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چکیده
مسئله ی سرزندگی و خالقیت از جمله مسائل مطرح قرن حاضر می  باشد و تأثیرات عوامل محیطی- کالبدی فضاها به  
عنوان جزیی از عوامل مؤثر بیرونی بر سرزندگی خالق کودکان، انکارناپذیر است. از طرفی، موضوع سرزندگی خالق در 
و مطالعه  بررسی  لذا هدف پژوهش حاضر  اهمیت است.  نیز مسأله  ای مطرح و حائز  ابتدایی  آموزشی مدارس  فضاهای 
دیدگاه مربیان مدارس و دست  اندرکاران درباره عوامل موثر بر ارتقای سطح سرزندگی و خالقیت کودکان در فضاهای 
استفاده  کمی  تحقیق  روش  از  پژوهش  این  در  می  باشد.  مستخرج  طراحانه  عوامل  بررسی  و  ابتدایی  مدارس  آموزشی 
به  توجه  با  از طریق دیدگاه کالین  نمونه  اساس جدول هدف محتوی، حجم  بر  تدوین پرسش نامه  از  است. پس  شده 
تعداد سواالت پرسش نامه به 230 نفر رسید. لذا از مربیان مدارس و دست  اندرکاران در مدارس سطح تهران به صورت 
SPSS نسخه  ی  افزار  نرم  برای تحلیل داده  های جمع  آوری شده، در  نتایج  و  انجام گرفت  نمونه  گیری خوشه  ای تصادفی 
مورد دسته  بندی  پرسش نامه  آماری  تحلیل  و  تجزیه  به کمک  معیارها  گردید.  استخراج   R عامل  تحلیل  اساس  بر   23
قرار گرفت، که تحلیل عامل آن بیان می  نماید 9 عامل معنی  دار: 1. آشناپنداری و خوانایی محیط بر سازگاری کودک 
با آن، 2. نظارت  پذیری و رویت  پذیری محیط بر احساس امنیت کودک و تعامل  پذیری، 3. تجربه  پذیری و خیال  پردازی 
محیط بر بازی  های چندحسی و خاطره  انگیزی، 4. جلوه  های طبیعی و جنبه  های انگیزشی محیط بر بازی  های خالق و 
شادکامی کودک، 5. ایمنی و آسایش کالبدی بر بهزیستی، 6. انعطاف  پذیری و تنوع  پذیری محیط بر بازی   و یادگیری، 
7. اجتماع  پذیری و حضورپذیری محیط بر اعتماد به نفس کودک برای بازی و تعامالت، 8. سرزندگی خالق با آرایه  های 
محیطی بر شکل  گیری رفتار کودک و 9. بازی  پذیری و رویدادپذیری محیط بر خالقیت کودک، همراه با مصادیق معمارانه 

بر سرزندگی خالق تاثیر می  گذارد.
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۱. مقدمه
شتاب زندگي و ظهور تحوالت شگفت انگیز از ویژگی های 
این عصر می  باشد. تولید علم و دانش چنان سرعتي گرفته 
که عدم کنترل عوامل و فاکتورهای سازنده نظام آموزشی 
دنیای  در  می  شود؛  مختلفی  مشکالت  ایجاد  موجب 
دارای  مدرسه  ها  جدید  ساختمان  های  امروزی،  پیشرفته 
تغییرات قابل مالحظه  ای در زمینه اجتماعی و هم چنین 
هر  و   )Hepple et al. 2004( هستند  آموزشی  زمینه  در 
جامعه با توجه به اصول و اهداف خود موظف به هدایت 
بر  منطبق  آموزشی  محیط  های  ایجاد  بالتبع  و  آموزش  و 
وابسته  کشور  هر  پیشرفت  طرفی  از  می  باشد.  اصول  این 
به خالقیت و توانایی جسمی و روحی و هم چنین نشاط 
و سالمت روانی مردم آن جامعه بوده و در این بین برای 
کودکان به عنوان آینده  سازان مملکت ضرورت و اهمیت 
رسیدگی به کیفیت فضاهای آموزشی خاص آن ها احساس 
بار  نخستین  آموزشی  فضاهای  در  کودکان  زیرا  می  شود، 
با جامعه رابطه برقرار می  کنند و ظرفیت حرکتی کودک 
همزمان با رشد فیزیولوژی و هم چنین بر اساس چگونگی 
تعامل با اطرافیان که به میدان تجربه کودک نظم و جهت 
می  دهد متحول می  شود )سنه و سلمان 1387(. مدارک و 
شواهد قابل توجهی وجود داردکه خصوصیات و ویژگی  های 
تجربه  در  کودک  که  را  فیزیکی    و  شناختی  اجتماعی، 
دبستان به دست می  آورد، بااهمیت  ترین و موفق  آمیزترین 
تجربه  هاست. هم چنین نشان داده شده که این ویژگی  ها 
باعث نظم و اعتدال در دوران آموزشی پیش   رو می  شود. 
اولیه  یادگیری  های  و  تجارب  می  دهدکه  نشان  تحقیقات 
پس  دارد،  مثبت  اثر  بعدی  یادگیری  های  در  فرد  زندگی 
برتر  نقش  او  آموزش  در  وی  مهارت  های  رشد  به  توجه 
را بر عهده خواهد داشت )عظمتی و نوروزیان 1394، 95(. 
توجه به رشد موزون و همه  جانبه کودک در دوران اولیه 
خالقیت،  شکوفایی  اعتمادبه  نفس،  ایجاد  موجب  زندگی 
رشد روحیه گروهی و تقسیم کار اجتماعی، بهبود شرایط 
رهبری  به  رسیدن  برای  راه  بهترین  و  روانی  و  روحی 
در  آموزش  ضرورت  و  اهمیت  امروزه  می  باشد.  جامعه 
دبستان  ها در زمینه  های مختلف جسمی، ذهنی و عاطفی 
آن ها،  اجتماعی  شدن  روند  است.  آموزش  اصلی  هدف 
کسب آمادگی برای ورود به مقاطع زندگی، ضرورت  های 
آموزش، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به طور 
مراکز  ایجاد  راه  از  اجتماع  و  خانواده  فرد،  نیازهای  کلی 
آموزشی مطلوب و مناسب و با طراحی صحیح و مناسب 
امکان  پذیر است )سیف 1386(. با توجه به اهمیت موضوع 

سرزندگی خالق در بین کاربران و امر آموزش که هدف 
کالبدی  عوامل  علمی  بررسی  به  می  باشد،  مدارس  اصلی 
سرزندگی  حوزه  بر  تاثیرش  و  موضوع  این  بر  تاثیرگذار 
پژوهش  این  هدف  بنابراین  می  پردازیم.  خالق  آموزش  و 
شناسایی و تبیین معیارهای طراحی فضاهای آموزشی و 
تاثیر متقابل محیط  های آموزشی و فرآیند یادگیری کودک 
است. اصلی  ترین پرسش تحقیق مهم  ترین مولفه    های موثر 
براساس   ،R با کاربست تحلیل عامل  بر سرزندگی خالق 
و  می  باشد  دلفی  قبلی  دورهای  محتوای  هدف-  جدول 
به  دستیابی  در  عوامل  محوری  ترین  نیز  جزیی  تر  سوال 
مولفه  های موثر بر سرزندگی خالق را جست  وجو می  نماید. 
پیمایشی  تحقیق  از روش  پژوهش،  این  در  آن جا که  از 
آغاز  فرضیه  بدون  مقاله  شده،  استفاده  اکتشافی  نوع  از 

می  گردد )دالور 1397، 21(.

2. ادبیات پژوهش
در این بخش در قالب ادبیات پژوهش، از جمله مهم  ترین 
مباحث مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفته می  شود.

خالقیت  بر  مبتنی  سرزندگی  تعریف   -۱-2
)سرزندگی خالق(

در دو دهه اخیر مفهوم سرزندگی از اهمیت روزافزونی در 
روان شناسی برخوردار شده است )صالحی 1393(. مشاهده   
دوران کودکی  تجربه  واسطه    به  که  به هنجار  بزرگساالنی 
شوند،  تبدیل  نابه هنجار  افراد  به  بوده  انتظار  پرخطر، 
و  شرایط  ویژگی  ها،  به  پژوهشگران  توجه  تا  شد  باعث 
موقعیت  هایی معطوف شود که پیامدهای منفی پرورش در 
شرایط نامطلوب را تغییر می  دهند. در همین راستا لوتار 
)2005( به فرایندی اشاره کرد که افراد را قادر می  سازد 
بر عوامل تنش  زای زندگی خود مهار داشته باشند. وی این 
فرایند را سرزندگی نامید. سرزندگی به زبان ساده عبارت 
و  تهدید  وجود  رغم  به  فرد  موفقیت  آمیز  از سازش  است 
همکاران  و  )هدایت  نژادکاشی  محیطی  نامطلوب  شرایط 
1398، 85(. از طرفی خالقیت از مباحث مهم و با اهمیت 
در دنیای امروز می  باشد. و از آن جا که تقویت خالقیت در 
دوران کودکی در تمامی دوران زندگی فرد تاثیرگذار است 
و از عوامل موثر در پیشرفت و توسعه کشورها به حساب 
 .)Guilford 2007( می  شود  تلقی  مهم  بسیار  می  آید، 
پژوهشگران مختلف ارتباط میان سرزندگی و خالقیت را 
با اجزا و عناصر مختلفی تعریف کرده اند که در جدول زیر 

تفکیک شده است.

جدول ۱: رابطه سرزندگی و خالقیت از نگاه صاحب  نظران

تعریفمنبع
(Atkinson and Easthope 2008).سرزندگی از مولفه  های فضاهای عمومی در ایجاد یک شهر خالق است

)Pratt 2008(.فضاهای خالق موجب سرزندگی و شادمانی می  گردد
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تعریفمنبع
)Yuen and Ooi 2009(.خالقیت موجب رضایت فرد از خود و در نتیجه سرزندگی می  گردد

)Jarvis, Lambie, and Berkeley 
2009(

فضاهای خالق احتمال سرزندگی را افزایش می  دهند، زیرا فرد موقعی احساس سرزندگی 
می  کند که احساس کند خالقیتی بروز داده و مفید واقع شده است.

)رضوانی و خستو 1389(
میان سرزندگی و خالقیت رابطه دوطرفه وجود دارد، طوری که وجود خالقیت در فضا منجر 

به القای حس سرزندگی و محیط سرزنده منجر به شکوفایی خالقیت می  گردد.

)ترابی 1390(
بدون تفکرات بدیع و نوآورانه جامعه پیوسته در حالت تقلید می  باشد، بنابراین برای رسیدن 

به تولید، سرزندگی و استقالل نیاز به خالقیت می  باشد.

)Ley & Newton 2010(
ایجاد شرایطی برای تجلی خالقیت و شکوفایی استعدادها از نیازهای هر جامعه موفق است 

و احساس خالق بودن موجب افزایش سرزندگی در بین افراد جامعه می  گردد.

)Ratajczak 2011(.فضاهای شهری خالق، احساس رضایت از زندگی و افزایش سرزندگی را سبب می  گردد

)Landry 2012(
در راستای شناسایی برای یک مکان سرزنده، خالقیت یکی از نُه معیار اصلی موثر محسوب 

می  شود.

)Oon and Khoo 2014(
خالقیت و سرزندگی دارای رابطه مستقیم بوده و زمانی که فرد فرصت بروز خالقیت برایش 

مهیا باشد، احساس سرزندگی می  کند.
)Jones and newsome 2015(.نشاط و سرزندگی منجر به پرورش خالقیت در فرد می  گردد

با تعاریف موجود می  توان دریافت که سرزندگی و خالقیت 
همپوشانی باالیی داشته و درواقع الزم و ملزوم یکدیگرند 
فضا،  نمی  توان  بنابراین،  است.  زاده سرزندگی  و خالقیت 
از  اثری  ولی  باشد،  یافته که سرزنده  را  یا موجودی  شی 
خالقیت در آن نباشد. بر اساس تعاریف مختلف ارایه شده، 
می  شود سرزندگی   خالق را از قابلیت  های سرزندگی همراه 
با خالقیت در نظر گرفت. به این معنی که فضا برای تأمین 
تنوعی از فعالیت  ها و استفاده  کنندگان )با پیش  زمینه  هایی 
متفاوت از لحاظ اجتماعی و فرهنگی و غیره( و با هدف 
تنوع تجربیات و تعامالت اجتماعی به طوری که امنیت، 
برابری و راحتی را برای استفاده   کننده فراهم کند، در نظر 

گرفت. 

2-۱-۱- کودکان سرزنده و خالق
این  بر  آموزش  و متخصصان  پژوهش  روان شناسان حوزه 
واگرا  فکری  شیوه  های  و  آفریننده  توانایی  های  که  باورند 
را می  توان به افراد به ویژه به کودکان و نوجوانان، آموزش 
از جمله  ویژگی  هایی  استاین  نمود.  ایجاد  آن ها  و در  داد 
کنجکاوی زیاد، شخصیت غیرمتعارف، غیررسمی و کامروا، 
دانش  و  فراوان  انگیزه  های  امور،  در  انضباط  و  پشتکار 
عالقه    و  زیباپسندی  سرشار،  احساس  و  اشتیاق  وسیع، 
به آثار هنری و غیره را برشمرده است. تورنس1 )1988( 
آسان  را  خالقیت  می  تواند  هم  که شخصیت  دارد  اعتقاد 
سازد و هم مانع آن شود و ویژگی  های شخصیتی از قبیل 
جستجوگری،  و  کنجکاوی  نمودن،  خطر  برای  آمادگی 
استقالل  شهامت،  پایداری،  و  پشتکار  اندیشه،  استقالل 
رای، خودآغازگری، ابتکار، پرسشگری درباره موقعیت  های 
ویژگی  های  جمله  از  دشوار  امور  با  درگیری  و  معما گونه 

آسان  ساز شمرده شده    اند )سیف 1386، 599(. از نظر بوهم2، 
عوامل  اما  است،  به صورت طبیعی خالق  و  فطرتاً  انسان 
وی  در  قوه  این  درست  فعال  شدن  مانع  بیرونی  و  درونی 
موانع  این  به  نسبت  آگاهی   ،)36  ،1381 )بوهم  می  شود 
درونی و بیرونی می  تواند به فرد کمک کند که قوه خالقه 
خود را تقویت نماید. شواهد تجربی و نظریه  های تربیتی 
زیادی وجود دارند که نشان می  دهند، غنی  سازی محیط 
رشد و تربیت افراد، به  ویژه در سال  های اولیه زندگی، در 
 ،1386 )سیف  هستند  موثر  ذهنی  استعدادهای  پرورش 

 .)600

خالق  سرزندگی  پرورش  بر  موثر  عوامل   -2-2
کودک

تعدادی از پژوهشگران معتقدند که عالوه بر عامل هوش، 
دیگر  عوامل  به  بستگی  سرزندگی   خالق  ظهور  و  رشد 
داشته، که از جمله مهم  ترین آن ها می  شود به شکل  گیری 
شخصیت فرد و وضعیت محیطی و اجتماعی و هم چنین 
فضایی که کودکان در آن پرورش یافته، اشاره نمود. برای 
مطالب  آموزش  فقط  سرزندگی   خالق،  پرورش  و  تحقق 
استعدادهای  توسعه  راستای  در  برنامه  ریزی  با  مناسب 
خالق کافی نبوده، بلکه باید افراد را در تشخیص نقاطی 
محل  یا  و  داشته  انطباق  هم  با  مهارت  ها  و  انگیزه  که 
تقاطع خالقیت می  باشند، کمک نمود. آمابیل3 با مالحظه 
فقط  که  یافته  دست  راستا،  این  در  مقاله   7000 حدود 
با  ارتباط  در  زمینه  ای  متغیرهای  به  آن ها  از  مورد   138
هم پرداخته   است. ایشان اعتقادش بر این است که محیط 
نقش پررنگ  تری نسبت به عوامل شخصیتی دارد و تغییر 
استعدادهای  و  ویژگی  ها  به  نسبت  را  محیطی  عوامل  در 
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ایشان،  نظریات  اساس  بر  می  داند.  راحت  تر  بسیار  فردی، 
ارتباط  در  مهارت  های  انگیزه،  از:  عبارت اند  اصلی  عوامل 
عوامل  این  موضوع.  با  ارتباط  در  مهارت  های  با خالقیت، 
اصلی تحت تاثیر عوامل یا موانعی تقویت، ضعیف و یا نابود 
می  گردند، که مهم  ترین عوامل و موانع، فردی و محیطی   

را  خالقیت  بر  موثر  عوامل   .)Amabile 1998( هستند 
و  )درونی  محیطی  و  فردی  کلی  دسته    دو  به  می  توان 
ویژگی  های  به  فردی  عوامل  که  کرد  تقسیم  بیرونی( 
شخصی و عوامل محیطی به موقعیت  های فرد در ارتباط با 

دیگران مرتبط می  باشد )کریمی  آذری 1393، 25(.

شکل ۱: عوامل موثر درونی و بیرونی

)کریمی  آ  ذری و همکاران 1395، 21(

2-۳- فضاهای آموزشی مدارس و سرزندگی خالق
محیطشان  که  کودکان  می  دهد    نشان  تحقیقات  اکثر 
یکنواخت است، نمی  توانند توانایی  ها شناختی4 خود را به 
بنابراین تعامل محیطی الزمه رشد و شکوفایی  برند.  کار 
و  بوده  کودک  خالقانه  و  شناختی  فیزیکی،  توانایی  های 
محیط زندگی در این دوران بر شکل  گیری شاکله وجودی 
فضاهای  در  دارد.  قطعی  تاثیر  روحی  و  جسمی  رشد  و 
بر شناخت  های  تأثیر  با  آموزشی، کیفیت فضای معماری 
عملکردی  و  نقش  می  تواند  ادراکی،  و  فکری  حسی، 
 .)253  ،1397 همکاران  و  )عظمتی  نماید  ایفا  آموزشی 
بررسی  ها بیان می  نماید، فرآیند آموزش در تعامل با فضای 
کار  تمرین  امکان  گردهم  آورنده،  فضاهای  دلیل  به  باز، 
گروهی و مشارکت بیش تر دانش  آموزان، انعطاف  پذیری و 
بسیار  یادگیری  افزایش  در  می  تواند  فضا  امکان گسترش 
برخی   .)55  ،1394 همکاران  و  )طاهرسیما  باشد  تأثیرگذار 
ارتقای  روند  افزایش  در  مستقل  محیطی  فاکتورهای 
سرزندگی   خالق موثر است. عوامل طبیعی محیط و ایجاد 
منظره در محیط طبیعی تاثیر گذار هستند. هم چنین آثار 
هنرمندان برجسته در تزیین فضا و ایجاد فضایی که امکان 
رها کردن کار )اثر کودک( را از روزی به   روز دیگر فراهم 
کند، در روند رشد خالقیت کودک تاثیر مثبت دارد )شفایی 
و مدنی 1389، 216(. آماده  سازی فضاهای باز برای حضور 
و تعامل فعال کودکان می  توانند در بروز سرزندگی  خالق 
و  بسته  فضای  در  وقتی  کودک  یک  باشد.  موثر  آن ها 
آزادی  برای  راهی  می  گیرد  قرار  آموزشی  محیط  خشک 
به  حرکت  باز  فضای   .)1383 )اکرمی  می  کند  جست  وجو 
درون و بیرون، نفوذ فضایی و اختیار را ایجاد می  کند )لنگ 
بیرونی سالم  با محیط  های  تماس مستقیم   .)235 ،1389

ایجاد حس  می  شود.  محسوب  کودک  رشد  مهم  ابعاد  از 
هویت  و  وجود  در  جدی  تأثیر  می  تواند  مدرسه  به  تعلق 
دانش  آموزان داشته باشد. این حس با ایجاد ارتباط مکرر 
با فضا و در اثر هماهنگی آن با عادت  های رفتاری و الگوی 
فکری و توانایی  های بالقوه و بالفعل فرد صورت گیرد که 
موجب تعلق خاطر بیش تر فرد به فضا می  شود، و به ویژه 
)مانند مدرسه(،  تعلق دارد  به یک گروه  زمانی که مکان 

افزون می  گردد )شمس  دولت  آبادی و همکاران 1398، 414(.
جست  وجو  فعل  در  تعلیم  آموزشی،  نوین  نگرش  های  در 
و کشف تفسیر شده و لذا تالش می  شود محیط تعلیم و 
تربیت از امکانات، لوازم و انگیزه  های کنجکاوی، تحقیق و 
کاوش سرشار   شود، به گونه  ای که آموزش از فضای بسته 
نیز  باز  فضای  کل  طور  به  و  حیاط  به  درس  کالس  های 
چون  اساسی  کارکردی  واجد  باز  فضای  و  یابد  گسترش 
و  شده  امکان  پذیر  پویا  و  جمعی  بازی  های  شود.  کالس 
رشد  نتیجه  در  و  گروهی  مشارکت  های  به  کودکان 
این  می  شوند.  تشویق  اجتماعی  مهارت  های  و  توانایی  ها 
فضاها حس شهودی کودکان را فعال می  کنند. افراد خالق 
معموال برای تمرکز یا فعال  سازی قدرت خالقانه خود، به 
محیط  های طبیعی توجه می  کنند و این امر قدرت و حس 
خالقه آن ها را تقویت می  کند. مهارت  هایی که از تعامل با 
مهارت  های  نظیر  اجتماعی محلی کسب می  شود،  محیط 
و  گروهی  بازی  از  ناشی  اجتماعی  و  کالمی  و  جسمی 
تسهیل  را  کودکان  خالقیت  بروز  شک  بدون  محیطی، 
با  مدرسه  بنابراین   .)66  ،1386 همکاران  و  )مظفر  می  کند 
فراهم نمودن فرصت برای فعالیت  های متنوع نقش مهمی 
در  مخصوصا  دانش  آموزان  شخصیت  شکل  گیری  در  را 
توانمندی  های اجتماعی آن ها  اولیه  ی شکل  گیری  مراحل 
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بازی می  کند.
ابعاد  به  متخصصین  نظر  از  آمده  به   دست  معیارهای 
ادراکی- کارکردی،  اجتماعی،  ذهنی،  روان شناختی- 

تجربی و کالبدی- محیطی در طراحی فضاهای آموزشی 

مدارس در راستای سرزندگی خالق کودکان اشاره داشته 
و مولفه  های مربوط به هر یک از این ابعاد با مفاهیم آن در 

جدول 2 ارایه می  شود. 

جدول 2: مهم  ترین معیارهای ارتقای سرزندگی خالق دانش  آموزان ابتدایی از نگاه متخصصین

مولفه  های مربوط به مفاهیم بعد مفاهیم
ایمنی و امنیت 
محیطی- کالبدی

خیال  پردازی 
محیط

بهزیستی محیط انعطاف  پذیری 
ساختار فضایی

محیط تعاملی بازی  پذیری 
محیط

رویت  پذیری قابلیت تجسم و 
تصویرسازی و 
خاطره  انگیزی

آرامش روانی  - جذابیت محیط ابتکار، آزادی 
انتخاب و 
کنجکاوی 

روان شناختی-
ذهنی

- رویدادپذیری حضورپذیری امکان مداخله در 
محیط و قابلیت 

گزینش

حضورپذیری، 
امکان تفریح 

فعال و غیرفعال، 
آزادی انتخاب و 

رویدادپذیری

حضورپذیری و 
عدم محدودیت 

اجتماعی

شفافیت بصری قابلیت اکتشاف در 
محیط

آسایش محیطی، 
تسهیالت و 

پاکیزگی محیط

تغییرپذیری، تنوع 
کارکردی و تنوع 

فعالیت  ها 

- تطبیق  پذیری و 
تنوع فضایی

کارکردی

- ابعاد و تناسبات و 
چیدمان محیط

هماهنگی و نظم 
بصری 

رنگ و بافت 
مصالح، حضور آب، 
فضای سبز پویا و 

تنوع بصری

- پویایی محیط و 
نور و سایه

کالبدی- 
محیطی

تجربه محیط روابط بصری، 
تجربه، محرک  های 

حسی محیط و 
آشناپنداری

ارتباط با طبیعت 
و دید مناسب

- دعوت  کنندگی 
محیط

ارتباط با طبیعت  ادراکی- 
تجربی

)خلیلی  خواه و همکاران 1400(

فضایی  صفات  تأثیرات  بررسی  به  حاضر  پژوهش 
سرزندگی خالق  بر  ابتدایی  مدارس  آموزشی  محیط  های 
مربیان  نگاه  از  دانش  آموزان  یادگیری  کیفیت  ارتقای  و 
اهمیت  به  توجه  با  می  پردازد.  دست  اندرکاران  و  مدارس 
ادبیات پژوهش در زمینه موضوع مورد بحث، در ابتدا بر 
ابعاد آن پرداخته شد و سپس عوامل  سرزندگی خالق و 
مهم  ترین  و  گرفته   اند  قرار  بررسی  مورد  متغیرها  بر  مؤثر 
ابتدایی  دانش  آموزان  خالق  سرزندگی  ارتقای  معیارهای 
تأثیر  به  توجه  با  ادامه،  در  بیان شد.  متخصصین  نگاه  از 
محیط بر سرزندگی خالق، به بررسی عوامل تاثیرگذار از 
نظر مربیان مدارس و دست  اندرکاران در مدارس پرداخته 

شده است. 

۳. روش تحقیق
نوع  از  پیمایشی5  تحقیق  روش  از  پژوهش،  این  در 
مدارس  مربیان  جامعه  طریق  از  اکتشاف  جهت  مقطعی 

به  پرسش نامه  است.  شده  استفاده  دست  اندرکاران  و 
پایه  بر  فراگیران،  نظرات  سنجش  و  تحقیق  ابزار  عنوان 
در  بنابراین  است.  شده  ساخته  خالق  سرزندگی  مبانی 
جهت دستیابی به این پرسش نامه، به عنوان ابزار تحقیِق 
روش پیمایشی، از روش  های تحقیق تحلیل محتوا و دلفی 
استفاده شده است. نحوه گردآوری و استخراج پرسش  ها 
به این شرح است: در مرحله اول، از روش تحقیق کیفی 
استفاده می  شود. در این بخش با مرور منابع روزآمد، ابتدا 
به جمع  آوری اطالعات پرداخته شد و بعد از آن با استفاده 
در  مطالب  به  کارگیری  و  گزینش  به  منطقی  استدالل  از 
به  دلفی  تحقیق  روش  می  شود.  ورزیده  اهتمام  پژوهش، 
قرار  استفاده  مورد  و کمی در مرحله دوم،  صورت کیفی 
می  گیرد که هدف از آن کشف منحصربه   فردترین اطالعات 
از طریق جامعه متخصصان بوده که به بررسی دیدگاه   و 
نگرش  های صاحب  نظران در مورد موضوعی خاص می  پردازد 
)سرمد 1395، 38(. با عنایت به این که در روش سندکاوی، 
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مطالب موجود علمی، جهت پژوهش حاضر به حد کفایت 
ارزیابی نشد، از تکنیک دلفی استفاده شد. در این پژوهش 
از تکنیک دلفی در چند مرحله استفاده می  شود. در مرحله 
اول، مفاهیم مستخرج از ادبیات پژوهش، در قالب مصاحبه 
عمیق با استفاده از پرسش نامه با پایان باز به متخصصان 
روان شناسی  و  و سایرین شهرساری  اکثریت معماری  که 
بوده و همگی اساتید هیئت علمی دانشگاه  های برتر ایران 
این  گردید.  ارائه  بودند،  پژوهش  حوزه  در  صاحب  نظر  و 
می  باشد.  کیفی  صورت  به  دلفی،  تحقیق  روش  از  بخش 
در  گردآوری شده  مطالب  گزینش  مرحله،  این  از  هدف 
به  نسبت  جدیدتر  مطالب  اکتشاف  و  سندکاوی  مرحله 
اطالعات موجود در عرصه علمی است )باستانی و محمودی 
حاصل  اطالعات  گردآوری  و  استخراج  از  بعد   .)7  ،1397
از روش سندکاوی و مرحله اول دلفی، اطالعات در قالب 
کدگذاری باز و به صورت پیوستارهای دوقطبی و در جهت 
کشف و معنابخشی به مفاهیم، تنظیم می  شود. از ترکیب 
می  شود.  حاصل  محوری  کدگذاری  پیوستارها،  دو  به  دو 
کدگذاری محوری از ترکیب عمودی- افقی دو پیوستار و 
برچسب  گذاری آن ها شکل گرفت. نتایج آن جدول هدف-

محتوایی بود که محتواها مقوله  های استخراج شده از تناظر 
در  بودند.  استخراجی  مفاهیم  همان  اهداف  و  پیوستارها 
و  محوری  و  باز  کدگذاری  های  از  پس  دلفی،  دوم  دور 
برای  سواالت  استخراج  به  محتوا،  هدف-  تشکیل جدول 
اساتید  نگرش  سنجش  جهت  دوم،  پرسش نامه  تنظیم 
به  و  رفتاری  و  عملی  شناختی،  سطوح  در  صاحب  نظر، 
صورت پاسخ   بایست پرداخته می  شود. در این مرحله برای 
ابزار تحقیق، از پنج متخصص صاحب  نظر  سنجش روایی 
درخواست شد که مطالب را بررسی نمایند که اگر نیاز به 
اصالح یا تغییراتی است اعمال شود. بعد از آن پرسش نامه 
92 سوالی با طیف 10 گزینه  ای آماده گردید. در دور سوم 
از  حاصل  نتایج  شد.  اجرا  اساتید  میان  در  آزمون  دلفی 
تحلیل  از طریق  استخراج مفاهیم  به صورت  این مرحله، 
عامل به دست می  آید. در مرحله بعد، به منظور سنجش 
پایایی و میزان تکرارپذیری پاسخ  ها، به تنظیم پرسش نامه 
جدید با حذف برخی سواالت، پرداخته شد و میان همان 
هدف-  جدول  گردید.  عامل  تحلیل  و  بازآزمایی  اساتید 
که  می  شود  تشکیل  حالی  در  حاضر  پژوهش  محتوای 
محتوا را مفاهیم حاصل از دور سوم دلفی تشکیل می  دهد. 
تحقیق  ابزار  بودن  اطمینان  مورد  که  است  ذکر  به  الزم 
از  پایایی  نیز  و  محتوایی  روایی  وسیله  به  محقق  ساخت، 

طریق بازآزمایی، کنترل گردیده است.

۳-۱- جامعه آماری
و  مدارس  مربیان  را  آماری  جامعه  پژهش،  این  در 
دست  اندرکاران آن شامل می  شوند و از روش نمونه  گیری 
تصادفی خوشه  ای استفاده می  شود. از آن جا که فهرست 
نمی  باشد،  دسترس  در  مطالعه  مورد  جامعه  افراد  کامل 
قلجایی  و  گلی،  )نادری  فر،  بود  خواهد  مناسب  روش  این 

متشکل  نفر،   230 معادل  نمونه،  حجم   .)178  ،1396
متعلق  اکثریت  که  دست  اندرکاران  و  مدارس  مربیان  از 
نماینده  عنوان  به  چهاردهم  و  هشتم  چهارم،  مناطق  به 
لحاظ  بودند،  تهران  شهر  اقتصادی  و  اجتماعی  جامعه 
متغیر،  هر  ازای  به  را  نمونه  حجم  کالین  چراکه  گردید؛ 
21-41 نفر و یا برای هر سوال پرسش نامه دو و نیم الی 
پنج نفر، پیشنهاد می  دهد )kline 2010, 31(، بدین ترتیب 
با استفاده از این روش، با توجه به این که تعداد پرسش  ها 
58 عدد است، 203 نفر برای حجم نمونه کافی می  باشد 
اما جهت اطمینان از نتایج حاصل شده، تعداد 230 نفر به 

عنوان حجم نمونه، انتخاب شده است.

۳-2- ابزار پژوهش
عنوان  به  پاسخ  بایست  پرسش نامه  از  پژوهش  این  در 
پیش  تر  که  همان  طور  است6  شده  استفاده  تحقیق  ابزار 
نظرات  عامل  تحلیل  مرحله  دو  طی  از  پس  شد،  بیان 
آن ها  مفاهیم  استخراج  و  صاحب  نظر  متخصصین  اساتید 
پرسش نامه تهیه گردید، که خود طی چند مرحله تکنیک 
ابزارهای مصاحبه نیمه   ساختاریافته و دو  دلفی از طریق 
پرسش نامه پاسخ  بایست، تنظیم شده، مستخرج و طراحی 
شده است. پرسش نامه به صورت چهارگزینه  ای و با طیف 
"مخالفم"،  مخالفم"،  "کامال  شامل  چهارتایی  لیکرت 
"موافقم" و "کامال موافقم" تنظیم می  شود )صحراگرد منفرد 
و  هدف   محتوی  جدول  حاضر  پژوهش  در   .)67  ،1394
دست  اندرکاران  و  مدارس  مربیان  گروه  برای  پرسش نامه 
آن استفاده گردید و توسط نرم  افزار و با استفاده از تحلیل 
وسیله جدول  به  گردید.  استخراج  نتایج   R نوع  از  عامل 
هدف محتوی و پرسش نامه، و تحلیل عامل روایی محتوایی 
و سازه  ای پرسش نامه ایجاد شد و جهت پایایی پرسش نامه 

از آلفای کرونباخ استفاده گردید. 

۳-۳- پایایی و روایی پرسش نامه
کرنباخ7  آلفای  از  استفاده  پایایی  سنجش  روش  های  از 
می  باشد. این روش براي مواقعی مناسب می  باشد که نمرات 
سوال به صورت چندارزشی باشد، مانند نمرات حاصل از 
نگرش  سنجی که پاسخ  دهنده به هر سوال دریک طیفی از 
کامال موافقم تا کامال مخالفم جواب می  دهد و هیچ کدام 
از گزینه  ها الزاما درست یا غلط محسوب نمی  شود )سیف 
1383، 456(. میزان آلفا باید باالی 0.7 باشد که به معنای 
همگن بودن داده  ها است. در این پژوهش از روش آلفاي 
کرونباخ استفاده گردید و پرسش نامه نهایی شده پس از 
انجام لوپ و اصالحات الزم به آلفاي 0.964 رسیده است 

)جدول 3(.

جدول ۳: پایایی کل سواالت

آلفای کرونباخ تعداد سواالت

0.964 58
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و  مربیان  از  نفر   30  ،Pilot صورت  به  پژوهش  این  در 
دست  اندرکاران مورد پرسش اولیه قرار گرفتند. نتایج وارد 
SPSS23 شد و در این مرحله تحلیل سواالت انجام گرفت. 
از روش  هاي دیگر تحلیل سواالت پرسش نامه، بهره  گیري 
با  مرتبط  جداول  پژوهش  این  در  است.  تمیز  ضریب  از 
اطمینان  به  می  تواند   ،SPSS23 خروجی  از  تمیز  ضریب 
از روایی هر تک گویه کمک کند. بعد از طی این مراحل، 
پرسش نامه محقق  ساخت کامل شده و اعتبارسنجی گردید.

آن  اندازه  گیري  براي  که  می  باشد  روایی  داراي  آزمونی 
 ،1383 )سیف  باشد  مناسب  و  کافی  است  موردنظر  چه 
انواع روایی محتوایی، صوري و  از  این پژوهش  418(. در 
سازه  اي )تحلیل عاملی( استفاده شده است. براي سنجش 
گردید.  استفاده  محتوا  هدف  جدول  از  محتوایی  روایی 
مورد  متغیر  که  می  باشد  دلیل  این  به  آن  سنجش  لزوم 
اندازه  گیری، خود از متغیرهای دیگری تشکیل شده   است. 
صوري  روایی  از  ابزار،  از  اطمینان  براي  پژوهش  این  در 
که  گویه  هایی  که  این    از  اطمینان  برای  شد.  استفاده 
مناسب  نظر  مورد  اهداف  سنجش  براي  شده اند  فهرست 

براي  هم چنین  رسید.  اساتید  تایید  به  خیر،  یا  هستند 
به  مرحله  این  در  پرسش نامه  صوري،  روایی  از  اطمینان 
10 نفر از دست  اندرکاران داده شد تا فقط با خواندن هر 
سوال برداشت خود از سوال را تبیین کنند تا پژوهشگر از 
درک صحیح و آسان سوال اطمینان حاصل کند. این افراد 
را بدهند، فقط منظور سوال  بدون آن که پاسخ سواالت 
دارند،  پیشنهادي  اگر  راحت  تر  فهم  براي  و  بیان کرده  را 
می  دهند. با تحلیل عاملی به روایی سازه  ای دست می  یابیم. 
برای انجام تحلیل عامل، در ابتدا باید آزمون کفایت حجم 
نمونه انجام پذیرد. برای این امر پس از چرخش داده  ها، 
کرویت  و  کی-ام-او  آزمون  طریق  از  نمونه  گیری  کفایت 
بارتلت8 سنجیده شده است. نتیجه آزمون کی- ام-او باید 
باالتر از 0.6 باشد که 0.920 برآورد شد ؛ در نتیجه حجم 
بارتلت هم چنین  آزمون کرویت  نمونه کافی می  باشد. در 
تحلیل  باشد،   0.05 از  کمتر  معناداری(  )درجه     sig اگر 
عاملی مناسب می  باشد، در این پژوهش sig آزمون بارتلت 
نزدیک صفر ارزیابی شده است )صحراگرد منفرد 1394، 37( 

)جدول 4(.

جدول 4: آزمون کی-ام-او و کرویت بارتلت برای تحلیل عاملی

0.920کفایت نمونه  گیری
آزمون کرویت بارتلت
)Chi-Square( 7026.497برآورد

1485درجه آزادی
0.000درجه معناداری

4. یافته  های پژوهش
از  که  می  دهد  نمایش  چرخش  از  بعد  داده  هاي  تحلیل 
و دست  اندرکاران  )مربیان مدارس  پرسش  شوندگان  جمع 
زیر  در جدول  که  است  عامل شناسایی شده  یازده  آن(، 
آمده است. درصد تجمعی کل این یازده عامل، 63.024 
تفکر  از  درصد   63 می  دهد حدود  نشان  که  است  درصد 

پاسخ  دهندگان مشترک بوده و 37 درصد فردي بوده، که 
از اطالعات شخصی، گرایشات و یا تمایالت  ممکن است 
که  بوده  معنی  این  به  موضوع  این  بنابراین  فردی   باشد. 
از  درصد   63 بوده  قادر  که  داشته  وجود  بیرونی  واقعیت 
تفکر پاسخ  دهندگان را به خود معطوف نماید و از این رو 

نظریات مشترک آن ها را شکل داده است )جدول 5(. 

جدول 5: واریانس داده  ها پس از چرخش تحلیل عاملی

بعد از چرخشقبل از چرخشاجزا

کلدرصد واریانسدرصد تجمعیکلدرصد واریانسدرصد تجمعی

137.64237.64220.7037.9367.9364.365

241.4343.7922.08615.8317.8954.342

344.5953.1611.73923.2487.4174.080

447.4192.8241.55330.2126.9643.830

550.0472.6281.44536.5036.2903.460

652.6292.5821.42042.5116.0083.304
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بعد از چرخشقبل از چرخشاجزا

کلدرصد واریانسدرصد تجمعیکلدرصد واریانسدرصد تجمعی

754.9012.2721.24947.9135.4032.971

857.0392.1391.17652.6184.7052.588

959.1212.0821.14557.2474.6292.546

1061.1372.0161.10960.2713.0241.663

1163.0241.8871.03863.0242.7531.514

بوده،   ±0.3 از  بزرگ تر  آن ها  عاملي  بار  که  گویه  هایی 
معنادار تلقي می  شوند و در دسته آن عامل قرار مي  گیرند. 
در این جا از گزینه Sort براي مقادیر بار عاملي استفاده 
شده است، به این دلیل که گویه  هاي تشکیل دهنده هر 
تفسیر  شود.  گذاشته  نمایش  به  اهمیت  ترتیب  به  عامل 

جدول ماتریس داده  هاي چرخش داده  شده تعیین می  کند 
هر  و  هستند  شدن  معني  و  تعریف  قابل  عامل  چند  که 
 .)6 )جدول  است  شده  شامل  را  گویه  هایي  کدام  عامل 
 9 نمایانگر  داده   شده،  چرخش  داده  هاي  ماتریس  تفسیر 

عامل قابل تعریف می  باشد.

جدول 6: ماتریس داده  هاي چرخش داده شده و بار عاملي هر یک

اجزا
1234567891011

q580.6520.2090.0540.2630.2420.0960.1330.1440.1390.0070.023
q440.5560.2140.4050.2080.1120.148-0.0740.093-0.0230.0670.082
q20.5180.1260.0330.1450.0480.2570.3070.227-0.0370.116-0.039
q300.4880.1060.2470.0730.384-0.0030.1450.1110.2780.0670.188
q310.4530.1770.3870.1060.1210.0700.2550.0880.0600.1800.053
q280.4460.2160.2840.0490.2600.0870.1380.1330.3160.1080.162
q570.4240.3550.1630.2210.3010.0710.0840.1370.1580.141-0.140
q180.3860.1900.1360.0670.3690.2610.1250.1310.1030.2280.156
q260.3820.1490.3410.124-0.0720.1530.340-0.0490.2090.1000.318
q290.3500.6700.2290.1160.155-0.0390.1930.0550.003-0.0390.170
q420.0990.580-0.0060.1420.3520.1470.1690.3180.119-0.097-0.047
q50.0990.5330.1820.1370.0830.318-0.0810.1170.0120.431-0.026
q150.1810.5230.1930.2340.1270.3860.1450.1580.1240.024-0.114
q350.2810.4940.2100.2440.0950.0890.054-0.1010.3740.1200.124
q340.0530.4920.2060.0520.1460.1710.3660.0340.1740.1360.255
q230.1360.4770.1120.1280.3820.089-0.0690.2280.1130.1710.269
q250.3700.4520.297-0.0800.1200.3020.221-0.0350.181-0.0150.090
q490.1140.4250.3300.3480.1340.1770.2060.2270.225-0.0280.006
q270.2730.4250.271-0.0520.1600.2020.1700.1560.1000.3200.159
q530.1550.1870.6290.0710.0310.2800.1800.2700.1510.0090.054
q450.0900.1810.6090.2180.1940.1050.1140.0980.0850.1180.252
q510.2990.1560.6030.1750.3020.1510.1390.0630.1800.026-0.140
q430.3660.2520.4770.2750.2390.2510.0080.0590.066-0.0740.041
q390.0280.3500.4750.1740.393-0.0220.207-0.0510.0350.1060.026
q540.3130.1230.4680.377-0.0360.1780.1850.1220.0580.1700.014
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اجزا
1234567891011

q37-0.0490.0070.4180.330-0.0730.0680.1390.2350.3310.3550.186
q560.1380.2460.0810.6350.0150.1140.0650.1720.147-0.0680.301
q550.0410.2900.1110.6310.0430.1460.1270.2140.1960.0030.049
q410.162-0.1170.2930.6170.2530.0830.1330.2730.0790.1600.027
q400.2120.0590.2150.5880.0960.2390.0710.0920.1210.1690.030
q470.2500.2170.2820.4630.2400.1170.277-0.0760.1970.105-0.245
q480.3030.0920.1070.4600.4040.0380.2890.227-0.0070.0240.156
q220.2670.2510.2590.0560.6240.1230.0400.2380.157-0.0010.067
q100.1820.1120.0330.0600.6070.2410.1780.0390.0770.1130.106
q210.1850.2380.2240.2290.4960.3650.1270.1070.1140.1100.149
q500.0890.2470.3770.2480.4610.2200.3280.1450.183-0.144-0.162
q70.0440.1440.1990.1380.1840.6320.1180.1470.017-0.0580.080
q110.2250.4180.1380.158-0.0150.5360.097-0.0060.1460.0850.288
q160.4320.099-0.0030.2830.2430.5160.203-0.1150.0820.203-0.054
q8-0.0210.2110.1650.1020.3380.4980.0800.3300.1100.294-0.032
q90.213-0.0090.1590.1730.2290.4560.0340.1740.0900.3510.104
q140.3010.2330.0510.3030.1740.4330.2090.0390.0130.1540.344
q330.1070.0880.1550.1610.1620.0890.7870.0560.0580.0410.094
q320.1840.1120.1480.0780.1310.1670.7460.1900.1310.013-0.009
q460.1860.2390.1410.2410.0550.0210.4820.1000.3730.1490.064
q40.0340.1190.1770.2270.1100.1410.0930.6410.1830.0000.041
q10.2010.2440.0580.1760.1570.0650.1690.638-0.1530.1670.052
q60.189-0.0180.0910.3490.1200.0530.0250.5050.2530.2280.059
q120.338-0.0330.1380.043-0.0070.3890.1200.4100.4050.0470.033
q520.3300.1040.2700.0750.1680.3270.1070.3360.308-0.2810.047
q380.0110.1670.0820.2710.1560.1140.2810.0640.6370.1140.092
q240.3420.2760.0950.2000.2980.205-0.0280.1010.538-0.081-0.135
q360.1080.1220.3570.1810.158-0.0470.1320.2060.4970.1600.256
q170.3290.1420.0960.1590.1550.1220.1970.1800.1760.568-0.114
q200.0530.1790.1390.2180.2850.2150.1000.0970.141-0.1010.589

 9 نمایانگر  داده  شده،  چرخش  داده  هاي  ماتریس  تفسیر 
از عامل نهم به بعد، دو  عامل قابل تعریف می  باشد، زیرا 
بزرگ ترین  اول  عامل  مي  گیرند.  بر  در  را  کم تر  یا  گویه 
به  اول  عامل  گویه  های  که  بوده،  عامل  اعتناترین  قابل  و 
بار عاملیشان، شماره  هاي 58، 44، 2، 30،  ترتیب مقدار 
31، 28، 57، 18 و 26 را شامل می  شود. گویه  های عامل 
دوم به ترتیب مقدار بار عاملیشان، شماره  هاي 29، 42، 5، 
15، 35، 34، 23، 25، 49 و 27 را شامل می  شود. عامل 
سوم شامل گویه  های به ترتیب 53، 45، 51، 43، 39، 54 
و37 مي  باشد. گویه  های عامل چهارم به ترتیب شامل 56، 
55، 41، 40، 47 و 48 مي  باشد. عامل پنجم نیز به ترتیب 
شامل گویه  هاي 22، 10، 21 و 50 است. عامل ششم به 

ترتیب گویه  های 7، 11، 16، 8 ، 9 و 14 را در بر مي  گیرد. 
عامل هفتم شامل گویه  های 33، 32 و 46 مي  باشد. عامل 
هشتم گویه  های 4، 1، 6، 12 و 52 را شامل می  شود. و در 

آخر، عامل نهم شامل گویه  های 38، 24 و 36 مي  باشد.

عامل  هاي  برای  نام  گذاري  و  تعریف   -۱-4
استخراجی از تحلیل عاملی

به  توجه  با  عامل  هر  است،  آن  بر  سعی  مرحله،  این  در 
گویه  هاي دربرگیرنده  اش و محتواي مشترک آن ها توسط 
محقق نام  گذاري گردد. الزم به ذکر می  باشد که بار عاملی 
بزرگ  تر نشان  دهنده ارزش بیش تر آن گویه است، بنابراین، 
گویه  هاي با بار عاملی بزرگ  تر مورد توجه بیش تری قرار 
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گویه  هاي  و  معنا  دار  عامل  های  شناسایی  از  بعد  گرفت. 
انجام  عامل  هر  نام  گذاري  و  تعریف  آن ها،  تشکیل  دهنده 
محتواي  به  داشتن  توجه  با  عوامل  تفسیر  البته  گردید. 
می  گردد،  انجام  عامل،  هر  به  مربوط  گویه  هاي  مشترک 
که تناظر معنایی هر عامل با توجه به متغیرهاي معماري 
میدانی  مشاهدات  هم چنین  و  محتوا  هدف-  جدول  و 

پژوهش  گر صورت می  پذیرد.

4-۱-۱- عامل اول: تاثیر آشناپنداری و خوانایی 
محیط بر سازگاری کودک با آن

محیط  بودن  دعوت  کننده  اول،  عامل  گویه  های  محتوای 
خلق  و  فضایی  تمایز  یکپارچگی،  جمله  از  کیفیاتی  )با 
از جمله  )با کیفیاتی  از محیط  چشم  انداز(، تصویر روشن 
نشانه(،  برجستگی  و  فضایی  سازماندهی  مکان،  سادگی 
مسیرهای ارتباطی بین فضاها، سازگاری با محیط، امکان 
و  باز  فضاهای  تداخل  و  ترکیب  غیرفعال،  و  فعال  تفریح 
قابلیت  با  محیط  از  آشنا  تصاویر  ایجاد  و جداره  ها،  بسته 
درک آسان آن، به  کارگیری رنگ و جنس مصالح طبیعی و 
مصنوع، استفاده از عناصر شـاخص )مانند المان، نشانه و 

مجسمه( در فضاهای اجتماع  پذیر می  باشند.

نظارت  پذیری- تاثیر  دوم:  عامل   -2-۱-4
رویت  پذیری محیط بر احساس امنیت کودک و 

تعامل  پذیری
با  فرم  هایی  از  بهره  گیری  دوم،  عامل  گویه  های  محتوای 
جداره  ها،  و  فضاها  در  آزاد  خطوط  و  طبیعی  شکل  های 
قابل مشاهده بودن فضاهای خلوت و عدم تفکیک ظاهری 
فضاها از یکدیگر، قابل دیدن بودن فضاهای منعطف، توجه 
به ابعاد و تناسبات در فضاهای بسته، ایجاد تصویر روشن از 
محیط با قابلیت انتخاب در آن، امکان مشارکت و مداخله 
کودکان در ساخت مبلمان و سازماندهی فضاها، استفاده از 
عناصر طبیعی از جمله نور و سایه و ایجاد آن در مدرسه در 
ساعات متفاوت روز، ایجاد تنوع ظاهری )با پتانسیل  هایی 
مثبت( در کف،  تضاد  و  تفاوت، هماهنگی  تناسب،  مانند 
بدنه، مبلمان و سایر عناصر فرمی، ایجاد ارتباطات متنوع 
بین فضاها، فضاهای چند عملکردی با توانایی پذیرا بودن 

حضور کودکان می  باشند.

و  تجربه  پذیری  تاثیر  سوم:  عامل   -۳-۱-4
و  چندحسی  بازی  های  بر  محیط  خیال  پردازی 

خاطره  انگیزی
برای  محرک  هایی  سوم،  عامل  گویه  های  محتوای 
و  رنگ  ها  فرم  ها،  کودکان،  حس  های  انواع  به  کارگیری 
فضاهایی  درک،  قابل  محیطی  خاطره  انگیز،  فضاهای 
یک  بازآفرینی  یا  و  خلق  برای  حواس  تمرکز  قابلیت  با 
قادر  باید  تخیل،    شدن  برانگیخته  برای  ذهن،  در  تجریه 
از  خوبی  درک  و  کند  نگاه  تصاویر  به  سادگی  به  باشد 

اطالعات کسب نماید، محیط  هایی محرک در مدرسه برای 
به کارگیری حواس، فضاهایی برای ترغیب دانش  آموزان به 

انواع تعامالت مشارکتی و گروهی می  باشند.

4-۱-4- عامل چهارم: تاثیر جلوه  های طبیعی و 
بازی  های خالق و  بر  انگیزشی محیط  جنبه  های 

شادکامی کودک
نور  و  سبز  فضاهای  چهارم،  عامل  گویه  های  محتوای 
طبیعی در محیط  های سرپوشیده و نظارت بر رشد گیاهان 
محیط  در  مدرسه  در  فضاهایی  تنظیم  کودکان،  توسط 
برای  مبتکرانه  فعالیت  های  پرورش  امکان  طبیعی،  سبز 
بازی  های خالقانه، قابلیت انگیزه دادن به کودک، فضاهایی 
جذاب برای افزایش تعامالت کودکان، ایجاد آرامش روانی 

در کودکان می  باشند.

آسایش  و  ایمنی  تاثیر  پنجم:  عامل   -5-۱-4
کالبدی بر بهزیستی

محتوای گویه  های عامل پنجم، هماهنگی و نظم ظاهری، 
تسهیالت و خدمات رفاهی و آموزشی، چیدمان و تزیینات 
با دید مناسب  محیط و مبلمان منعطف، چشم  اندازهایی 

می  باشند.

انعطاف  پذیری- تاثیر  ششم:  عامل   -6-۱-4
تنوع  پذیری محیط بر بازی   و یادگیری

با  مدرسه  در  فضاهایی  ششم،  عامل  گویه  های  محتوای 
تغییر(،  قابل  جداره  های  یا  مبلمان  )مانند  تغییر  قابلیت 
و  گستردگی  قابلیت  )با  متنوع  و  منعطف  فضاهای 
محدودیت توسط مبلمان(، فضاهای سیال، مقیاس مناسب 
با  منعطف  فضاهایی  مبلمان،  و  فضاها  در  کودک  برای 
قابلیت عملکردهای متنوع برای یادگیری و بازی، ترکیب 
و تداخل فضاهای آشکار و پنهان و ارتباطات متنوع بین 

آن ها می  باشند.

و  اجتماع  پذیری  تاثیر  هفتم:  عامل   -7-۱-4
کودک  نفس  به  اعتماد  بر  محیط  حضورپذیری 

برای بازی و تعامالت
محتوای گویه  های عامل هفتم، آزادی انتخاب کودکان در 
محیط، فضاهایی با قابلیت آزادی انتخاب و آزادی انتخاب 

کودکان می  باشند.

و  بازی  پذیری  تاثیر  هشتم:  عامل   -8-۱-4
رویدادپذیری محیط بر خالقیت کودک

تنوع در فضاها و رنگ  ها  محتوای گویه  های عامل هفتم، 
نیازهای  با  محیط  سازگاری  گوناگون،  فعالیت  های  برای 
با قابلیت اکتشاف در آ  ن، تصویر  کودک، فضاهای متنوع 
شفاف از محیط و قابلیت درک آسان آن و تجربه محیط 

می  باشند.
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با  خالق  سرزندگی  تاثیر  نهم:  عامل   -9-۱-4
آرایه  های محیطی بر شکل  گیری رفتار کودک

عدم  و  کودکان  مشارکت  نهم،  عامل  گویه  های  محتوای 
آن،  قابلیت  های  و  از محیط  استفاده  در  آن ها  محدودیت 
فرم و هندسه متنوع و خوشایند در محیط مدرسه )برای 
فضاها، جداره  ها و مبلمان(، ایجاد فضاهای چندعملکردی 
در حیاط و فضا سرپوشیده برای برگزاری نمایش و تئاتر 

کودکانه و معرفی آثار می  باشند.

5. نتیجه  گیری
طراحانه  مولفه  های  استخراج  راستای  در  حاضر  پژوهش 
فضاهای آموزشی مدارس با رویکرد سرزندگی خالق شکل 
فضاهای  که  می  نماید  بیان  پژوهش  نتایج  است.  گرفته 
تاثیرگذار  زمینه  ای  می  توانند  ابتدایی  مدارس  آموزشی 
برای یادگرفتن و تجربه محیطی از ابعاد مختلف اجتماعی  ، 
باشد.  محیط  ادراکی  و  روان شناختی  کالبدی،  کارکردی، 
کودک  اجتماعی  و  فردی  مختلف  ابعاد  در  که  نحوی  به 
مختلف  ابعاد  در  یادگیری  ها  و  تجربیات  این  است.  موثر 
بر  در  را  و خالقیت کودک  متفاوت سرزندگی  جنبه  های 
می  گیرند و منجر به سرزندگی خالق او می  شوند. فضاهایی 
که پیش  تر برای کودک فاقد معنی بوده در گذر زمان با 
کسب تجربه محیط و بازی و فعالیت به مکان معنادار قابل 
فهم توسط وی تبدیل می  گردد. بدین ترتیب فرصت  هایی 
فراهم  گروهی  و  فردی  یادگیری  های  انواع  انجام  برای 

که  آید  فراهم  محیط  در  شرایطی  اگر  بنابراین  می  شود. 
در  آزادانه  و  آسایش  و  روانی  آرامش  احساس  با  کودک 
آن به فعالیت، بازی و تعامل بپردازد، منجر به ترغیب وی 
توام  خالقانه  فعالیت  های  و  می  شود  فضا  در  حضور  برای 
با سرزندگی در فضاهای آموزشی محتمل  تر می  باشد. در 
نتیجه فضاهای آموزشی از لحاظ ساختار مکانی به عنوان 
بستری مناسب برای رشد و ارتقای خالقیت و سرزندگی 
خالق کودک معنا می  پذیرد. با توجه به پژوهش انجام شده 
پیرامون عوامل طراحانه استخراج شده در فضاهای آموزشی 
مدارس، میزان تاثیرپذیری از سرزندگی خالق با در نظر 
گرفتن مصادیق به طور کامل بیان شد و 9 عامل معنادار 
1. آشناپنداری و خوانایی محیط بر سازگاری کودک با آن، 
امنیت  بر احساس  2. نظارت  پذیری- رویت  پذیری محیط 
خیال  پردازی  و  تجربه  پذیری   .3 تعامل  پذیری،  و  کودک 
 .4 خاطره  انگیزی،  و  چندحسی  بازی  های  بر  محیط 
جلوه  های طبیعی و جنبه  های انگیزشی محیط بر بازی  های 
خالق و شادکامی کودک، 5. ایمنی و آسایش کالبدی بر 
بازی  بر  تنوع  پذیری محیط  انعطاف  پذیری-  بهزیستی، 6. 
بر  محیط  حضورپذیری  و  اجتماع  پذیری   .7 یادگیری،  و 
اعتماد به نفس کودک برای بازی و تعامالت، 8. بازی  پذیری 
و رویدادپذیری محیط بر خالقیت کودک و 9. سرزندگی 
خالق با آرایه  های محیطی بر شکل  گیری رفتار کودک، با 

مصادیق آن تعریف گردید.

پی نوشت
1. Torrance
2. Bohm
3. Amabile

4. تحصیل در مدرسه توانایی  هایی را برای استفاده از احساسات در جنبه  های مختلف به   کار می  گیرد. برای مثال قدرت 
به کارگیری این مهارت  ها، فرآیند فکر کردن و تمرکز دانش  آموزان را تسهیل می  کند. هم چنین با تبدیل احساسات منفی 

.)Costa and Faria 2015( به مثبت، به دانش  آموزان یاری می  رساند
5. پرسش نامه  های پیمایشی اغلب با پژوهش  های مربوط به روابط متقابل فرهنگی- اجتماعی یا مفاهیم ادراکی محیط و 

معماری، هماهنگی دارد )میرمقتدایی و همکاران 1397، 3(.
6. پرسش نامه پاسخ  بایست با طیف چهارتایی لیکرت تنظیم گردید که در آن پنج مفهوِم به دست آمده از مرحله قبلی با 
سواالتی از مربیان مدارس و دست  اندرکاران پرسیده شد تا دیدگاه آن ها مورد سنجش واقع شود. پرسش نامه تهیه شده 
و  مدارس  مربیان  آسان  تر  درک  پذیری  برای  که  می  باشد،  متخصصین  پرسش نامه  با  مشابه  مجموعا  محتوایی  لحاظ  از 

دست  اندرکاران مورد بازنگری قرار گرفته است.
7. Cronbach`s Alpha
8. KMO and Bartlett’s Test
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