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Abstract
Aim: Present research aims to show the comparison
impact of open and close spaces on children's creativity.
Method: 120 students (60 students were resident open
space, 60 students were resident close space) were
selected using cluster random sampling from pre
elementary across the city of damghan. The research tools
included the Torrance tests of creative thinking figural
form B. Results: the results of this study were as follows:
first, there were significant different between open spaces
and close spaces on children's creativity.
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فضاهای بازمحیطی وفضاهای بسته محیطی برخالقیت کودکان تف دانعم توا ا یر   
شبین نک ی ن تیقالخ هد    
وجوددارد ،و هم چنین فضاهای باز محیطی میتوان یپ د شش شش
یکنند
کودکان باشد .نتیجهگیری :کودکانی که در محیطه ب یا ا  ز ز یگدن     م مم 
یکنند دارای خالقیت بیشتری
نسبت به کودکانی که در محیطهای بسته زندگی م 
هستند.
واژگان کلیدی :فضای باز ،فضای بسته ،خالقیت
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مقدمه

فضا 3واژهای است که در زمینههای متعدد و رشتههای گوناگون از قبیل فلسفه ،جامعه شناس و یرامعم ،ی

زاسرهش ییی یییی عیسو روط هب    

استفاده میشود لیکن تکثیر کاربرد واژه فضا به معنی برداشت یکسان از این مفهوم در تمام زمینههای فوق نیست ،بلکه تعریف فض زا ا
دیدگاههای مختلف قابل بررسی است .مطالعات نشان میدهد با وجود درک مشترکی که به نظر میرسد از این واژه وجود دارد تقریبًاًا
توافق مطلقی در مورد تعریف فضا در مباحث علمی به چشم نم ممیخ رو ددد و ای ییانعم ددعت زا هژاو ن     نس تب ًاًا ًاًا یالاب ی تسا رادروخرب  .... ...
(شاطریان .) 1386 ،سادهترین تعریف فضا مکانی برای شخص یا گروهی است که انسان ،ارتباطات انسانی و تجهی  زاین دروم تاز ا نی     
ارتباطات را در بر دارد (آکار.) 2014 ،
کها ای ک کدو
کودکان و نوجوانان گروههای مهمی در استفاده از فضاهای مسکونی ،فضاهای همسایگی ،خیابانهای محلییی و پ را ک ک
دشر     

هستند .این مکانها بخش بزرگی از زندگی روزانه آنها را در برگرفته اس لیلد نیا و ت ی اکما نیا حالصا یارب  ن تهج رد

    

شخصیت ،ارتباطات اجتماعی و دستیابی به همکاری و آموزش برای آنها میباشد (فیض راکمه و ی ان  .)2 01 2،،، ،،م زگ ال ا یی ییی) 1920 ( 4

معتقد بود که محیط کودکان باید زیبا شود و زمینههای خود مختاری و تجربههای غن مهارف ار ی    کن  د ((اس تاک  .) 010 2،،امکان و تا
شرایط زندگی امروز اجازه زندگی در خانههای ویالیی را به بسیاری از شهروندان نمیدهد از سوی دیگر نیاز به وجود فضایی مکمل
در کنار فضای داخلی آپارتمانننها ا جه هب ییوگخساپ ت     نیازهاییی تفریح داجیا ،ی    رابط ططه مس ب رمت ا زا یشخب شرتسگ و تعیبط       
عملکردهای فضای داخل به خارج ضرورت توجه به فضای باز را تبیین مینماید (بهزاد فر و قاضی زاده.)0931،

اصطالح فضای باز 5احتما ًالًال برای نخستین بار در سال  1833میالدی در انگلستان مورد استفاده بوده است .نخستین تعاریف از فض یاها
لصاح متسیب نرق رد زاب

ادنپ یعونشت   

        

«تهییی» از فض و ا ماجحا هدنام یقاب زا هچنآ ره ای               «پررر» قا ،تسا روصت لب        مممیباشددد

(سیموفوریدیس 1993 ،به نقل از مظفر و همکاران .)2931 ،فضاهای باز به فضاهایی گفته میشود که فاقد پوشش فقس    

یباشددد و
م مم 

جداره هانیز در صورت وجود ،از تمامی جهات این فضاها را مسدود نمینمایند ،فضای باز غالبًاًا جزو فضاهای عمومی و نیم یمومع ه   
محسوب میشود و تنها بالکن وحیاط در عین حال خصوصی میباشند .فضاهای باز بیرونی مکانی برای بازیه و دازآ ی ا ک وا شششها ای
خود انگیز برای کودکان محسوب میشوند و نیز این گونه فضاها میتواند ارتباط با زندگی جانوران و حیوانات ،و شرایط محیطی که
با هر فصل تغییر میکند را فراهم آورد .این ارتباط میتواند سبب افزایش رشد جسمی و شناختی ،و ترغیب بازیهای تخیلی و هم یلد
شود (هرینگتون و همکاران؟).
فضاهای باز هنگامی میتوانند موفقیت آمیز باشند که توسط کاربران مختلف شامل کودکان ،نوجوانان و افراد مسن مورد استفاده قرار
گیرند؛ امکان بروز گونههای متعددی از فعالیتها را فراهم سازند به مردم این امکان را بدهند که در استفاده از محیط ،احساس ایمنی
و امنیت کنند ،فضای راحتی را فراهم کنند فرصتهایی را برای ارتباط بر قرار کردن ،کنترل و اصالح براک یارب را هبدننک لصاح ن     
صورت همگانی در دسترس باشند فرصتهایی را برای یادگیری محیطی فراهم کنند فرصتهایی برای کشف ،لذت بردن و چالش را
در بر داشته باشند با مشارکت مردم اداره شوند و مورد احترام افرادی که از آن استفاده میکنند ،در آن زندگی میکنند ی یلاوح رد ا   
آن کار میکنند قرار داشته باشند (جلیلی و همکاران .)2931 ،زمانی را کودکان در فضاهای باز سپری میکنند ،یعامتجا داعبا یارب    
جسمانی و شناختی بی نهایت مهم است بنابراین فضاهای بازی طبیعی بسیار مهم است و حتی سهولت و کیفیت فضاهای باز بر کیفیت
1
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- Malaguzzi
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-Open spaces
4

79

مقایسه بین تأثیر فضاهای باز و بسته محیطی...

تها ای ز اب ننی ذهن ،ی
بازی آنها تأثیر دارد (آکار .) 2014 ،بازی باعث شناخت و رشد استعدادها و خالقیت ،و هم چنین افزایش مهار 
اجتماعی ،هیجانی و حرکتی میشود مکانهای باز بهترین محیطها برای بازی کودکان است بنابراین طراحی برای مکانهای باز یارب
کودکان مهم است (آکار.) 2014 ،
منظور از فضاهای بسته چیزی نیست جز همان احجام و ساختمانهایی که موضوع اصلی معماری میباشند و عناصر تشکیل دهن نآ هد
عبارتند از :سقف-کف-جداره ها .در فضای بسته ،همه چیز از پیش تعیین شده و مشخص است ،همه چیز جای مشخص نامز ،دراد ی   
معینی دارد و از الگوی خاصی پیروی میکند .با کمال تأسف ،فرد در این فضا وظیفه جز قبول آنها ندارد و نیازی نم ممیبینددد ک ریاس ه   
موقعیتها و راهها را تجربه کند .بنابراین عم ًالًال برای تالش و کوشش رغبتی نشان نمیدهد محصول این عمل نیز به وجود آمدن رکود
در قلمرو اندیشه و احساس است (جعفری .) 1383 ،و در نهایت کودکان افرادی میشوند که نمیتوانند با طبیعت و همتایانشان ارتب طا
یتوانند استعدادها و خالقیتشان را رشد دهند و دانش محدودی در م رد هک یطیحم درو نآ رورپ ش دنهاوخ دنتفای        
برقرار کنند ،نم 
داشت (آکار.) 2014 ،
تهای آزاد در فضاهای باز و فضاهای عم رتمک یمو   
درسالهای اخیر تغییر نگران کنندهای در عادات روزانه کودکان در بازی و فعالی 
سهای فوق برنامه و تحت نظارت مستقیم وا یرپس نیدل    م ممیکننددد (  ولگیب هرق و
شرکت میکنند و اکثر اوقات خود را در خانه ،کال 
همکاران .)2931 ،اصول معماری برای کودکان باید شامل مدیریت فضا مثل صوت ،ن گنر ،رو ،،

 ،،،دستتیابی  طیحم هب ط عیب ی قلخ و      

مکانهایی جهت برانگیختن ،محافظ و راح ابیزو ت    باش  د ((اس سسکات .) 010 2 ،کنجک کی فاشتکا و یوا ی زا  تایصوصخ زا رگید

     

کودکان میباشد .کودکان دوست دارند که از تمام چیزها سر در بیاورند ..آنراا بش تیفیک .دنوش هاگآ نآ تایصوصخ زا و دنفاک      
طراحی نیز با رشد شناختی و هیجانی و اجتماعی کودکان مرتبط است (مور و همکاران .) 2003 ،محیطهای کودکان بر روی یادگیری
و رشد هیجانی و اجتماعی و شناختی و فیزیکی آنان مؤثر است .و اینکه نهاد انسان از محیطش جدا شدنی اس و تسا نکمم ریغ ت   
تهایشان برروی محیط و محیط بر روی افراد تأثیر میگذارند و بدین صورت رفتارش شکل میگیرد (آکار.) 2014 ،
افراد با فعالی 

واژه خالقیت 6در واقع از سال  1950م که مفهوم آن در ایاالت متحده آمریکا موضوع تحقیقات مهمی قرار گرفت ،معمول شد (چراغ

چشم .) 1386 ،اکنون چند دهه است که خالقیت به عنوان یکی از توانایی ذهن انسان مورد توجه اندیشمندان علوم بشری هتفرگ رارق   
است .خالقیت نتیجه مجموعهای از اکتشافات صریح و ریسک پذیر است که اجزای قدیمی را در مدلللها ای جد بیکرت دب   

م ممیکنددد

(آمابیل و همکاران .) 1986 ،خالقیت تولید و پاسخ جدید و مناسبی برای حل مسئله اس اب دیدج دیاب خساپ هچرگا ت شد ا ام         ص فر ًاًا ًاًا
متفاوت بودن مالک نیست ،حرفهای بی معنی اسکیزوفرن ممکن است جدید باشد اما خالقیتی در آن وج نب درادن دو ا رب ا خساپ نی     
تهای خالقیت
باید کام ًالًال مناسب با تکلیف باشد و به حل مسئله کمک کند (آمابیل .)2 01 2،پال تورنس در کتاب «استعدادها و مهار 
و راههای آزمون و پرورش آن» با  021تعبیر خالقیت را تعریف میکند که میتوان به این موارد اشاره کرد :خالقیت عمیقققتررر کن ند
  

است ،خالقیت دوباره نگاه کردن است ،خالقیت خط زدن اشتباهات است ،خالقیت صحبت کردن وگوش دادن به یک گر .تسا هب
خالقیت وارد آبهای عمیق شدن است .خالقیت خارج شدن از پشت دربهای بسته است .خالقی .تسا ینش یاهرصق نتخاس ت      
خالقیت ،دست دادن با آینده است (نیرومند.)1931 ،

خالقیت از دیدگاه صاحب نظرانی چون گیلفورد و تورنس دارای چهار مؤلفه اصالت( 7توانایی تفکر با ش شیوه غی و لوادتم ر

فالخ    

عادت رایج) انعطاف پذیری( 8توانایی تفکر با راههای مختلف برای حل مسئله جدید) سیالی (کمیت پاسخهای فرد به ی و )هلئسم ک

-Creativity
-Originality

6
7
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ش،
بسط( 9توجه به جزئیات موضوع میباشد) (کهن افشار .) 1389 ،از دیدگاه استنبرگ 10خالقیت دارای شش منبع متمایز هوش ،دانش ش
تفکر ،شخصیت ،انگیزه و محیط میباشد (استنبرگ .) 006 2 ،بهترین زمان پیشرفت برای خالقیت و تخیل در فاصله سنی  2تا  10س لا
روی میدهد .کودک طی این سالها از محیط تأثیر بیشتری میگیرد و در مورد محیط خود به طور طبیعی کنجکاو است (مک ک یو
و همکاران 2 00 2 ،به نقل از شفایی و مدنی .) 1389 ،روسو 11معتقد است کودک طبیعتًاًا فعال است .خ فاشتکا شدو   

مانعی مقابلش ایجا نشود خالق میشود از اینجا میتوان به اهمیت آزادی در حین فعالیت پ و درب ی هک تفایرد

م ممیکنددد و اگر

زآ اب تیقالخ ا ید      

شکوفا میشود (قائمی .) 1389 ،یکی از عوامل بیرونی مؤثر در شکوفایی خالقیت و نوآوری ،به وجود آوردن فضای محرک ،مس دعت
و خالق در آموزش و پرورش است .اصو ًالًال خالقیت و نوآوری قادر به تبل حم رد رو یی یییط ن و بسانم ا

دهاوخن بولطم ان        دوب ((س دی

عامری 1383 ،به نقل از جلیلی و همکاران .)2931،محیط نقش مهمی در باال بردن اطالعات افراد دارد ،اطالع کی مه تا ی زا  لماوع     
اساسی خالقیت و در واقع ماده خام آن است .به این سبب تأثیر محیط در باال بردن خالقیت ،کمتر از سایر عوامل نیست (بهی.) 1387 ،
ایجاد منظر طبیعی در رشد خالقیت مؤثر است (مک کوی و همکاران 2 00 2 ،به نقل از شفایی و مدنی .) 1389 ،حتی وجود گیاهان در
فضای داخلی بر خلقیات و فرایند خالقیت تاثیرگذار هستند (شیباتا و سوزوکی 2004 ،به نقل از شفایی و مدنی.) 1389 ،

خالقیت هیجانی 12توانایی تجربه و بیان بدیع ،مؤثر و اص ناجیه زا یبیکرت لی ات     اس  ت ( ( و نایداژن یریدق

،یدبع      .) 010 2خالقیت

هیجانی را ابراز خود به روشی جدید که براساس آن خطوط فکری فرد بسط یافته و روا وا یدرف نایم طب ا زف ایش     
کردهاند (احمدی و همکاران .) 2015 ،ایده خالقیت هیجانی توسط آوریل

13

م ممییابددد تعریف

 1996طرح شده اس رفا تسا دقتعمو ت ا ب د ا تیقالخ    

   

هیجانی قادرند به طور صحیح موقعیت را ارزیابی و احساسات خود را ماهرانه بیان کنند .خالقی ربا یناجیه ت ا دوخ ز      (اص تلا ) ) 14هب

روش جدید (بداعت) 15است که براساس آن خطوط فکری فرد بس هتفای ط    (اثربخشی) ) 16و روا وا یدرف نایم طب ا زف ایش     

م ممییابددد

(زارعی ، 2014 ،عیسی زادگان وهمکاران .)0931 ،هر چند هوش هیجانی و خالقیت هردو هیجانها ا و ه قیرط هب ،ار شو ی دنمدوس      
ی آنها ا
برای فرد ،باهم ترکیب میکنند اما در فرایندهای شناختی که برمی انگیزند و مالکهای به کار گرفته ش زادنا یارب هد ههه ههههگیری ی
باهم تفاوت دارند .در حالی که هوش هیجانی مستلزم توانایی تحلیلی و همگرایی به سمت بهترین پاسخ به یک مس لئ ههه هیج تسا ینا   
شهای هیجانی معمول و خلق واکنشهای بدیع است( .ایوچویک وهمکاران2007 ،
خالقیت هیجانی مستلزم توانایی رها شدن از واکن 
به نقل از هاشمی.)1 388 ،

خالقیت شناختی 17را پژوهشگران و نظریه پردازان از دیدگاههای متفاوتی بررسی و تعریف کردهاند ،برخ م دنیارف فیراعت ی دا رررر ررررر

18

(نوعی خاص از تفکر) ،برخی تولید مدار( 19پدیدههای دیدنی و محسوس) و برخی دیگر شخص مدار20هستند (صفات و ویژگیهای
فرد خالق) (زارعی 2014 ،؛ جوکار و البرزی .) 1388 ،خالقیت شناختی توانایی و ظرفیت فرد برای تولید ایدهها ،آثار و محصوالت نو
8

-Flexibility
-Elaboration
10
-Sterenberg
11
-Rousseau
12
- Emotional creativity
13
-Averill
14
-Authenticity
15
-Novelty
16
-Effectiveness
17
-Cognitive creativity
18
-Process- oriented
19
-Product- oriented
20
-Person- oriented
9
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و ابتکاری را نشان میدهد .به عبارت دیگر ،خالقیت موجب میشود تا فرد انطباقی جدید با شرایط و موقعیتهای محیطی به گونهههای
غیر مرسوم ولی مفید پیدا کند (معنوی پور .) 1389 ،نتایج حاصل از آزمونهای کمی نشان دهنده آن است که حض نازومآ شناد رو    
در فضای هنری باعث افزایش خالقیتشان شده است ،از این رو میتوان رابطه معنا داری را می و لاح نا

سالک یرنه یاوه

و سرد    

شبینی نمود (مهدوی نژاد و همکاران.)2931 ،
افزایش خالقیت پی 
از جمله مطالعاتی که در زمینه خالقیت و نقش محیط درآن شده میتوان به تحقیق هنسی و آمابیل اشاره کرد .تحقیقات آنها نشان داده
است که عوامل اجتماعی و محیطی نقش اصلی را در کار خالق ایفا میکنند .بین انگیزههای شخصی و خالقیت ارتب جو یوق طا ود    
دارد که قسمت زیادی از این را محیط اجتماعی یا حداقل جنبههای خاصی از محیط تعیین میکند (محمدی .)0931،نت تاقیقحت جیا   
مظفر و همکاران (  ) 1386نشان میدهند که بوستانها و فضاهای باز و سبز محلهههای و همس و دشر رد یگیا

ییافوکش     خالقیتتتها ای

کودکان تاثیری اساسی دارند .هم چنین با توجه به ماهیت کم و بیش اکتسابی خالقیت و نقش مهم محیط کالبدی و اجتماعی در بروز
  

و رشد خالقیت ،میتوان انتظار داشت آماده سازی فضاهای باز محلهای و همسایگی برای حض دوک لاعف لماعت و رو ک رد دناوتب نا   

بروز خالقیت آنها مؤثر باشد (مظفر و همکاران .) 1386 ،در پژوهش هون لئو 21و چو ) 2013 ( 22معلوم گردید ارتباط مثبت معن رادا ی ی
ی

بین تفکر خالق و شخصیت خالق و محیطهای مسکونی خالق وجود دارد (چو وهون لئو .) 2013 ،نتایج پژوهش فیض و ی همک نارا
تهای
یدهد که عناصر تحریک کننده طبیعی و عملکرد انعطاف پذیر ،حس کنجکاوی و هیجان بازی شرکت در فعالی 
( )2 01 2نشان م 
لهای صورت گرفته ،اصول طراحی فضاهای مسکونی
گروهی را افزایش میدهد وباعث بهبود خالقیت کودکان میشود .برطبق تحلی 
حس کنجکاوی و انگیزه بازی کودکان را افزایش میدهد و به دنبال آن خالقیت نیز افزایش پیدا میکند (فیضی و همکاران.)2 01 2 ،
طهایی از جمله محیطهای مدرسه مح کر
مطالعاتی (چوی  ، 2004هک  ، 1978میسرا  ، 1987نیو  ، 2007ستای  )5 98 1نشان دادکه محی 
خالقیت افراد هستند .محیطهایی با ویژگیهای انعطاف پذیر و زمین یرکشواک زاس ه     م ممیتواننددد در ندروآ دوجو هب    ویژگیییهاییی
گها ای
شخصیتی که برخالقیت تأثیر بگذارد کمک میکند (کیم و هول .)2 01 2 ،پژوهش مارتنز ) 2008 ( 23نش اب یطیحم داد نا     رنگ گ

مختلف ،هوای تازه و فضایی برای ارائه فعالیتهای شخصی بر ش تیقالخ و یبادا   

تأثثیر دارد (م زنترا  .) 2008 ،،در پژوهش تروص ی   

گرفته توسط مخملباف ویی لوئن دو24مشخص گردید که ویژگیهای محیط نام ی ن گنر ،اضف ییانشور د هئارا ،اهراوید یرادید        

نقاشیها یا اشیاء پر از جزئیات بر حل مسئله و توانایی تفکر خالق کودکان تأثیر دارد (مخملباف و ی ،ود نئول ی     .) 2007درپژو شه

مک کوی 25و ایوانز )2 00 2( 26مشخص گردید که پنج ویژگی محیطی از جمله جزئیات دیداری پیچیده ،مناظر طبیعی اس رتمک هدافت   
شبینی کننده خالقیت میباشد (مک کوی و ایوانز.)2 00 2 ،
گهای سرد و هم چنین وسایل مصنوعی پی 
از رن 
رو ش

در پژوهش حاضر از روش علی -مقایسهای 27استفاده گردید .جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی کودکان در مقطع پیش دبستانی

شهرستان دامغان و حجم نمونه آن  021نفر (  60نفر ساکن در فض ب یا ا ،ز     60نف ک )هتسب یاضف رد نکاس ر ه نومن شور اب 

ی
ههههههه ههههههههگیری ی

تصادفی خوشهای انتخاب گردیدند.
21

-Hoon Lew
-Cho
23
-Martenz
24
-Yi- luen do
25
- Mac coy
26
- Evans
27
Causal-comparative
22
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ابزار
شهای تورنس (  ) 1974ضریب پایایی  0/ 75تا  0/ 87را بین نوبتهای متعدد اج ار
آزمون تفکر خالق تورنس فرم ( Bتصویری) .پژوه 
    

نشان میدهد .ضریب پایایی این آزمون برای هریک از مؤلفههای خالقیت از طری پ یگتسبمه بیرض ق ی م نوسر و رارق هبساحم در

گرفت نتایج ذیل برای هریک ازعوامل چهارگانه بدست آمد :بسط  ،0/2 65سیالی  ،0/ 868ابتکار  ،0/279انعط ریذپ فا ی     0/029که
این ارقام در سطح  0/ 01معنا دار است .بررسی پایایی این آزمون توسط پیرخائفی (  ) 1373برروی نمونهههای از دانش بیرض نازومآ     
پایایی  0/ 80را برای کل آزمون نشان داد .آزمون تفکر خالق تورنس از قدرت تمی ب ز ا دروخ رب ییال اااا ااااار اس ربانب ت ا نی    آزمونننها ای
م ) 2011 ( 28هب
تورنس به ویژه فرم «ب» تصویری آزمونی مرجع در حوزه خالقیت محسوب میشود (گنجی و همک ،نارا  .)1931کیم م

سهای خالقیت بهتر م ممیتوانددد دس هدروات ا ای خالقی ار ت
این نتیجه رسید که نمرههای آزمون تفکر خالق تورنس نسبت به دیگر مقیا 
پیشبینی کند (بیانلو و همکاران .)3931 ،فرم «ب» تصویری شامل سه فعالیت است .میزان وقت هر فعالیت  10دقیقه است که مجموع ًاًا ًاًا
یانجامد و فعالیتها عبارتند از:
 30دقیقه به طول م 
فعالیت  :1فعالیت یک عمل ابتکاری است که توسط تورنس ابداع گردیده است .فرد الزم است در این فعالیت درباره تصویری که به
شکل یک تکه کاغذ رنگی ارائه شده فکر کند .در این فعالیت تولید بر مبنای ابتکار و بسط دادن ارزیابی میشود.
فعالیت  :2فعالیت تکمیل تصاویر شبیه به آزمون تکمیل تصاویر فرانک است که توسط بارون برای مطالعه خالقیت به کار رفته اس .ت
در روان شناسی گشتالت فرض شده که یک شکل ناقص در فرد تنشی را برای کامل کردن آن به سبکی تا حد امکان ساده و آسان بر
     

میانگیزد .بنابراین برای تولید یک پاسخ ابتکاری ،فرد باید معمو ًالًال تنش را تحت کنت و هتفرگ لر لماک ات ار یدنم تیاضر ک ندر

تصاویر به تأخیر اندازد .این فعالیت شامل  10تصویر ناقص است که در محدوده  10دقیقهای توسط فرد کامل میشود .تولیدات نیا رد   
فعالیت بر مبنای سیالی ،انعطاف پذیری ،ابتکار و بسط دادن برای هر تصویر ارزیابی میگردد.
فعالیت  :3فعالیت تصاویر تکراری شبیه به فعالیت اشکال ناقص است .مواد محرک در این فعالی لماش ت   

 36دای ید زا .تسا هر د هاگ    

نظری تصاویر ناقص و خطوط موازی مستلزم توانایی برای ساخت بندی و کامل کردن است ،در حلی که دایرهها مستلزم توانایی برای
در هم شکستن یا ویرانی اشکال کامل است .تولیدات در این فعالیت بر مبنای انعطاف پ ه یارب یلایس و نداد طسب ،راکتبا ،یریذ ر   

   

تصویر کامل ارزیابی میشود (پیرخائفی.) 1388 ،
یافتهها
بر اساس یافتههای توصیفی ،حداقل نمره خالقیت در دختران در فضای باز و بسته برابر با  45و در پس رت هب نار ت بارب بی ر اب       59و 36
میباشد .حداکثر نمره خالقیت در فضای باز در دختران  072و در پسران  971است .حداکثر نمره خالقیت در فضای بسته در دخت نار
 591و در پسران  021میباشد .میانگین خالقیت دختران در فضای باز  117و در فض هتسب یا     95 / 05گنایم .تسا هدمآ تسد هب ین      
خالقیت پسران نیز در فضای بسته  87 / 34و در فضای باز برابر با  103میباشد .انحراف استاندارد خالقیت دختران در فضای باز و بس هت
به ترتیب برابر با  47 / 42و  32 / 76است .انحراف استاندارد خالقیت پسران در فضای باز  93/ 91و در فضای بسته  25 / 87به دست آمد.
برای آزمون فرضیه پژوهش که بیان میدارد بین تأثیرفضاهای باز محیطی و فضاهای بسته محیطی بر خالقیت کودکان تفاوت معن رادا
یشود.
وجود دارد از آزمون  Tمستقل استفاده شد .اطالعات بدست آمده در جدول شماره  1مشاهده م 

28 -Kim
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جدول شماره  -1نتیجه آزمون  Tمستقل برای متغیر خالقیت
شاخص متغیر

T
3/2 00

خالقیت

درجه آزادی
118

سطح معناداری
0/ 003

با توجه به نتایج جدول شماره  ،1میزان  Tمشاهده شده در سطح معناداری  0/ 003و با درجه آزادی  118برابر با  3/2 00میباشد کههه از
مقدار بحرانی یعنی  2/26بزرگتر است ،درنتیجه فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید میگردد .بن ربا ااین ،با ا  % 99اطمیناننن م ممیت او ننن
گفت بین تأثیرفضاهای بازمحیطی وفضاهای بسته محیطی برخالقیت کودکان تفاوت معنادار آماری وجوددارد.
جهت تعیین رابطه معنادار بین فضاهای باز و بسته محیطی با خالقیت کودکان از آزمون شاخص همبستگی ات هک دش هدافتسا ا

جیاتن      

حاصل را در جدول شماره  2مشاهده میکنید.
جدول شماره  -2نتیجه آزمون شاخص همبستگی
متغیر
خالقیت
فضای محیطی

مجذور اتا
0/622
0/ 810

بر اساس نتایج جدول شماره  ،2مقدار مجذور اتا برابر با  0/ 66 2است .بنابراین میتوان گفت با فرض لحاظ ک در ننن فضا ای محیط ططی در
شبین ننی خالقی ییت اف ار ددد با ا در نظررر
شبینی کاهش مییابد ،به عبارت دیگررر خطا ای پ پپی 
شبینی خالقیت کودکان %62 ،از اشتباهات پی 
پی 
گرفتن فضای محیطی آنها %62 ،کمتر از خطای پی 
شبینی بدون لحاظ کردن فضای محیطی است.

در تعیین تفاوت معنادار بین میزان خالقیت کودکان در فضای باز و بسته محیطی در دختران و پسران و هم چنین در تعیین تفاوت معنا
دار بین میزان مؤلفههای خالقیت در فضای باز و بسته محیطی از آزمون تحلیل واریانس دو راهه و ی هار ک ه دش هدافتسا  جیاتن هک       
حاصل را در جداول  3و  4مشاهده میکنید.
جدول شماره  -3نتیجه آزمون تحلیل واریانس دوراهه
شاخص منبع تغییرات

مجموع مجذورات

درجه آزادی

سطح معناداری

F

3424 / 001

1

0/ 131

فضا

10142 / 966

1

0/ 01

6/ 84

جنسیت/فضا

338 / 12

1

0/ 634

0/822

خطا

024 2 17 / 416

جنسیت

2/3

116

بر اساس اطالعات جدول  3در رابطه با متغیر جنسیت میزان  Fمورد مشاهده در سطح معناداری  0/ 131و با درجه آزادی  1برابر با ا 2/3
میباشد که از مقدار بحرانی ( ) 12 /7کوچکتر میباشد از این رو بین می ییزان خالقی ییت کودکاننن دختررر و پسررر از لحاظآماررری تف وا تتت
معنادار وجود ندارد.
در ارتباط با متغیر فضای محیطی ،در سطح معناداری  0/ 01و با درجه آزادی  1میزان  Fمشاهده شده برابر با  6/ 84استتت کههه از مق اد ررر
بحرانی یعنی  12 /7کوچکتر میباشد .بنابراین میتوان گفت میزان خالقی ییت کوکاننن در فضا ای اب ززز و بستههه محیط ططی تف وا تتت معن ادا ررر
آماری دارد .با در نظر گرفتن تعامل جنسیت و فضای محیطی میزان  Fمشاهده شده در سطح معناداری  0/ 634و با درجه آزادی  1برابر
با  0/822است که از مقدار بحرانی یعنی  161کوچکتر است .درنتیجه فرض صفر تأیید و فرضیه پژوهش رد میشوددد .بن ربا ااین م ممی-
توان گفت بین میزان خالقیت کودکان در فضای باز و بسته محیطی و در دختران و پسران تفاوت معنادار آماری وجود ندارد.

84

فصلنامه روانشناختی  -تحلیلی  /سال هفتم  /شماره  /25بهار و تابستان 1395
جدول شماره  -4نتیجه آزمون تحلیل واریانس یک راهه
شاخص /منبع تغییرات
سیالی

بین گروهی
درون گروهی

انعطاف پذیری
ابتکاری
بسط دادن

بین گروهی

مجذور میانگین
7/5

درجه آزادی
1

0/822

32 / 87
1/2

درون گروهی

02/ 83

بین گروهی

1086

درون گروهی

371/ 19

بین گروهی

8653

درون گروهی

375/ 82

F

سطح معناداری
0/ 634

118
0/ 058

1

0/ 811

118
1

6/ 27

0/ 014

51/ 08

0/ 0001

118
1
118

با توجه به اطالعات جدول  ،4میزان  Fمشاهده شده مؤلفه سیالی ( )0/822و انعطافففپذذذیری (  )0/ 058از مق اد ررر بحران ننی یعن ننی ()3/39
کوچکتر میباشد .بنابراین میتوان گفت میزان سیالی و انعطافپذیری در فضای باز و بسته محیطی از لحاظ آماررری تف وا تتت معن ادا ررر
ندارد.
گتررر
میزان  Fمورد مشاهده مؤلفه ابتکاری (  )6/ 27و بسط دادن (  )51/ 08در سطح معناداری  0/ 01از مق اد ررر بحران ننی یعن ننی  3/39رزب گ گ
میباشد .از این رو با  % 99اطمینان میتوان گفت میزان مؤلفه ابتکاری و بسط دادن در فضای باز و بسته محیطی از نظر آماررری تف وا تتت
معنادار وجود دارد.
بحث و نتیجهگیری:

نتایج پژوهش حاضر نشان دادکه بین تأثیر فضاهای باز محیطی و فضاهای بسته محیطی بر خالقیت کودکان تفاوت وجود دارد .به بیان

دیگر کودکانی که در محیطهای باز زندگی میکنند نسبت به کودکانی ک رد ه مح ححیطهاییی بس یگدنز هت    م ممیکننددد دارای خالقیت

بیشتری هستند .نتایج پژوهشی که توسط مظفر و همکاران (  ) 1386به عنوان «نقش فض ب یاها ا رد هلحم ز اکدوک تیقالخ و دشر نننننن ننننننن»
صورت گرفت ،نشان داد که بوستانها و فضاهای باز و سبز محلهای و همسایگی در رشد و شکوفایی خالقیت کودک نا تأثثیر اساسی
دارند .نتایج بدست آمده از پژوهش ذکر شده با پژوهش حاضر هم سو بوده است و معلوم گردید که بوستانها ا و فض ب یاها ا زبسو ز    
محلهای و همسایگی در رشد و شکوفایی خالقیت کودکان تاثیری اساسی دارند .آماده سازی فضاهای باز محلهای و همس یارب یگیا   
حضور و تعامل فعال کودکان میتواند در بروز و رشد خالقیت آن نا م ثؤ ررر باش و یضیف .د

 ناراکمه ((( (((( )2 01 2در پژوهش ب ی ا ناونع     

«اصول طراحی فضاهای مسکونی در بروز خالقیت» به این نتایج دست یافتند که محیطهای هنری و طبیعی ، ،خالقیتتت را اف یم شیاز   
دهدو عوامل طبیعی چون آب ،گیاهان ،شن بر بازی مشارکتی کودکان تأثیر میگ راذ ددد .برطب هدش رکذ شهوژپ تایبدا ق

     اب زززیها ا

میتوانند کنجکاوی و خالقیت کودکان را افزایش دهد .اصول طراحی فض ینوکسم یاها    م ممیتوانددد زمین و یواکجنک ه

اب زززیهاییی

گروهی را افزایش دهد این نتایج با نتایج پژوهش حاضر هم سو است .و نیز با نتایج بدست آمده با نتایج پژوهشهای مارتنز (  ) 2008و
مک کوی و ایوانز ( )2 00 2نیز هم سو است .پژوهشهایی که با نتایج تحقیق حاضر هم سو نباشد یافت نشد.
همچنین نتایج این تحقیق نشان داد که بین فضاهای باز و بسته محیطی با خالقیت کودکان رابطه معنی داری وجود دارد .نتایج پژوهش
هون لئو و چو (  ) 2013نشان داد که ارتباط معنا داری بین تفکر خالق و شخصیت خالق و محیطهای مس جو قالخ ینوک و راد د د و .
هم چنین نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر با نتایج تحقیقات صورت گرفته توسط فیضی و همکاران ( ،)2 01 2چوی (  ،) 2004میسرا
(  ،) 1987نیو (  ،) 2007ستای ( )5 98 1هم خوانی دارد .دادههای آماری پژوهش مک کوی و ایوانز (  ) 2007نیز معل لماوع هک درک مو     
شبینییی کنن سا تیقالخ هد تتت تتتت .پژو شه
فیزیکی محیطهای داخلی مانند جزئیات دیداری ،زمینه ،مناظر طبیعی و محیطهای مصنوع پی 

مقایسه بین تأثیر فضاهای باز و بسته محیطی...

مخملباف و یی لوئن دو (  ) 2007نیز نشان داد کودکان فضاهایی  رون اب ر ار نشو
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بازیهای بیشتری وجود داشته باشد ،به نظر میرسد عملکرد خالقیت زمانی که در طراحی منازل از وسایل و رنگهایی مطابق زاین اب   
کودکان استفاده شود ،باال میرود که این نتایج با نتایج پژوهش حاضر هم سو است .پژوهشهایی که با نتایج تحقی وس مه رضاح ق

   

نباشد یافت نشد.
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