شود؛ به عبارت دیگر ارتباط 
درون و بيرون )ایجاد ارتباط فيزیكي ميان فضاهاي دروني و بيروني، استفاده از گل، گياهان زیبا و آب در فضاهاي داخلي 
و استفاده از آكواریوم در فضاهاي عبوري( باعث افزایش انگيزش هنرجویان می شود. یعنی بين ارتباط درون و بيرون و 

انگيزش رابطه معنی داری وجود دارد.
بررسی فرضيه 4: با ایجاد تنوع فرم در فضاهای بسته هنرستان می توان موجب افزایش ابتكار هنرجویان شد.

H0
تنوع فرم موجب افزایش انگيزش هنرجویان نمی شود. 2.5 < :9

H1: < 2.5 .تنوع فرم موجب افزایش انگيزش هنرجویان می شود

جدول 6: نتایج آزمون میانگین T بررسی تأثیرتنوع فرم بر افزایش ابتکار در نمونه مورد مطالعه

متغير تعداد ميانگين

مقدار آزمون= 2.5

t آماره درجه 
آزادی

سطح معنی 
داری

اختالف 
ميانگين

برآورد فاصله ای برای تفاوت 
ميانگين ها بر طبق 95%
حد پایين حد باال

تنوع فرم 112 3.58 7.85 111 0.000 1.082 0.809 1.35

مقدار سطح معنی داری آزمون برابر 0.000 و كمتر از 0.05 به دست آمده است، و مقدار t محاسبه شده برای این متغير 
برابر 7.85 محاسبه شد و از مقدار آزمون )2.5( بيشتر است؛ بنابراین فرض صفر رد می شود و فرض یک تأیيد می شود. 
همچنين مقدار ميانگين به دست آمده )3.58( از مقدار آزمون 2.5 بيشتر است و نشان می دهد كه تنوع فرم )تغيير در 
شكل بدنه ها، استفاده از سقف ها و كف های متنوع با اشكال مختلف هندسی( باعث افزایش ابتكار هنرجویان می شود و به 

عبارت دیگر رابطه معنی داری بين تنوع فرم و ابتكار هنرجویان وجود دارد.

4. بحث و نتیجه گیری
اساساً استعداد خالق در محيطی مطلوب شكوفا می شود، از این رو ایجاد فضایی مناسب می تواند در جهت رشد خالقيت 
افراد مؤثر باشد. بر اساس یافته های تحقيق و تحليل و تفسير داده ها ارتباط معناداری ميان ایجاد تنوع در كالبد فضاهای 
بسته هنرستان و انگيزش وجود دارد، با توجه به جداول 3-1، مقدار ميانگين به دست آمده برای متغير تنوع از مقدار 
آزمون )2.5( بيشتر است. این نتایج حاكی از آن است كه ایجاد تنوع در كالبد فضاهای بسته هنرستان باعث افزایش 
انگيزش هنرجویان می شود. بدین صورت كه هر چه تنوع اجزای محيط كالبدی بيشتر باشد، می تواند بر فرآیند افزایش 
انگيزش تأثير مثبت گذارد. این تنوع می تواند شامل تغيير مصالح، رنگ و نور باشد. تغيير در ميزان روشنایی فضا را می توان 
از طریق نورگير سقفی ایجاد نمود كه نه تنها نور مناسب را تأمين خواهد كرد، بلكه موجب تنوع فضایی هم خواهد شد. 
عالوه بر آن می توان با قرار دادن مصالح متفاوت در كف و دیواره و استفاده متنوع و هماهنگ از رنگ ها به ایجاد تنوع 

فضایی كمک كرد.
وجود رابطه معنادار ميان ویژگی انعطاف پذیری عملكرد و ارتقاء كنجكاوی نيز از دیگر نتایج تحقيق است. بر اساس جدول 
4، مقدار ميانگين به دست آمده برای متغير انعطاف پذیری عملكرد برابر 3.38 می باشد و چون از مقدار آزمون بيشتر 
است، نشان دهنده آن است كه هرچه انعطاف پذیری فضاهای بسته هنرستان بيشتر باشد موجب افزایش كنجكاوی و 
ارتقاء خالقيت هنرجویان می شود. منظور از انعطاف پذیری عملكردها آن است كه امكان استفاده از یک فضا در زمان های 
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از  استفاده  با  می توان  فضاها  نمودن  انعطاف پذیر  برای  بنابراین  باشد.  داشته  وجود  مختلف  عملكردهای  برای  متفاوت 
جداكننده های متحرک، صفحات تاشو و مبلمان های قابل جا به جایی، فضا را به تعداد عملكردهای مورد نياز تقسيم كرد. 
همچنين تركيب راهرو با فضاهای آموزشی مانند سالن اجتماعات، نصب كارهای هنرجویان در راهرو و غيره سبب افزایش 

انعطاف پذیری راهرو و استفاده چندمنظوره از آن می شود.
بر اساس یافته های پژوهش ارتباط درون و بيرون باعث رشد انگيزش می شود. با توجه به جدول 5 مقدار ميانگين به دست 
آمده برای متغير ارتباط درون و بيرون از مقدار آزمون بيشتر و برابر 3.24 است. بنابراین باید از هر فرصتي براي ارتباط 
فضاهاي درون و بيرون استفاده نمود. با امتداد دادن محدوده های یادگيری از فضاهای بسته به سمت فضاهای نيمه باز 
مانند تراس ها و فضاهای كاماًل باز مانند حياط ها و انتقال روح زنده طبيعت به فضاهای داخلی )با استفاده از گل و گياهان 
زیبا در فضاهاي داخلي مدرسه و استفاده از آكواریوم در فضاهاي عبوري مدرسه( می توان ارتباط درون و بيرون را ایجاد 
كرد كه در ارتقاء خالقيت هنرجویان مؤثر است. همچنين وجود رابطه معنادار ميان ویژگی تنوع فرم و افزایش ابتكار از 
دیگر دستاوردهای این پژوهش است. مقدار ميانگين به دست آمده برای متغير تنوع فرم برابر 3.58 می باشد )جدول6(. 
این نتيجه نشان دهنده آن است كه هر چه در فضای هنرستان، تنوع فرم ها بيشتر باشد، ابتكار هنرجویان نيز افزایش 
خواهد یافت. بنابراین برای تنوع فرمی می توان از فرمی پویا مانند مستطيل كشيده برای مسيرهای ارتباطی و برای مكان 
مكث و تصميم گيری از فرم مشابه مربع كه دارای ایستایی بيشتری است استفاده نمود. تغيير در شكل بدنه ها، استفاده 
از سقف های متنوع و كفسازیهای مختلف نيز می تواند تنوع فرمی را ایجاد نماید كه در نتيجه سبب افزایش ابتكار و 

خالقيت هنرجو می شود.
بر اساس یافته های تحقيق و تحليل و تفسير داده ها می توان نتيجه گرفت كه تنوع اجزای محيط كالبدی می تواند بر 
فرآیند خالقيت مؤثر باشد و همچنين فرضيه های تحقيق نشان می دهد كه ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری عملكردی، 
تنوع در كالبد فضاها، ارتباط درون و بيرون و فرم می تواند موجب ارتقاء كنجكاوی، انگيزش و ابتكار شود. بنابراین برخی 

از ویژگی های معماری فضاهای بسته هنرستان در ارتقاء خالقيت هنرجویان مؤثر است.

پی نوشت 
1. The Age of Innovation
2. Entere Preneurship
3. Conelly
4. Torrence
5. Taro
6. Likar
7. Kristensen
8. Likert

آزمون فرض آماری: آزمون فرض آماری،  قانون یا دستوری است كه بر طبق آن، بر اساس مشاهدات انجام شده تصميم به رد یا قبول فرض . 9
موردنظر گرفته می شود. وقتی كه فرض یا ادعایی در مورد یک پارامتر جامعه بيان می شود،  ممكن است صحيح یا ناصحيح باشد،  بنابراین 
دو فرض مطرح می شود یكی آن كه ادعا صحيح است و دیگری آن كه ادعا صحيح نيست. لذا یک آزمون فرض آماری شامل دو فرض آماری 
است كه در مقابل یكدیگر قرار می گيرند،  یكی را فرض صفر و دیگر را فرض مقابل )فرض یک( می گویند. به طور كلی،  فرضی كه برای رد 

شدن باشد،  فرض صفر گویند و با H0 نشان می دهند و فرض مقابل را با H1  نشان می دهند. 
 اگر sig )سطح معنی داری( بزرگتر از 0/05 باشد، H0 پذیرفته می شود و نتيجه موردنظر معنی دار نيست. یعنی فرضيه رد می شود )این امر . 10

به این معنی نيست كه فرضيه حقيقتاً  صحيح است، بلكه تنها به این معنی است كه شواهد جهت رد فرضيه صفركافی نيست(.
 Significant < 0.05

اگر sig كوچكتر از 0/05 باشد، H0 رد می شود و نتيجه موردنظر معنی دار است. یعنی فرضيه ما پذیرفته می شود. 
 Significant > 0.05
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