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اصول طراحی فضای مسکونی ،با رویکرد ارتقاء خالقیت
کودکان  3-7ساله در ایران (نمونه موردی  :شهر تهران -منطقه )4
امیررضا کریمیآذری
**
سید باقر حسینی
***
بهرام صالح صدقپور
****
افضلالسادات حسینی دهشیری
*

چکيده

پرورش ،ارتقا و جهتدهی خالقیت ،در کودکان به دلیل قرارگیری در سن رشد ،اهمیت دارد .تحقیقات روانشناسی در
مورد خالقیت 1بر تأثیر محیط فیزیکی بر خالقیت متمرکز بوده است .یکی از روشهای ارتقاء خالقیت ،بهرهگیری از تأثیر
مثبت محیط طبیعی یا مصنوع ،در بروز و افزایش خالقیت در کودکان است .ادبیات موضوع نشان میدهد که فضا و محیط
دربروزخالقیت و کیفیترشد آن مؤثر است .فضا ممکن است فضای طبیعی یا مصنوع و انسانساز باشد .اما ساختو سازهای
معماری در جهت تأثیر بر پرورش خالقیت ،بسیار کمرنگ است .سؤال اصلی این پژوهش این است که کدام ویژگیهای
فضای مسکونی بر ارتقاء خالقیت تأثیر دارند .پژوهش حاضر ،به دنبال دستیابی به اصول طراحی فضای مسکونی است
که باعث افزایش خالقیت کودکان شود .تحقیق حاضر توسعهای بوده و روش تحقیق انتخابی تحقیق توصیفی-پیمایشی
است که در  5مرحله اصلی انجام شده است .جامعه تحقیق مرحله دوم متخصصین روانشناسی ،سوم متخصصین معماری
و چهارم کودکان  7-3ساله از منطقه  4شهر تهران است .نمونههای مورد مطالعه در مرحله دوم به وسیله تکنیک دلفی
شامل  108متخصص روانشناسی و درمرحله سوم ،متخصصین معماری در دو زیرمرحله ابتدایی  50متخصص معماری،
مرحله تکمیلی  120متخصص معماری و در مرحله چهارم  50کودک زیر دبستانی  7-3ساله ساکن منطقه  4تهران است.
جمعآوری دادهها به وسیله مصاحبه و پرسشنامه باز پاسخ و بسته پاسخ و پرسشنامه تصویری برای کودکان ،انجام شده و
براي بررسی فرضیهها از آمار توصيفي شامل محاسبه شاخصهای آماري و تنظيم جدول توزيع فراواني و از آمار استنباطي
شامل آزمون ناپارامتريك ضريب همبستگي اسپيرمن ،آزمون آماري رگرسيون خطي چندمتغيره و آزمون ناپارامتريك
فریدمن استفاده شده و با استفاده از آزمونهای کروسکال و الیس و من ویتنی اصول معماری رتبهبندی و انتخابشدهاند.
مطابق یافتههای این تحقیق ،محیط کالبدی فضای مسکونی بر روی رشد خالقیت کودک اثر گذاشته و در فضای مسکونی،
با به کارگیری عناصر طبیعی ،ایجاد فضای ایمن ،فضای پیچیده و فضای انعطافپذیر از طریق تأثیر مثبت بر انگیزش
کودک برای بازی ،آرامش روانی ،ابتکاروکنجکاوی در کودک میتوان خالقیت کودک را ارتقا بخشید .اصول طراحی منتج از
پژوهش به این قرار است  .1 :طراحی و ایجاد فضاهای کالبدی مسکونی با استفاده از بدنههای تحریککننده و بازیساز.2 .
ایجاد آرامش و امنیت روانی با طراحی و ایجاد فضای مسکونی امن (ایمنی کالبدی) .3 .طراحی و ایجاد فضاهایی پیچیده و
چالشبرانگیز .4 .طراحی و ایجاد فضاهای مسکونی تغیرپذیر و منعطف (انعطافپذیری فضایی و فرمی).
واژگان كليدي

خالقيت ،ارتقاء خالقيت کودکان ،فضای مسکونی ،اصول طراحی.
* .دکتری معماری .دانشگاه گیالن ،رشت .نویسنده مسئول amirreza_karimiazeri@Guilan.ac.ir 09122938113
** .دکتری معماری و شهرسازی .دانشیار دانشکده معماری وشهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایرانhosseini@iust.ac.ir.
*** .دکتری روانشناسی تربیتی ،دانشگاه شهید رجایی ،تهران ،ایرانSedghpour@srttu.edu .
**** .دکتری فلسفه تعلیم و تربیت .دانشگاه تهران ،تهرانafhoseini@ut.ac.ir .
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مقدمه

خالقیت ،موضوعـی مهم و جذاب برای مطالعه بوده اما در
عمل ،ب ه کارگیری آن در حوزههای مختلف دشوار است
( .)Runco, 2007از حدود سال  1950به بعد روانشناسان
دریافتند که هوش و خالقیت از یک مقوله نبوده ،نیاز به
شناخت خالقیت احساس و به تدریج تحقیقات گستردهای
در این زمینه آغاز شد (شفایی .)1388 ،تقویت خالقیت در
دوران کودکی در تمام مدت عمر شخص مؤثر است تا آنجا که
پیشرفت و توسعه کشورها را نیز تحت تأثیر خود قرار میدهد
( .)Guilford, 1968گاردنر معتقد است که تصور و تخیلی
که در اوایل دوران کودکی شکل میگیرد مبنای خالقیت
در دوران بلوغ است .تقویت خالقیت در دوران کودکی،
در تمام مدت عمر شخص مؤثر است (آمابلی .)1375 ،با
توجه به اهمیت موضوع خالقیت این تحقیق بر آن است
که از میان حوزههای مختلف تأثیرگذار بر خالقیت کودکان،
حوزه روانشناسی محیط و نقش کالبدی فضای مسکونی
که کودکان بسیاری از ساعات زندگی خود را در این حوزه
میگذرانند انتخاب و بررسی شود .تحقیقات حوزه مسکن که
به کیفیت معماری فضاهای مسکونی مؤثر بر ذهن و رفتار
کودکان میپردازد به رابطه با ارتقاء خالقیت آنان به قدر کافی
توجه نکرده (حسینی )1388 ،و به علت عدم وجود معیارهای
اندیشیدهشدهای برای طراحی فضاهای مسکونی با تأکید بر
خالقیت کودکان و ایجاد فضاهای مسکونی بدون معیار
مناسب و صرفاً براساس تجربیات شخصی (عظمتی)1387 ،
باعث شده امر ایجاد فضای مسکونی در جهت ارتقاء خالقیت
کودکان مغفول ماند .اهمیت و ضرورت موضوع به این دلیل
است که از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در رشد خالقیت
کودک ،تحقیقات بسیاری شیوههای آموزشی ،جنبههای
عاطفی-شناختی کودکان و نیز مسایل تربیتی را مورد بررسی
قرار دادهاند .اما تأثیر کیفیت محیط فیزیکی زندگی و فضای
معماری در پرورش خالقیت بسیار کم مورد توجه قرار گرفته
است ،در حالی که در سنین  3تا  7سالگی خالقیت کودک
جنبه عملی پیدا میکند (ریاحی .)1380 ،طی این سالها از
محیط تأثیر بیشتری میگیرد .هدف این تحقیق ،دستیابی
به اصول طراحی فضای مسکونی است که باعث افزایش
خالقیت کودکان شود که این امر اوالً با بررسی تحلیلی رابطه
میان ویژگیهای کالبدی فضای مسکونی و ارتقاء خالقیت
در کودکان زیر دبستانی و ثانیاً دستیابی به مجموعهای از
مؤلفهها و راهکارهای طراحی فضای مسکونی در جهت تأثیر
مثبت بر قوه خالقه کودک حاصل میشود .به طوری که در
صورت اعمال درست این مؤلفهها در طراحی و ساخت فضای
مسکونی به خصوص فضای داخلی آن ،به صورت غیرمستقیم،
قوه خالقیت کودک را ارتقاء دهد.

..............................................................................
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فرضیه تحقیق و سؤاالت

فضای مسکونی را میتوان طوری طراحی کرد که از طریق
تأثیر مثبت ویژگیهای کالبدی و عملکردی فضای مسکونی
بر افزایش مؤلفههای فردی خالقیت (تخیل ،کنجکاوی،
تفکر بصری ،دستکاری در محیط ،فعالیت و انگیزش کودک
برای بازی) ،منجر به ارتقاء خالقیت در کودکان شود .این
فرضیه کلی را میتوان با توجه به مؤلفههای متنوع و متفاوت
محیطی و انسانی و نوع رابطه استخراجی این مؤلفهها که
درانتهای بخش مرور ادبیات تحقیق و با جمعبندی آن ،به
وسیله مصاحبه با پنج متخصص حوزه خالقیت کودکان به
دست آمده در  5ریز فرضیه ارایه کرد.
به کارگیری عناصر طبیعی در فضای مسکونی ،از طریق
تحریک احساسات کودک در محیط و تاثیر مثبت بر افزایش
انگیزش کودک برای بازی ،موجب افزایش پتانسیل خالقیت
در کودکان میشود.
ایجاد فضای ایمن در فضای مسکونی ،از طریق کاهش
استرس و در نتیجه تأثیر مثبت بر افزایش آرامش روانی
کودک ،موجب افزایش پتانسیل خالقیت در کودکان میشود.
ایجاد پیچیدگی (تنوع کالبدی) در فضای مسکونی ،از طریق
ایجاد چالش در کودک و تاثیر مثبت بر ایجاد ابتکار ،موجب
افزایش پتانسیل خالقیت در کودکان میشود.
ایجاد انعطافپذیری فضای مسکونی ،ب ه وسیله افزایش قابلیت
دستکاری محیط با تأثیر مثبت بر افزایش کنجکاوی موجب
افزایش پتانسیل خالقیت در کودکان میشود.
استفاده از جلوههای بصری جذاب از طریق افزایش تفکر
بصری در کودک و تاثیر مثبت بر قوه تخیل کودک موجب
ارتقاء خالقیت او میشود.
در انتها سؤاالت تحقیق را میتوان به این صورت بیان کرد :
کدام ویژگیهای معماری (کالبدی ،عملکردی) در فضای
مسکونی برمتغیرهای انگیزش کودک برای بازی ،آرامش
روانی ،ابتکار ،کنجکاوی و تخیل تاثیردارند؟
اصول طراحی و معماری در جهت ارتقاء پتانسیل خالقیت ،در
فضای مسکونی ،کدامها هستند؟
پیشینه تحقیق
• تعریف خالقیت

در فرهنگ دهخدا خالقیت به معنای خلقکردن ،آفریدن و
به وجودآوردن ،آمده است .دانشمندان ،خالقیت را با تعاریف
متعددی بیان کردهاند ،به طوری که هر تعریفی بیانگر یکی
از ابعاد مهم خالقیت است .گلیفورد ،خالقیت را مجموعهای
از تواناییها و خصیصههایی میداند که موجب تفکر خالق
میشود (حسینی .)1388 ،در نگاه پژوهشگر ،خالقیت برآیند
نیروهای تخیلی و تعقلی فرد است كه با استفاده از دانستههای
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قبلی و كشفیات جدید، قالبهای ذهنی و محدودیتهای
فكری او را در هم میشكند و رهیافتهایی نو برای حل
مسئله ارایه میدهد (جدول .)1
• عوامل مؤثر بر خالقیت

بررسی اجزای خالقیت روشن میکند که خالقیت یک ویژگی
ثابت شخصیتی نیست که بدون هیچ تغییر و تحول در وجود
انسان نهفته باشد .بلکه از جمله مواردی است که کام ً
ال تحت
تأثیر عوامل یا موانعی تقویت یا تضعیف و حتی نابود میشود.
بعضی شرایط زمینههای ظهور و گسترش خالقیت را فراهم
میآورند ،در حالی که بعضی موقعیتها رشتههای خالقیت را
در وجود آدمی خشک میکنند (حسینی)1388 ،؛(تصویر .)1

تصویر  .1عوامل موثر بر خالقیت .مأخذ  :نگارنده.
جدول  .1تعریف خالقیت از دیدگاه پژوهشگران .مأخذ  :نگارنده.
اما بیل،
1990
Runco,

2007

محیط تعریف گستردهای دارد که شامل محیط جغرافیایی،
محیط کالبدی ،محیط اجتماعی ،محیط فرهنگی و مانند
آن است ( .)Lang,1987از معروفترین دانشمندانی که در
زمینة تأثیر محیط بر افراد تحقیق کردهاند «اما بیل» است که
تاثیرعمدهای بر حرکت متخصصین خالقیت به سوی بررسی نقش
متغیرهای محیطی در خالقیت داشته است (عظمتی.)1387 ،
محیط ،نقش بارزتری نسبت به فاکتورهای شخصیتی در رشد
و پرورش خالقیت دارد .چراکه عوامل طبیعی بسیار متغیرند و
راحتتر نسبت به ویژگیهای شخصیتی و استعدادهای فردی
قابل دستکاری است (.)Amabile, & Gryskiewicz, 1983
به دلیل ارتباط تنگاتنگ انسان با محیط (از نظر ادراک
و رفتار) هر یک از جنبههای محیط در فرایند خالقیت
(ادراک ،تحلیل ،تخیل) انسان مؤثرند (شفایی.)1387 ،
با توسعه جوامع انسانی و تغییر شیوه زندگی و سکونت
مردم ،توجه معماران ،طراحان و برنامهریزان به کیفیت فضا
و محیطهای ساخته شده افزایش یافته و نقش طراحی به
عنوان ابزاری برای شکلدادن به محیط زندگی و پاسخگویی
به توقعات و نیازهای انسان اهمیت بیشتری یافته است.
تمرکز پژوهشهای انجامشده در زمینة خالقیت بر روی
خصوصیات شخصی انسان ،سهم پتانسیل فیزیکی محیط را
نادیده گرفته است (.)Amabile, & Gryskiewicz, 1983
اگر محیط بسیار ساده باشد ،سیستم ادراکی کودک برای
تکمیل شیوههای بقایی تالش نمیکند یا به حداقل تالش
دست میزند .اما در یک جهان گونهگون که پیبردن به
ماهیت رویدادها از طریق مشاهده معمولی ممکن نیست،
به ناچار باید فرایندی رخ بدهد تا موقعیتهای مبهم را

خالقیت ترکیبی از قدرت ابتکار ،انعطافپذیری
و حساسیت در برابر نظریاتی است که یادگیرنده
را قادر میسازد خارج از تفکر نامعقول به نتایج
متفاوت و مولد بیندیشد که حاصل آن رضایت
است.
خالقیت ،توانایی حل مشکالت ب ه طور روان با
راهحلهای دارای ابتکار ،نوآورانه ،جدید و مناسب
است.
خالقیت ارایه کیفیتهای تازهای از مفاهیم و
معانی و ایدههاست.

تایلور،
1988

خالقیت ،شکلدادن تجربهها در سازمانبندیهای
تازه است.

استین،
1974

خالقیت فرایندی است که نتیجه آن یک کار
تازهای است که توسط گروهی در یک زمان به
عنوان چیزی مفید ورضایتبخش مقبول واقع
شود.

خسرونژاد،
1378

خالقيت فرايندي است که منجر به تدوين يا توليد
عقايد ،رهيافتهها و يا محصوالت تازهاي ميشود که
از اعتبار هنري و علمي برخوردار شوند.

داوودی1385 ،

خالقيت ب ه کارگیری تواناييهاي ذهني براي ايجاد
يك فكر يا مفهوم جديد است.

حسینی،
1388

خالقيت عبارت است از طي كردن راهي تازه يا
پيمودن يك راه طي شده قبلي به طرزي نوين.

عظمتی1388 ،

نگارندگان

خالقیت مجموع عوامل شخصی ،فرآیند و محصول
است که در یک محیط اجتماعی در حال تعاملاند.
در نگاه پژوهشگر ،خالقیت برآیند نیروهای تخیلی
و تعقلی فرد است كه با استفاده از دانستههای قبلی
و كشفیات جدید، قالبهای ذهنی و محدودیتهای
فكری او را در هم میشكند و رهیافتهایی نو برای
حل مسئله ارایه میدهد.

............................................................

تعریف خالقیت
از دیدگاه
پژوهشگران

رابینز،
1991

• نقش محیط در پرورش خالقیت

..............................................................................
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پیشبینی کند ( .)Thorisson, 2004معماران و شهرسازان
امروزی در تالشند که ارتباطی منطقی بین ساختار و طبیعت
ایجاد کنند .عالوه بر طرح ایدههایی همچون هماهنگی بنا و
احترام به طبیعت ،اجتماعپذیری محیط کالبدی و طبیعی،
توجه به شرایط فرهنگی ،اقلیمی و اعتقادی استفادهکننده،
آوردن طبیعت در بنا را باعث جانگرفتن انسان در فضای
مسکونی میدانند .همچنین مؤلفههای مؤثر بر تعامل انسان
و محیط طبیعی در محیط کالبدی را مورد بررسی قرار
میدهند (دانشگر ،بحرینی و عینیفر .)1390 ،كودكان ذاتاً
موجوداتي زيستدوست و طبيعتخواه متولد میشوند؛ اين
را به خوبي از حس كنجكاوي آنها در مواجهه با طبيعت و
درگیری بیباکانهشان میتوان مشاهده كرد (فرحپور.)1388 ،
حال با توجه به اینکه در فضای مسکونی بستر نظارت بدون
دخالت والدین بیشتر فراهم است و والدین هم با نظارت بدون
دخالت احساس امنیت بیشتری میکنند ،از طرفی با ایجاد
بستر فعالیت و کنجکاوی و افزودن بر پیچیدگی محیط و
استفاده از عناصر محیط طبیعی و با نظارتپذیرکردن فضا و
توجه به ایمنی داخلی فضای مسکونی که به هر صورت تأمین
آن به نسبت فضاهای بیرونی سهلالوصولتر خواهد بود ،هم
مؤلفه فعالیت آزادانه و کنجکاوی و هم مؤلفه امنیت را برای
ارتقاء پتانسیل خالقیت به وجود میآورند.

آزمون نگرشسنجی از متخصصان به تصاویر قابل فهم تبدیل
شد و از کودکان  7-3ساله در مورد آنها نظرخواهی شد .پس
از تجزیه و تحلیل دادهها و بررسی یافتههای تحقیق ،اصول
طراحی مؤثر بر ارتقاء خالقیت کودکان در فضای مسکونی
استخراج شد .مرحلهبندی تحقیق حاضر به قرار زیر است
(تصویر .)2
مرحله اول  :ادبیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و به
وسیله مصاحبه نیمهساختاریافته از متخصصین روانشناسی
حوزه خالقیت کودکان ( 5متخصص روانشناسی حوزه
خالقیت کودکان با توجه به موضوع پایاننامه دکتری و
حوزه پژوهششان انتخاب شدند) چهارچوب نظری تکمیل و
فرضیهها اصالح شدند.
مرحله دوم  :نگرشسنجی از متخصصین روانشناسی (حوزه
خالقیت کودک) بسته-پاسخ برای تأیید چهارچوب نظری و
یافتههای مرحله قبل
مرحله سوم  :نگرشسنجی از متخصصین معماری (حوزه
مسکن) در دو زیرمرحله مقدماتی و تکمیلی برای دستیابی
به اصول معماری
مرحله چهارم  :نگرشسنجی از کودکان  7-3ساله برای تأیید
ضمنی یافتهها
مرحله پنجم  :تحلیل و نتیجهگیری و تبیین اصول طراحی و
معیارهای مرتبط

پژوهش حاضر ،با سه مقوله معماری (مبحث فضای مسکونی)،
کودکان (مبحث روانشناسی رشد) و خالقیت مرتبط است.
روش تحقیق انتخابی این تحقیق ترکیبی (کیفی ،کمی) است.
در ادامه با بهرهگیری از تحقیق پیمایشی که براساس روش کمی
است ،پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه و جمعآوری دادهها به
وسیله مصاحبه و پرسشنامه ،با روش تحلیل عوامل مهمترین
متغیرهای موثردرتحقیق بررسی میشود .سپس براساس
ارتباط متغیرهای مذکور ،درستی فرضیههای تحقیق با روش
همبستگی متغیرها مورد بررسی قرار میگیرد .جمعآوری
دادهها در تحقیق حاضر بر مبنای تکنیک دلفی (استفاده
از نظرمتخصصان) است .در تحقیق حاضر در مورد هریک از
فرضیهها ،از متخصصان در دو رشته روانشناسی و معماری
نگرشسنجی شد .پژوهشگران روانشناسی محیط معموالً
هنگامی از فن همانندسازی استفاده میکنند که بخواهند
درباره رفتار در شرایط محیطی ویژه مطالعه کنند و شرایط
مورد نظر هنوز به وجود نیامده باشد یا تجربه مستقیم شرایط
محیطی موردنظرمشکل یا غیر ممکن باشد (سرمد.)1389 ،
در این شرایط براي آنكه بتوانيم یافتههای تحقيق را مورد
ارزيابي كودكان قرار دهيم ،میتوان از پرسشنامه تصويري
استفاده كرد ( .)McCoy & Evans, 2002بنابراین نتایج

تدوین چهارچوب نظری

...........................................................

روش انجام تحقیق

..............................................................................
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با توجه به ادبیات موضوع و تاثیرکالبد معماری بر خالقیت،
پیداکردن اصول طراحی مناسب برای فضای مسکونی
مخصوصاً فضای داخلی آن،که عمده زمان حضور کودک در
آن است ،ضروری است .از بررسی پیشینه تحقیقات در این

تصویر  .2حوزه های پژوهش .مأخذ  :نگارنده.
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زمینه  50متغیر و مؤلفه با مفاهیم متفاوت استخراج شد که
جدول  2نشاندهنده آنهاست.
دستهبندی عوامل مؤثر بر خالقیت (براساس مصاحبهنیمهساختاریافته )
در این مرحله ،با  5تن از متخصصین روانشناسی (هیئت
علمی دانشگاه با توجه به موضوع رساله دکتری و حوزه
پژوهش) که در حوزه خالقیت کودکان صاحبنظر هستند

ب ه وسیله مصاحبه نیمهساختاریافته و پرسشنامه باز-پاسخ
نظرسنجی عمل آمد ،متغیرهای تأثیرگذار در حوزه خالقیت
با آنها مرور شد ،نظر آنها در مورد موضوع و ابعاد مختلف آن
نیز دریافت و دستهبندی شد و در نهایت با بررسی و تأیید
یافتههای ادبیات تحقیق ،متغیرها با اولویت محیطی و انسانی
(فردی) دستهبندی شدند.
عوامل منتخب نهایی براساس مرور ادبیات موضوع و مصاحبهنیمهساختاریافته

جدول  .2عوامل مؤثر بر خالقیت .مأخذ  :نگارندگان.
اهم منابع

عوامل تأثیرگذار بر خالقیت (متغیرهای خالقیت)

2

بازی فکری

27

دموکراسی و احترام

دانشگر ،بحرینی و عینیفر1390 ،

Taylor, 1988

3

تحرک

28

کاهش استرس

شکی1388 ،

Stein, 1974

4

مشارکت

29

چالش

Torrance, 1981

Vernon, 1989

5

خیالپردازی

30

Rogers, 1954

Sternberg, 2001

6

امنیت

31

Amabile, & Gryskiewicz, 1983
: 98,89

-

7

راحتی

32

شناخت

(فرح پور)1388 ،

داوودی1385 ،

8

کنترل

33

تحریک احساسات در محیط طبیعی

کاملنیا و همکاران1388 ،

سیف1383 ،

9

هوش

34

آرامش روانی کودک

Krippner, 1999

حسینی 1388 ،و 1390

10

عالقه به ریسک (تمایل به
خطر)

35

سرزندگی

Robins, Leigh, and Welkowitz,
1991

Torrance, 1981

11

عدم محدودیت

36

تنوع

Kaplan & Kaplan, 1989

شفاهی1387 ،

12

اکتشاف در محیط

37

جنسیت کودک (پسر یا دختر بودن)

McCoy & Evans, G. W. 2002

Bohm, 1998

13

پاداش و تشویق

38

14

آزادی

39

Barron and Harrington, 1989

راپاپورت1388 ،

15

انعطافپذیری

40

طبقات فرهنگی
تعداد کودکان در خانواده (فضای
مسکونی)
وسعت فضای مسکونی

MacKinnon, 1962

Cheng and Wang,
2001

Guilford, 1968

فالحت1389 ،

16

وسعت عمل

41

تفکر بصری

-

نسبی1391 ،

17

استعداد

42

پیوستگی

Ulrich, 1993

Dubos, 1971

18

رقابت

43

شفافیت

عظمتی1387 ،

Kristensen, 2004

19

ارزیابی

44

تنوع عملکرد در داخل فضای مسکونی

-

Runco, 2007

20

عادت به وضع موجود

45

پیچیدگی محیط

-

-

21

ریسککردن

46

دستکاری در محیط

-

-

22

تجربه

47

انعطافپذیری مبلمان

-

-

23

فشار

48

ایجاد جلوههای بصری جذاب

-

-

24

عادت

49

عناصر طبیعی محیط

-

-

25

ابتکار

50

رنگ و بافت سطوح

-

-

منابع (دسترسی به منابع مناسب و
درخور)
همکاری (ارتباط با همساالن بهصورت
آزاد

............................................................

1

کنجکاوی

26

انگیزه برای بازی

Craft, McConnon, Land PaigeSmith, 2012

Shibata & Suzuki,
2004

..............................................................................

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

23

امیررضا کریمیآذری ،بهرام صالح صدقپور ،افضلالسادات حسینی دهشیری /باغنظر19-34 : )41( 13 ،

در این مرحله و ادامه مرحله قبل (براساس مرور ادبیات
موضوع و مصاحبه نیمهساختاریافته با  5تن از متخصصین
روانشناسی) متغیرهای نهایی تأثیرگذار در حوزه خالقیت،
شناسایی و با جمعبندی نظر آنها ،متغیرهای محیطی و
انسانی (فردی) مؤثر در ارتقاء خالقیت انتخاب شد (تصویر  3و
جدول  3و .)4
نظرسنجی از متخصصان روانشناسی (پرسشنامه بستهپاسخ)در این مرحله برای اطمینان از یافتههای مقدماتی (چهارچوب
نظری) در مورد خالقیت و متغیرها و فاکتورهای تأثیرگذار
فردی و محیطی بر خالقیت و همچنین نحوه تأثیرگذاری و
ساز و کار این اثر از گروه دیگری از متخصصین روانشناسی
صاحبنظر در حوزه خالقیت کودکان ،توسط پرسشنامه بسته-
پاسخ و با استفاده از طیف لیکرت نگرشسنجی شد .در این
نگرشسنجی در حدود  300نفر از اساتید روانشناسی از
دانشگاههای معتبر داخل و خارج ( 150نفر از دانشگاههای
ایران و  150نفر از دانشگاههای خارج کشور) انتخاب شدند
و از آنها در مورد حوزه تخصصی پژوهش حاضر سؤال شد.
در نهایت  150نفر از متخصصین در حوزه پژوهشی خالقیت
کودکان ،انتخاب و پرسشنامه برای آنها ارسال شد .در ادامه
بعد از جمعآوری  108پرسشنامه و تحلیل اطالعات و
دادههای ارایه شده با آزمون فریدمن ،متغیرهای استخراجشده
در قسمت ادبیات تحقیق رتبهبندی و ارتباط متغیرهای
ارایه شده در جدول چهارچوب نظری و آزمون فرضیهها با
آزمونهای همبستگي و رگرسیون خطی چندمتغیره بررسی
شد .به منظور ارزيابي قابليت اطمينان پرسشنامه ،از روش
آلفاي كرونباخ  2استفاده شد .ضريب آلفا معادل  0.788به
دست آمد كه حاكي از قابليت اطمينان باالي نتايج است.
-آزمون فریدمن

جدول  .3عوامل منتخب دستهبندی شده نهایی .مأخذ  :نگارندگان.
متغیرهای انسانی (فردی)
افزایش میزان فعالیت و بازی

متغیرهای محیط کالبدی
عناصر طبیعی محیط

(انگیزش برای بازی)
آرامش روانی کودک

امنیت و ایمنی

کنجکاوی

انعطافپذیری فضای داخل

افزایش ابتکار
تخیل

پیچیدگی محیط

ایجاد جلوههای بصری جذاب

تصویر  3عوامل دستهبندیشده .مأخذ  :مصاحبه با متخصصین روانشناسی و
خالقیت.

...........................................................

جدول  .4چهارچوب نظری ،نحوه ارتباط عوامل منتخب .مأخذ  :مصاحبه با متخصصین روانشناسی و خالقیت.
هدف نهایی

روانشناسی
)متغیرهای انسانی(

)متغیر وابسته (تابع

متغیرهای میانجــــی اثرگذار

عوامل مداخلهگر

ارتقاء پتانسیل خالقیت
کودکان

متغیر مستقل

افزایش میزان فعالیت و بازی
)انگیزش برای بازی(

تحریک احساسات در محیط طبیعی

عناصر طبیعی محیط

1
2

آرامش روانی کودک

کاهش استرس

امنیت

افزایش ابتکار

چالش

پیچیدگی محیط

3

کنجکاوی

دستکاری در محیط

انعطافپذیری فضای داخل

4

تخیل

تفکر بصری

ایجاد جلوههای بصری جذاب

5

..............................................................................
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سؤاالت از دیدگاه افراد نمونه در جدول  5آورده شده است.
بر اين اساس به ترتيب  5متغير انگيزه ،ابتكار ،اكتشاف در
محيط ،آرامش رواني كودك و خیالپردازی باالترين امتياز
(رتبه) و  5متغير عادت به وضع موجود ،رقابت ،فشار ،تعداد
كودكان در خانواده و جنسيت كودك كمترين امتياز (رتبه)
را دارند.
آزمونهای همبستگي و رگرسیون خطی چندمتغیرهدر این مرحله فرضیههای اصلی را که هر کدام متشکل

در اين قسمت به كمك آزمون فريدمن عوامل مؤثر بر
خالقیت کودکان را رتبهبندی میکنیم .آزمون فریدمن جهت
اولویتبندی و رتبهبندی متغیرها براساس بیشترین تأثیر بر
متغیر وابسته (خالقيت كودكان) است .خروجیهای مربوط
به آزمون فريدمن به صورت زير است (جداول  5و .)6
با توجه به مقدار آماره كاي اسكوار و  .sigمیتوان نتيجه
گرفت كه ديدگاه افراد نمونه نسبت به ميزان تأثیر هريك از
اين عوامل بر خالقيت كودكان متفاوت است .ترتیب اهمیت

جدول  .5رتبهبندی عوامل مؤثر بر خالقیت کودکان (سؤاالت پرسشنامه ) با آزمون فريدمن .مأخذ  :نگارندگان.

1

انگيزه برای بازی

2

ابتكار

3

اكتشاف در محيط

4

آرامش رواني كودك

5

خیالپردازی

6

كنجكاوي

7

دستكاري در محيط

8

چالش

9

ايجاد جلوههای بصري جذاب

10

انعطافپذیری

11

سرزندگي

12

عناصر طبیعی محیط

13

تحريك احساسات در محيط طبيعي

14

تفكر بصري

15

بازي فكري

16

تنوع عملكرد در داخل فضای مسکونی

17

آزادي

18

کاهش استرس

19

رنگ و بافت سطوح

20

تنوع

21

شفافيت

22

وسعت عمل

23

دموكراسي و احترام

24

ريسك كردن

25

امنيت

74.41
89.40
91.39
60.37
46.37
39.37
56.36
67.35
13.35
73.34
30.34
92.33
72.33
76.31
0.31
43.30
56.29
40.29
84.28
11.28
02.28
86.27
66.27
70.26
47.26

26

تجربه

27

پيچيدگي محيط

39.26

28

تحرك

29

شناخت

30

مشاركت

31

عالقه به ريسك

32

پيوستگي

33

)همكاري) ارتباط با همساالن بهصورت آزاد

34

انعطافپذیری مبلمان

35

استعداد

36

عدم محدوديت

37

هوش

38

كنترل

39

)منابع) دسترسي به منابع مناسب و درخور

40

راحتي

41

پاداش و تشويق

42

ارزيابي

43

عادت

44

وسعت فضای مسکونی

45

طبقات فرهنگي

46

عادت به وضع موجود

47

رقابت

48

فشار

49

)تعداد كودكان در خانواده) فضای مسکونی

50

27.9

)جنسيت كودك) پسر و دختر بودن

70.5

37.26
23.26
23.26
83.25
60.25
91.24
57.24
30.22
03.21
61.19
5.19
71.18
37.18
43.14
79.12
64.12
25.12
24.12
01.12
71.11
68.11
83.9

............................................................
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عوامل مؤثر بر خالقیت کودکان

ميانگين
رتبهها

رتبه

عوامل مؤثر بر خالقیت کودکان

ميانگين رتبهها
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و افزايش انگیزش برای بازی در كودكان ارتباط معناداري
وجود دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي میتوان
گفت كه متغير تحريك احساسات در محيط طبيعي با
متغير افزايش ميزان فعاليت و بازي در كودكان ارتباط
معنادار مستقيم (مثبت) دارد .بدين معني كه با افزايش
تحريك احساسات در محيط طبيعي ميزان فعاليت و بازي
در كودكان نيز با نسبت كمي افزايش مییابد .بنابراین
( )R= 0.378, p-value= 0.039بخش دوم فرضیه اول نیز
تاييد ميشود .درنتیجه ،عناصر طبيعي در محيط از طریق
تحريك احساسات در محيط طبيعي با افزايش انگیزش برای
بازی در ارتقاي پتانسيل خالقيت كودكان مؤثرند (جدول .)8
به نظر میرسد بين امنيت كودكان و كاهش استرس در آنها
ارتباط معناداري وجود دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي میتوان
گفت كه متغير امنيت كودكان با متغير كاهش استرس در
آنها ارتباط معنادار مستقيم (مثبت) دارد .بدين معني كه با
افزايش امنيت كودكان كاهش استرس نيز در آنها با نسبت
متوسطي افزايش مییابد)R= 0.421, p-value= 0.015( .
بنابراين بخش اول فرضیه دوم تأیید ميشود.
به نظر میرسد بين كاهش استرس در كودكان و آرامش
رواني در آنها ارتباط معناداري وجود دارد.

جدول  .6خروجي مربوط به آماره مربوط به آزمون فريدمن .مأخذ  :نگارندگان.
تعداد

103

آماره كاي اسكوار 3

2388.753

درجه آزادي

49

 sig.4مقدار

0.0

از دو قسمت مرتبط هستند ،به صورت جداگانه و در دو
قسمت برای قبول یا رد آنها سنجیده شدند (رجوع شود به
فرضیههای تحقیق).
به نظر میرسد بين عناصر طبيعي محيط در فضاي مسكوني
و تحريك احساسات در محيط طبيعي ارتباط معناداري
وجود دارد (جدول .)7
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي میتوان
گفت كه متغير عناصر طبيعي محيط با متغير تحريك احساسات
در محيط طبيعي ارتباط معنادار مستقيم (مثبت) دارد .بدين
معني كه با افزايش عناصر طبیعی محيط در فضای مسكوني
تحريك احساسات در محيط طبيعي نيز با نسبت متوسطي
افزايش مییابد .بنابراين ()R= 0.401, p-value= 0.011
بخش اول فرضیه اول تأیید ميشود.
به نظر میرسد بين تحريك احساسات در محيط طبيعي

جدول  .8همبستگي بين امنيت و كاهش استرس در كودكان و همبستگي بين كاهش استرس در كودكان و آرامش رواني در آنها .مأخذ  :نگارندگان.
كاهش استرس در
كودكان

امنيت
كودكان

*0.421

1

0.015=Sig.
*0.421

1

0.015=Sig.

متغیر
ضریب همبستگي
اسپيرمن
ضریب همبستگي
اسپيرمن

آرامش رواني در
كودكان

كاهش استرس در
كودكان

*0.372

1

امنيت كودكان

0.042=Sig.
1

كاهش استرس در
كودكان

*0.372
0.042=Sig.

متغیر
ضریب همبستگي كاهش استرس در
كودكان
اسپيرمن
ضریب همبستگي
اسپيرمن

آرامش رواني در
كودكان

...........................................................

جدول  .7همبستگي بين عناصر طبيعي محيط و تحريك احساسات در محيط طبيعي و همبستگي بين تحريك احساسات در محيط طبيعي و افزايش ميزان فعاليت.
مأخذ  :نگارندگان.
تحريك
احساسات در
محيط طبيعي
*0.401

عناصر
طبيعي
محيط
1

ضریب
همبستگي
اسپيرمن

*0.401

ضریب
همبستگي
اسپيرمن

0.011=Sig.
1

متغیر

0.011=Sig.

..............................................................................
26

مجله علمی ـ پژوهشی پژوهشکده هنر ،معماری و شهرسازی نظر

عناصر طبيعي
محيط
تحريك
احساسات در
محيط طبيعي

افزایش انگیزش
برای بازی
*0.378

تحريك
احساسات در
محيط طبيعي
1

0.039 =Sig.
1

*0.378
0.039 =Sig.

متغیر
ضریب
همبستگي
اسپيرمن 5

تحريك
احساسات در
محيط طبيعي

ضریب
همبستگي
اسپيرمن

افزايش انگیزش
برای بازی
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دستکاری در محیط ارتباط معناداري وجود دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي میتوان
گفت كه بین انعطافپذیری فضای داخل و دستکاری در
محیط ارتباط معنادار مستقيم (مثبت) وجود دارد .ولی
رابطه معناداری بین دو متغیر انعطافپذیری فضای داخل و
اکتشاف وجود ندارد.
به نظر میرسد بين دستکاری در محیط و کنجکاوی کودکان
ارتباط معناداري وجود دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي میتوان
گفت كه کنجکاوی کودکان با دستکاری در محیط و اکتشاف
ارتباط معنادار مستقيم (مثبت) دارد .بدين معني كه با
افزايش دستکاری در محیط و اکتشاف ،کنجکاوی کودکان
نيز افزايش مییابد .بنابراين فرضیه تأیید ميشود .در نتیجه،
انعطافپذیری فضای داخل و دستکاری در محیط با افزایش
کنجکاوی در کودکان بر ارتقاي پتانسيل خالقيت كودكان
مؤثرند.
به نظر میرسد بين ایجاد جلوههای بصری جذاب و افزایش
تفکر بصری ارتباط معناداري وجود ندارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي میتوان
گفت رابطه معناداری بین متغیر ایجاد جلوههای بصری
جذاب و متغیر تفکر بصری وجود ندارد.
به نظر میرسد بين تفکر بصری و تخیل ارتباط معناداري
وجود ندارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي میتوان
گفت كه رابطه معناداری بین دو متغیر تفکر بصری و تخیل
وجود ندارد .بنابراین این فرضیه رد میشود .در نتیجه ،ایجاد
جلوههای بصری جذاب با افزایش تفکر بصری و تاثیر مثبت

با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي
میتوان گفت كه بين كاهش استرس در كودكان و
آرامش رواني در آنها ارتباط معنادار مستقيم (مثبت) دارد
( )R= 0.372, p-value= 0.042بنابراين بخش دوم فرضیه
دوم نیز تأیید ميشود .درنتیجه ،متغير امنيت با کاهش
استرس و به تبع آن آرامش رواني كودكان بر ارتقاي پتانسيل
خالقيت كودكان مؤثرند (جدول .)9
به نظر میرسد بين پیچیدگیهای محیط و چالش ارتباط
معناداري وجود دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي میتوان
گفت كه متغير پیچیدگیهای محیط با متغير چالش ارتباط
معنادار مستقيم (مثبت) ولی ضعیفی دارد .بدين معني كه با
افزايش پیچیدگیهای محیط متغیر چالش نيز با نسبت کمی
افزايش مییابد.
( )R= 0.245, p-value= 0.049بنابراين بخش اول فرضیه
سوم تأیید ميشود.
به نظر میرسد بين چالش و افزایش ابتکار ارتباط معناداري
وجود دارد.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول همبستگي میتوان
گفت كه متغير چالش با متغير افزايش ابتکار در كودكان ارتباط
معنادار مستقيم (مثبت) ولی ضعیفی دارد .بدين معني كه با
افزايش چالش ابتکار در كودكان نيز با نسبت كمي افزايش
مییابد )R= 0.299, p-value= 0.002( .بنابراين بخش دوم
فرضیه سوم نیز تأیید ميشود .در نتیجه ،پیچیدگیهای
محیط و چالش و به تبع آن افزایش ابتکار در كودكان بر
ارتقاي پتانسيل خالقيت كودكان مؤثرند (جدول .)10
به نظر میرسد بين انعطافپذیری فضای داخل و قابلیت

جدول  .9همبستگي بين پیچیدگیهای محیط و چالش و همبستگی بین چالش و افزایش ابتکار .مأخذ  :نگارندگان.
چالش

پیچیدگیهای محیط

*0.245

1

متغیر
ضریب همبستگي اسپيرمن پیچیدگیهای محیط

0.049=Sig.
1

افزایش ابتکار

*0.245
0.049=Sig.

ضریب همبستگي اسپيرمن

0.299

متغیر

چالش
1

ضریب همبستگي اسپيرمن

0.002=Sig.
0.299
1
0.002=Sig.

چالش

چالش

ضریب همبستگي اسپيرمن افزایش ابتکار

دستکاری
محیط
1

در

انعطافپذیری فضای داخل

متغير

1

انعطافپذیری فضای داخل
0.548
0 =Sig.

دستکاری در محیط

کنجکاوی کودکان

دستکاری
محیط

1
1

در

متغیر
دستکاری در محیط

0.368
0.047=Sig.

کنجکاوی کودکان

............................................................

جدول  .10همبستگي بين انعطافپذیری فضای داخل و دستکاری در محیط و همبستگي بين دستکاری در محیط و کنجکاوی .مأخذ  :نگارندگان.
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جدول  .11همبستگي بين ایجاد جلوههای بصری جذاب و تفکر بصری و همبستگی بين تفکر بصری و تخیل .مأخذ  :نگارندگان.
تفکر بصری

...........................................................

1

ایجاد جلوههای بصری جذاب

1

متغير
ایجاد جلوههای بصری جذاب

0.086
0.342=Sig.

تفکر بصری

بر قوه تخیل کودک بر ارتقاء خالقیت كودكان مؤثرند (عوامل
همبستگی ندارند) .با توجه به آزمونهای همبستگي و
رگرسیون خطی چندمتغیره ،ساز و کار اثر متغیرها و مراحل
مختلف خالقیت که در جدول چهارچوب نظری ارایه شده
است ،بررسی شد و همبستگی تمام مراحل غیر از قسمت 5
تأیید شد .بنابراین برای مرحله بعد فرضیه  5کنار گذاشته
شد و تحقیق با  4فرضیه دیگر پیگیری شد.
نگرشسنجی از متخصصین معماری به وسیله پرسشنامهباز  -پاسخ
در ادامه مراحل قبلی به وسیله پرسشنامه باز-پاسخ،
نگرشسنجی از متخصصین رشته معماری انجام شد .در این
پرسشنامه توضیحات مختصری در مورد متغیرهای به دست
آمده و ساز و کارهای اثرمتغیرها مطابق جدول  ،3تأیید شده
در مرحله قبل ارایه شد و از متخصصین معماری خواسته شد
راهکارمعمارانه و تکنیکهای طراحی در سامانه معماری برای
برآوردهشدن هدف ذکرشده را ارایه کنند .این نظرسنجی
با  50نفر از متخصصین حوزه معماری مسکونی که عمدتاً
اساتید و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و محققان در این
حوزه بودند به وسیله مطرحکردن  4سؤال انجام شد .سؤاالت
در زمینة راهکارهای طراحی فضای مسکونی بودند که قابلیت
تأثیر مثبت روی متغیرهای انسانی داشته و در نهایت موجب
ارتقاء خالقیت میشوند .در نهایت جمعآوری نظرات آنها در
مورد موضوع تحقیق در حوزه معماری انجام شد .سؤاالت
مطرح شده در این قسمت به قرار زیر هستند.
در فضای مسکونی در ارتباط با کودکان (داخل فضای
مسکونی) ،چگونه میتوان از عناصر طبیعی محیط (آب و
گیاه و  )...استفاده کرد که به وسیله تحریک احساسات،
عاملی برای افزایش بازی (انگیزش کودک برای بازی) شود
که افزایش انگیزه برای بازی موجب ارتقاء خالقیت کودک
است.
در فضای مسکونی در ارتباط با کودکان (داخل فضای
مسکونی و محیط باز) ،چگونه و با چه روشهایی میتوان
امنیت کودک را تأمین کرد که با کاهش استرس ،عاملی برای
احساس آرامش روانی کودک شود که آرامش روانی موجب
ارتقاء خالقیت کودک ومولفه خالقیت است.
در فضای مسکونی در ارتباط با کودکان (داخل فضای

..............................................................................
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1

تفکر بصری

1

متغير
تفکر بصری

0.095
0.305=Sig..

تخیل

مسکونی و محیط باز) ،چگونه میتوان پیچیدگی محیط را
به وجود آورد که ایجاد چالش کرده و از این طریق عاملی
برای افزایش ابتکار کودک شود که مؤلفه ابتکار عامل ارتقاء
خالقیت کودک است.
در فضای مسکونی در ارتباط با کودکان ،چگونه میتوان
انعطافپذیری فضای داخل را به وجود آورد که با ایجاد
حس توانایی دستکاری در محیط توسط کودک ،عاملی برای
افزایش کنجکاوی کودک شود که مؤلفه کنجکاوی ارتقادهنده
خالقیت کودک است (جدول .)12
درنهایت ،بعد از جمعآوری پاسخها برای تحلیل و نتیجهگیری
از راهکارهای ارایه شده ،ابتدا ماتریسی از سؤاالت ارایه شده و
پاسخدار تشکیل و سپس پاسخهای ارایه شده توسط هر کدام
از متخصصین در سطر مربوط به هر سوال آورده شد .در سطر
اول هر سؤال آزمودنیها و نیز جواب به این سؤاالت مشخص
شد .در نهایت در تحلیل نهایی جوابها جمعبندی شده و
به صورت گویههای روشن و بیانکننده منظور پاسخدهنده
چیده شده و برای موافقت هر متخصص عالمتی در ستون
مربوط به آن گذاشته شد .در نهایت به شیوه آمار توصیفی،
گویهها با توجه به درصد توافق متخصصین چیدمان شد .به
طوری که برای هر کدام از سؤاالت در حدود  10الی 15
راهکار معمارانه ارایه شد .در نهایت  5راهکار اصلی برای
ادامه کار و نظرسنجی با گروه دیگری از متخصصین معماری
به وسیله پرسشنامه بسته  -پاسخ انتخاب شد .نمونه جدول
استفاده شده در مورد هر یک از فرضیهها در زیر ارایه شده
است.
نگرشسنجی از گروه دیگری از متخصصین معماری بهوسیله پرسشنامه بسته  -پاسخ
در این مرحله از تحقیق به وسیله پرسشنامه بسته  -پاسخ
 5یافته و پیشنهاد معمارانه مرحله قبل را که باالترین میزان
توافق را بین متخصصین معماری داشتند به ترتیب اولویت،
به معیار تعداد دیگری از متخصصین معماری میسنجیم و
در صورت تأیید نتایج نهایی اصول مربوطه استخراج خواهد
شد .جامعه آماری این قسمت از تحقیق متخصصین معماری
مطلع در حوزه موضوع و پژوهشگران معماری دارای تحقیق
و پژوهش در حوزه روانشناسی محیط به عنوان حوزه
باالدستی و به خصوص بحث خالقیت ،استفاده شد .نمونه
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جدول  . 12جدول مربوط به راهکارهای معمارانه ارایه شده توسط متخصصین معماری .مأخذ  :نگارندگان.
تجزیه و تحلیل نتایج پرسشنامه مقدماتی متخصصین معماری
تعداد کل
شرکتکننده

تعداد
توافق
با
گزینه

درصد
توافق
با
گزینه

1

استفاده و پرورش گونههای گیاهی نادرواختصاص قسمتی از فضای داخلی برای پرورش گیاه
().ایجاد گلفضای مسکونی در داخل

50

35

%70

2

).ایجاد باغچههای کوچک در تراس یا روی پشتبام (تراس سبز

50

24

%48

3

.ایجاد آبنما در تراس یا فضای باز ،برای آببازی کودک وعدم خیسی داخل فضای مسکونی

50

20

%40

4

.استفاده از آکواریوم در داخل فضای مسکونی

50

11

%22

5

.ایجاد پنجرههای مشبک متنوع برای بازی با نوروایجاد پنجره سقفی برای مشاهده آسمان

50

7

%14

50

19

%38

50

15

%30

3

استفاده از حفاظهای طراحیشده متناسب با روحیه کودک در فضاهای باز رو به خیابان که
.منجر به احساس محصور بودن در کودک نشود

50

14

%28

4

از مهمترین عوامل در ايجاد امنيت رواني كودكان به كارگيري از نور طبيعي و مصنوعي به
.ميزان كافي

50

13

%26

1

با به وجود آوردن چیدمانی پیچیده در اتاقش و اینکه خود چیدمان اتاق خود را براساس
.طرح قبلش بچیند

50

13

%26

50

20

%40

2

 ...).طراحی ارتفاع کف و اختالف سطح (ایجاد حالت نیمطبقه یا رمپ و یا

50

12

%24

3

.بازی با نورها و سایههای مختلف از طریق استفاده از شیشههای رنگی و پنجرههای سقفی

50

11

%22

4

دیوارههای سبکی بین فضاها باشد تا کودک با جابهجا کردن آنها به قابلیت تغییر محیط
.پی برده و از آن لذت برد

متخصصان معماری
راهکارها

سؤال اول
)عناصر طبیعی(

1
سؤال دوم
امنیت و آرامش(
)روانی

2

5

سؤال سوم
پیچیدگی(
)محیط

50

11

50

11

%22

50

26

%52

2

براي انعطافپذیرکردن فضاها میتوان در زمانهای مختلف و به کمک عناصر جابهجاشونده،
.فضا را به تعداد عملکرد موردنیاز تقسیم کرد

50

15

%30

3

.با استفاده از متریال  -نورپردازی و یا رنگهای خاص مناسب با محیط مورد نظر

50

11

%22

4

.دیوار قسمتی از اتاق را برای فعالیتهایی همچون نقاشی یا کالژ در نظر گرفت

50

10

%20

5

.به کمک عناصر طبیعی مث ً
ال با ترکیب فضاهاي باز و بسته اتفاق افتد

50

6

%12

1

)انعطافپذیری(

.به کارگیری رنگهای مالیم و مورد عالقه کودکان در طراحی

%22

5

سؤال چهارم

طراحی دکورهایی که امن بوده و لبههای تیز نداشته باشندوامکان افتادن از ارتفاع را به
).کودک ندهند(.لبههای پخ
کفپوش و مصالح فضای مسکونی از چوب باشد که جزء مصالح طبیعی است (مصالح شکننده
).مثل شیشه نباشد

ایجاد مسیرها و سطوح ماریچ که کودک ضمن گذشتن از این مسیرها پیچیدگی آنها را نیز
.حس میکند
.با استفاده از عناصر مبلمانی و قابل تغییر

............................................................

انتخابشده برای این قسمت از جامعه آماری ،باید دارای
تحصیالت تکمیلی در حوزه معماری باشند (از متخصصین
معماری که دارای مقاله و تحقیق و پژوهش در این زمینه در
نشریات معتبر علمی بوده یا دارای مدرک تحصیالت تکمیلی
معماری هستند).
در ادامه برای کنترل کافیبودن نمونه به دو روش عمل
میشود.
الف .ابتدا سنجش میزان کفایت نمونه با نرمافزار ،18spss

ب .کنترل با جدول نمونه مورگان
پرسشنامه برای متخصصین ارسال و در حدود  120پرسشنامه
پاسخ داده شده دریافت شد .در ادامه بعد از جمعآوری
پرسشنامهها و تحلیل اطالعات و دادههای ارایه شده راهکارها
بررسی و رتبهبندی نهایی و اصول آنها استخراج شد.
بعد از تأیید فرضیه اصلی ،نتیجه اولویتبندی فرضیههای
فرعی به قرار زیر است :
در فضای مسکونی مرتبط با کودکان (داخل فضای مسکونی و

..............................................................................
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محیط باز) ،امنیت با کاهش استرس کودک بر آرامش روانی
کودک -که مؤلفه ارتقاء خالقیت کودک است-اثر دارد.
در فضای مسکونی مرتبط با کودکان (داخل فضای مسکونی)،
استفاده از عناصر طبیعی محیط (آب ،گیاه و نور) با تحریک
احساسات در محیط طبیعی برافزایش انگیزش کودک برای
بازی -که مؤلفه ارتقاء خالقیت کودک است -اثر دارد.
در فضای مسکونی مرتبط با کودکان ،انعطافپذیری با ایجاد
حس دستکاری فضای داخل بر افزایش کنجکاوی کودک-که
مؤلفه ارتقاء خالقیت کودک است -تأثیر دارد.
در فضای مسکونی در ارتباط با کودکان ،پیچیدگی محیط با
ایجاد چالش برافزایش ابتکار کودک -که مؤلفه ارتقاء خالقیت
کودک است -تأثیر دارد.

...........................................................

رتبهبندی راهکارها

از جدول (آزمون کروسکال-والیس) به یک رتبهبندی از
سؤاالت و راهکارهای معمارانه میتوان دست یافت.
رتبهبندی راهکارهای معمارانه (با استفاده از جداول آزمون
آماری) به ترتیب  10اولویت شاخص را نشان داد که عبارتند از :
با ایجاد آبنما در تراس یا فضای باز فضای مسکونی ،برای
آببازی کودک ،انگیزش کودک برای فعالیت و بازی افزایش
مییابد (طراحی فضایی ویژه بازی با آب) که انگیزش برای
بازی از مؤلفههای خالقیت است.
با استفاده از آکواریوم در داخل فضای مسکونی ،انگیزش
کودک برای فعالیت و بازی افزایش مییابد (حضور آب به
شیوههای مختلف مانند آکواریوم ،حوض کوچک ،فواره و
آبشار کوچک در فضای مسکونی) که انگیزش برای بازی از
مؤلفههای خالقیت است.
با به کارگیری رنگهای مالیم و مورد عالقه کودکان در
طراحی ،آرامش روانی کودک افزایش مییابد.
با طراحی المانهای جابجا شونده و دیوارهای کوتاه متحرک
(مث ً
ال درنظرگرفتن قسمتی از دیوار اتاق برای فعالیتهایی
همچون نقاشی یا کالژ) ،کنجکاوی کودک افزایش مییابد.
با طراحی مبلمان تغییرپذیر و منعطف به طوری که خود
کودکان بتوانند چیدمانهای متفاوتی پدید آورند ،کنجکاوی
کودک افزایش مییابد.
با استفاده از مصالح طبیعی ،نورپردازی یا رنگهای شاد و
خاص ،مناسب با محیط مورد نظر ،کنجکاوی کودک افزایش
مییابد.
با به كارگيري نور طبيعي و مصنوعي به ميزان كافي ،عامل
آرامش روانی کودک افزایش مییابد.
با ایجاد فضای سبز و باغچههای کوچک در تراس یا روی
پشتبام فضای مسکونی (تراس سبز یا بام سبز) ،انگیزش
کودک برای فعالیت و بازی افزایش مییابد (تداخل فضای

..............................................................................
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سبز با فضاهای بسته) که انگیزش برای بازی از مؤلفههای
خالقیت است.
با طراحی المانهای جابجا شونده و استفاده از دیوارههای
سبک بین فضاها و قابلیت جابهجا کردن آنها (قابلیت تغییر
محیط توسط کودک) ،ابتکار کودک افزایش مییابد.
 .10با استفاده از تغییر مصالح و بافت سطوح (در کف و
بدنه) و با استفاده از رنگبندی متنوع و مناسب ،ابتکار کودک
افزایش مییابد.
بحث
الف .تبديل راهکارهای به دست آمده به تکنیکهای طراحي،
توسط تصوير (پرسشنامه تصویری) و نظرخواهی از كودكان
در مورد تصاوير و استنتاج و تبيين اصول طراحی
با توجه به مختصات ادراکی کودکان  7-3ساله ،پرسشنامهای
تصویری جهت بررسی میزان تمایل آنان در مورد نتایج مراحل
قبلی تهیه شد .برای این منظور توسط عکسهایی که عموماً
از فضاهای مسکونی حایز پتانسیلهای استخراجی خالقیت
از کودکان با استفاده از مربیان حاضر در مهد کودک و شیوه
و نحوه روایت آنها و توضیح این عکسها برای کودکان توسط
مربیان ،آزمون به عمل آمد و از آنها در مورد تمایل به حضور
و انگیزه بازی کودک در هرکدام از فضاهای مسکونی که حایز
پتانسیلهای خالقیت بوده ،سؤال شد .در این مرحله ابتدا
 300عکس از فضاهای مسکونی بررسی شد .برای هر کدام از
یافتههای مرحله قبل حدود  30عکس بررسی شد .در ادامه
برای هر مورد از یافتههای مرحله قبل  10عکس از فضاهای
مسکونی که حایز پتانسیلهای مربوطه بوده انتخاب شد .در
ادامه برای اولویتبندی این عکسها از  2نفر ارزیاب مستقل
استفاده شد که در حوزه روانشناسی محیط متخصص بود.
برای هر مورد  5عکس با اولویت انتخاب شد تا برای ارزیابی
از کودکان در هر یک از موارد یافتههای قبلی استفاده شود.
به وسیله روش نمونهگیری تصادفی از کودکان ساکن منطقه
 4تهران که از طریق سه مهد کودک منطقه در دسترس قرار
گرفتند .در مورد تصاویر ،متناسب با ادراک کودکان و با کمک
مربیان کودکان در مهد کودک و توضیح این عکسها با توجه
به موضوع و هدف پژوهش توسط آنها ،ارزیابی صورت گرفت.
تعداد کودک شرکتکننده در این آزمون  55نفر بودند که
ابتدا میزان انگیزش کودکان برای حضور در فضاها ،مورد
پرسش قرار گرفت.
ب .یافتهها و نتایج آزمون نظرخواهی از کودکان
در نظرسنجی از کودکان ،اکثریت آنان عالقهمندی خود را
نسبت به وجود و استفاده از هر کدام از مصادیق معمارانه
و کالبدی در منازل مسکونی خود و تمایل به حضور و بازی
در این فضاها را اعالم کردند .جدول زیر نشاندهنده نتایج
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نظرسنجی از کودکان است (جدول .)13
میتوان گفت با توجه به یافتههای این تحقیق در فضای
مسکونی و در چهارچوب ابعادی آن ،طراحی و ایجاد فضاهایی
که بازیساز بوده و به فعالیت بدنی کودک در اوقات حضور
در فضای مسکونی که اتفاقا با توجه به شرایط زمانه نسبت به
گذشته زیاد هستند ،از طرفی هم اطمینان والدین از سالمتی
کودک در حین بازی و فعالیت بدنی ،به افزایش پتانسیل
خالقیت آنها کمک خواهد کرد.
در کالبد فضای مسکونی ،بازیسازی با استفاده از اصول
طراحی خالقانه ممکن است .میتوان عمده این اصول را به
صورت استفاده از گیاهان و طراحی منظر طبیعی در فضای

مسکونی و همچنین استفاده حداکثری از نور طبیعی با
توجه به معیارهای طراحانه و همچنین استفاده طراحانه از
ویژگیهای آب در فضاهای داخل و خارج فضای مسکونی
عملی کرد .این اصول از طریق تحریک احساساتی که در
محیط طبیعی اتفاق میافتد باعث ارتقاء فعالیت بدنی و
انگیزش کودک برای بازی (بازیسازی محیط) شده و در
نتیجه ارتقاء پتانسیل خالقیت اتفاق میافتد .تمام این اصول
و راهکارها را میتوان در بدنهها ،کفها و حتی سقفهای
فضاهای داخل و خارج فضای مسکونی ازجمله اتاق خواب
کودک از فضاهای داخلی و فضاهای باز فضای مسکونی اعمال
کرد.

جدول  .13جدول میزان توافق کودکان با نتایج به دست آمده .مأخذ  :نگارندگان.
فرضیهها

راهکارهای معمارانه

تعداد
شرکتکننده

تعداد
توافق

درصد
توافق

1
2

افزایش انگیزش کودک برای
فعالیت و بازی

طراحی آبنمادرداخل و خارج فضای مسکونی

55

55

%100

افزایش انگیزش کودک برای
فعالیت و بازی

طراحی آکواریوم در داخل فضای مسکونی

55

51

%93

3

آرامش روانی کودک

طراحی زیر فضاهای مسکونی بارنگهای مورد عالقه کودکان

55

50

%91

4

کنجکاوی کودک ،ابتکار

طراحی مبلمان تغییرپذیر و منعطف

55

47

%86

5

کنجکاوی کودک ،ابتکار

طراحی بدنههای داخلی فضای مسکونی با استفاده از مصالح طبیعی و
متغیر

55

45

%82

6

آرامش روانی کودک

55

54

%98

7

افزایش انگیزش کودک برای
فعالیت و بازی

55

55

%100

)طراحی فضاهای مسکونی با نورپردازی متنوع(نور طبيعي و مصنوعي
طراحی فضای سبز دردراخل و خارج فضای مسکونی

جمعبندي و نتیجهگیری و ارایه اصول طراحی

............................................................

با توجه به یافتههای تحقيق ،فضای مسکونی باید بتواند انگیزش کودک را برای فعالیت بدنی و بازی باال برده ،همچنین باعث
ایجاد آرامش روانی کودک شود .فضای مسکونی باید ابتکارزایی برای کودک داشته و عاملی در جهت ارتقاء کنجکاوی کودک
باشد تا بتواند پتانسیل خالقیت را افزایش دهد .این عوامل با استفاده از ویژگیهایی مثل استفاده از عناصر طبیعی محیط،
ایجاد ایمنی کالبدی برای احساس امنیت بیشتر کودک ،ایجاد پیچیدگی و انعطافپذیری فضایی دریک فضای مسکونی به
دست میآید .اصول طراحی و معماری در جهت ارتقاء پتانسیل خالقیت ،در فضای مسکونی را میتوان به صورت زیر ارایه کرد.
 .1طراحی و ایجاد فضاهای کالبدی مسکونی با استفاده از بدنههای تحریککننده و بازیساز
• فراهمآوردن امکان حضور طبیعت و عناصر طبیعی (از قبیل گیاهان ،فضای سبز ،آسمان ،ستارگان و ماه ،نور آفتاب) در فضای
مسکونی و طراحی فضای سبز و منظر طبیعی در داخل و خارج فضای مسکونی با در نظر گرفتن اصل نظارتپذیربودن.
• استفاده معمارانه از آب با به کار گیری امکانات متنوع آن (شفافیت و سیالیت ،حرکت ،جریان ،صدا) در فضاهای داخل ،خارج
و محوطه و امکان دسترسی بدون خطر کودک به آن.
 .2ایجاد آرامش و امنیت روانی با طراحی و ایجاد فضای مسکونی امن (ایمنی کالبدی)
• استفاده حداکثری از نور طبیعی در فضاهای مسکونی با به کارگیری روشهای معمارانه و امکاناتی که نور طبیعی میتواند
در اختیار طراح قرار دهد.
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• استفاده از مصالح طبیعی در بدنههای داخلی و خارجی فضای مسکونی.
• استفاده از فرمها با خصوصیت آرامش بخشی و پرهیز از به کارگیری بدنههای تیز.
• طراحی فضاهای نظارتپذیر.
• طراحی و ایجاد فضاهایی پیچیده و چالشبرانگیز
• ایجاد فضای ارایهکننده دادههای محیطی و بصری فراوان در بدنههای فضاهای داخلی و خارجی مسکونی
• ایجاد بدنههای فضای مسکونی با مصالح ترکیبی طبیعی با استفاده از معیارهای و راهکارهای طراحانه
• استفاده از ترکیب نور و فرم در بدنههای داخلی و خارجی فضای مسکونی که باعث ایجاد فضایی با تنوع کالبدی و پیچیده و
چالشبرانگیز شود.
طراحی و ایجاد فضاهای مسکونی تغیر پذیر و منعطف (انعطافپذیری فضایی و فرمی)
• تغییرپذیری و ترکیبپذیری مبلمان.
• طراحی پالن آزاد و تقسیم فضا با استفاده از جداکنندههای قابل جابجایی.
• امتداد فضای باز و بسته و ایجاد مفاصل بین فضایی قابل استفاده.

پینوشتها

...........................................................

.1
.2
.3
.4
.5

Creativity
Friedman’s test
Chi square statistic
sig. amount
Spierman correlation coefficient
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