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چکیده

هدف پژوهش حاضر تبیین مدلی ع ّلی میان برخی صفات مؤثر در خالقیت کودکان  3تا  6ساله ایرانی
و برخی ویژگی های سامانه معماری است .با به کارگیری ایده های حاصل از مدل تحقیق ،می توان فضا های
مهد کودکها را به گونه ای طراحی کرد که انگیزش کودک ارتقاء یافته ،قدرت تخیل و کنجکاوی او
افزایش یابد و به پرورش خالقیت کودک منجر شود .تحلیل دادهها بر اساس آمار توصیفی ــ استنباطی
ش سنجی مربیان کودک صورت گرفته است.
است .مطالعه عوامل شناختی کودکان با آزمون نگر 
روش نمونه گیری ،خوشه ای تصادفی و حجم نمونه  219نفر است .به دلیل فقدان پرسشنامه استاندارد
در موضوع تحقیق ،از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است .پس از بررسی پایایی و روایی ابزار
تحقیق ،داده ها به روش آماری ــ توصیفی تحلیل و عوامل تأثیرگذار به روش تحلیل عاملی استخراج و
براساس تحلیل ها ،مدلی خطی طرح ریزی گردید .سپس رابطه و میزان تأثیر عوامل بر یکدیگر به روش
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تحلیل مسیر ،به دست آمد و مدل اصالح شد.
یافته های پژوهش نشان می دهند «تحریک کنندگی محیط طبیعی» بر سه عامل «کنجکاوی»« ،بازی-
مشارکت» و«خیال پردازی» تأثیری مثبت و معنادار دارد .تأثیر«انعطاف پذیری عملکردها» در فضای
مهدکودک بر «کنجکاوی» و «خیال پردازی» کودکان مثبت و معنادار است .نتایج تحقیق بر اساس مدل،
شامل ایده های معمارانهای برای طراحی فضای مهد کودک ها در جهت ارتقاء انگیزش و خالقیت کودکان
است؛ از جمله :تغییر پذیری فضا و اجزای آن ،تداخل فضا های باز و بسته ،تغییرپذیری ،تنوع پذیری و
بازسازی عناصر محرک طبیعی مانند نور ،آب و گیاهان.

کلید واژه ها :مدل خالقیت ،کودکستان ،کنجکاوی ،معماری ،خیال پردازی.

مقدمه

آغاز پرورش بسیاری از توانایی های انسان در دوران كودكی است؛ آغاز پرورش قدرت تخیل
و خالقیت نیز در دوره كودكی شكل می گیرد .از نظر فروید ،منبع خالقیت را باید در تجربیات
دوره كودكی فرد یافت (شریعتمداری .)410: 1344 ،از این رو الزم است تا در مراحل آغازین
رشد کودک ،پرورش خالقیت او مورد توجه قرار گیرد.
پژوهشگران در سال های اخیر ،از میان عوامل متعدد تأثیرگذار در رشد خالقیت کودک،
تحقیقات بسیاری شیوه های آموزشی ،جنبه های عاطفی ــ شناختی کودکان و نیز مسائل تربیتی را
مورد بررسی قرار داده اند ،اما تأثیر کیفیت فضای معماری در پرورش خالقیت کمتر مورد توجه
قرار گرفته است.
طراحی فضا های ویژه کودکان مانند مهد کودک ها از آن جهت اهمیت دارد که «در سنین  4تا
 7سالگی تخیل کودک جنبه عملی پیدا می کند» (ریاحی) 1370:54 ،؛ در طول این سال ها،
کودک از محیط تأثیر بیشتری می گیرد .حال آنکه فضا های مذکور در ایران ،مناسب کودکان
طراحی نشده است .بیشتر مهد کودک ها در فضا های مسکونی و حتی آپارتمان ها قرار دارند که با
نقاشی و رنگ آمیزی ،ظاهراً به محیطی کودکانه تبدیل شده اند.
هدف از پژوهش حاضر ،تدبیر ایده های طراحی مبتنی بر تنوع در مهد کودک ها و فضا های
کمک آموزشی کودکان  3تا  6ساله ایرانی با رویکرد ارتقاء خالقیت آنان است تا با به کارگیری
ایده های حاصل در طراحی فضا های مخصوص کودکان ،انگیزش کودک برای بازی ارتقاء یابد،
قدرت تخیل و کنجکاوی او افزایش یابد و خالقیت او پرورش پیدا کند .در تحقیق حاضر ،ضمن
بررسی برخی عوامل مؤثر در رشد خالقیت کودک،گزارشی از روش تحقیق ،تهیه ابزار پژوهش
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و اجرای آن ارائه می شود و سپس مدل تحقیق توصیف و تبیین می شود و ایده های طراحی فضا های
مخصوص کودکان را بر اساس مدل تحقیق بیان می کنیم:
ادبیات تحقیق نشان می دهد کنجکاوی ،بازی و خیال پردازی کودکان در ارتقای خالقیت
آنان مؤثر است .بر اساس پژوهش ها ،خالقیت کودکان به قدرت خیال پردازی آنان بستگی دارد
و بهترین زمان پیشرفت برای خالقیت و تخیل در سنین  2تا  10سالگی است (کریپنر:1999،1
.) 606-597
تحقیق در ارتباط میان بازی و شوخی و انگیزش خالقیت درکودکان پیش دبستانی نشان
می دهد انگیزش خالقیت در آن ها با میزان بازی آنان رابطه مستقیم دارد ،زیرا تحرک در سن پیش
از دبستان ،اولین راه فعالیت ،بیان ،یادگیری و پیشرفت است (بالک )360-355 :1997،2و
(ترولس ، 3امات سوكا و زاچپوال .)543-535 :2003
بازی چندین عملکرد دارد و عالوه بر تقویت مهارت های کودک ،به خیال پردازی او کمک
می کند (الکساندر .)368 :1977 ،4عالوه بر آن ،بازی امکان مشارکت در فعالیت های گروهی
را نیز فراهم می آورد .محققان تأثیر کار گروهی را بر رشد فرایند خالقیت بررسی کردند و به
این نتیجه رسیدند که خالقیت افراد در همکاری با یکدیگر به دلیل تأثیر متقابل ایده ها بر هم،
شکوفا می شود (پائولوس ) 262-237 :2000،5و (مامیکینا ،كندی و ادموندس:2002،6
.)99-96
تحقیقات دیگر نشان می دهند کنجکاوی فرد در فرایند خالقیت مؤثر است و افراد خالق
معمو ًال کنجکاوند( .آرنون )2003،7و (تمدوگون .)151-139 :2006،8اما کدام عوامل
در طراحی فضای مهد کودک می توانند به ارتقاء خیال پردازی ،بازی و کنجکاوی کودک منجر
شوند .و از این طریق خالقیت او را افزایش دهند؟
پژوهش هایگوناگوندربارهتأثیرمحیطکالبدیبرارتقایخالقیتنشانمی دهدبرخیفاکتور های
 Krippnerــ١
 Balkeــ٢
 Trevlas ,Matsouka , Zachopoulouــ٣
 Alexanderـــ٤
 .Paulusــ٥
 Mamykina,Candy,Edmoــ٦
 Arnoneــ٧
 Tamdogonــ٦
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محیطی (به طور مستقل) در افزایش روند رشد خالقیت مؤثرند؛ این فاکتورها عبارتند از:
١ــ عوامل طبیعی محیط  :ایجاد منظره در محیط طبیعی به رشد خالقیت کمک می کند (مک
کوی و ایوانز .)2002 ،1حتی وجود گیاهان در فضای داخلی بر خلقیات و فرایند خالقیت تأثیر
می گذارد(.شیباتا 2و سوزوکی.)2004،
٢ــ شکل و وسعت فضاها  :شکل و اندازه فضاها می تواند زمینه ساز تجمع افراد شود و
گروه هایی برای تعامالت و روابط اجتماعی پدید آورد (هورنکر .)2005 3،میزان و نوع ارتباطات
گروهی در روند خالقیت تأثیر مثبت دارد .پس طراحی فضا (از نظر شکل  ،اندازه و عملکرد)
به طوری که میزان ارتباطات را افزایش دهد و بر کیفیت این تعامالت تأثیر مثبت داشته باشد ،بر
رشد خالقیت نیز تاثیرگذار است.
٣ــ استفاده از آثار کودکان  :و همچنین آثار هنرمندان برجسته در تزیین فضا و ایجاد فضایی
که امکان رها کردن کار (اثر کودک) را از روزی به روز دیگر فراهم کند ،نیز در روند رشد خالقیت
کودک تأثیر مثبت دارد (ادواردز و اسپرینگیت.)1995،4
تحقیق حاضر با توجه به پیشینه مذکور ،تأثیر دو فاکتور تحریک کنندگی عناصر طبیعی
محیط(گیاهان ،نور و آب) و انعطاف پذیری عملکردها 5را در ارتقاء خالقیت کودکان مورد
بررسی قرار می دهد؛ نتایج تحقیق نشان داد عناصر محرک طبیعی و انعطاف پذیری عملکردها،
کنجکاوی و انگیزش کودک برای بازی و مشارکت در کار های گروهی را افزایش می دهد و زمینه
را برای خیال پردازی او فراهم می کند (شفایی.)110-104 :1388 ،
مقاله حاضر ،رابطه دو عامل تحریک کنندگی عناصر طبیعی محیط(گیاهان ،نور و آب) و
انعطاف پذیری عملکردها را از سامانه معماری و سه عامل بازی ــ مشارکت ،خیال پردازی و
کنجکاوی را به عنوان صفات خالقیت در قالب مدل تحقیق مورد بررسی قرار می دهد.
روش

جامعه آماری پژوهش را کودکان  3تا  6ساله در شهر اصفهان تشکیل می دهند .مطالعه کودکان
Mccoy & Evansــ 1
 Shibata & Suzukiــ 2
 Hornekerــ 3
 Edwards & Springateــ 4

5ــ منظور از انعطاف پذیری عملکردها ،امکان استفاده از یک فضا با کاربری های گوناگون در زمان های مختلف و یا
کاربرد های متفاوت قسمت ه nای گوناگون یک فضا به صورت هم زمان است که در همین مقاله در جای خود با ذکر مثال
شرح داده شده است.
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در این بررسی ،به دلیل ویژگی های خاص ادراکی و بیانی آنان ،از طریق نگرش ــ سنجی مربیان
کودک صورت گرفت .از این رو  219مربی کودک( ،به روش نمونه گیری خو شهای تصادفی)،
نگرش سنجی شدند .از آن جا که پرسشنامه استانداردی در این زمینه وجود نداشت ،از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد و روایی و پایایی آن مورد بررسی قرار گرفت .سپس متغیر های مؤثر در
تحقیق با تحلیل عاملی ،معلوم شدند و نامگذاری گردیدند و روابط عوامل مذکور به شکل مدل
خطی تبیین شد.
1
تحلیل داده های پژوهش (عوامل) در مدل مفروض ،با روش تحلیل مسیر صورت گرفت؛
به این ترتیب که با بهره گیری از نرمافزار «ایموس  2»16میزان رابطه مستقیم و غیر مستقیم متغیرها
به دست آمد و مدل اصالح شد .برای اطمینان از درستی مدل ،آزمون های برازندگی مورد بررسی
قرار گرفت .در نهایت بر اساس مدل اصالحی ،تأثیر عوامل معمارانه مؤثر بر خیال پردازی،
بازی و کنجکاوی کودکان بررسی شد و از آن ایده های طراحی استنتاج گردید.
ابزار سنجش

ابزار سنجش (پرسشنامه های که بتوان با کمک آن نگرش مربیان کودک را در مورد تأثیر عوامل

1ــ تحلیل مسیر ،روشی است برای مطالعه تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیر هایی که علت در نظر گرفته شده اند ،در
متغیر هایی که معلول فرض شده اند (کرلینجر،پدهاوزر .)416 :1384،هدف از تحلیل مسیر ،به دست دادن برآورد های
کمّی روابط علی میان مجموعه ای از متغیرهاست .به این شرح که روابط میان متغیرها در یک جهت جریان می یابد و به
عنوان مسیر های متمایزی در نظر گرفته می شود .مفاهیم تحلیل مسیر از طریق دیاگرامی که الگوی روابط علی احتمالی
مجموعه متغیرها را نشان می دهد تبیین می شود (همان )420-416 :و (هومن  .)1380،دیاگرام حاصل مدلی است که
بر اساس آن می توان رابطه مفهومی گسترده تری میان متغیرها یافت.
نخستین گام در تحلیل مسیر ،تعیین یک مدل ساختاری پیش تجربی است که همه متغیر های مورد مطالعه پژوهش را در بر
می گیرد .مدل ساختاری شامل معادله ای ساختاری است که روابط علّی ممکن میان متغیرها را توصیف می کند .تحلیل
مسیر را می توان برای تجزیه همبستگی به صورت چهار مؤلفه به کار برد که عبارتند از :آثار مستقیم ،آثار غیر مستقیم ،آثار
تحلیل نشده و آثار کاذب .مجموع آثار مستقیم و غیر مستقیم در یک متغیر خاص ،معرف اثر کلی و مجموع آثار کاذب
و تحلیل نشده ،بیانگر اثر غیر علی است .آثار غیر مستقیم به این دلیل پدید می آیند که یک متغیر می تواند به عنوان متغیر
میانجی ،رابطه میان متغیر های دیگر را تعدیل کند .برای هر متغیر فقط یک اثر مستقیم وجود دارد ،در حالی که برای آن
متغیر ،آثار غیر مستقیم زیادی می تواند وجود داشته باشد که تعداد آن ها به تعداد متغیر های میانجی بستگی دارد .وقتی دو
متغیر معلول متغیر سوم باشند که پیشتر در زنجیره ظاهر شده است ،همبستگی میان دو متغیر (اثر کلی آن ها) نیز منعکس
کننده رابطه علی میان آن ها (اثر مستقیم) و هم منعکس کننده اثر کاذب متغیر (یا متغیر سوم) است .سرانجام آثار تحلیل
نشده ،از عامل های برون زای همبسته با یکدیگر ناشی می شود (هومن .)1384،
 Amos 16ــ2
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معمارانه بر انگیزش کودک برای بازی ،خیال پردازی و کنجکاوی مورد بررسی قرار داد) ،در
چند مرحله ساخته شد):
1ــ با انجام دادن یک آزمون باز پاسخ ،نگرش مربیان کودک در زمینه موضوع ،به صورت
تشریحی مورد مطالعه قرار گرفت.
2ــ بر اساس فرضیه و ادبیات موضوع ،جدول هدف ــ محتوا تنظیم شد؛ به این صورت که
عوامل مؤثر یا ویژگی های مربوط به هر یک از سامانه های انسانی و معماری در سطر و ستون
اصلی جدول هدف ــ محتوا قرار گرفتند .در خانه های جدول در محل تقاطع هر سطر و ستون،
دست کم یک سؤال طراحی شد که ضمن پرسش در مورد محتوای مورد نظر ،اهداف را نیز
ارزیابی کرد.
3ــ پرسشنامه بسته پاسخ با  49سؤال بر اساس جدول هدف ــ محتوای حاصل و به شیوه
آزمون لکرت طراحی شد.
4ــ اطمینان از گویایی و وضوح سؤاالت پرسشنامه ،پس از انجام دادن آزمون شفاهی با گروه
کوچکی از مربیان (مشتمل بر 11نفر) به دست آمد؛ به این ترتیب که از آنان خواسته شد سؤاالت
را یک به یک بخوانند و مفهوم هر سؤال را توضیح دهند.
5ــ پس از حصول اطمینان از روایی سؤاالت ،آزمون مقدماتی با  40نفر از مربیان کودک اجرا
شد .آنگاه سؤاالت پرسشنامه مقدماتی ،با روش تحلیل عاملی ،بررسی شد و  5سؤال نامناسب
آن حذف گردید؛ در نهایت پرسشنامه اصلی با  44سؤال تنظیم شد و اعتبارسنجی میزان پایایی و
روایی آن مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها

تعیین میزان پایایی سؤاالت در تحقیق حاضر ،با روش آلفای کرونباخ صورت گرفت؛ عدد
آلفای کرونباخ برابر با  ، 0/943پایایی مطلوب سؤاالت را نشان می دهد.
پژوهش حاضر برای تعیین روایی پرسشنامه ،از روایی محتوایی ،روایی صوری و روایی سازه
بهره گرفت؛ هنگام طراحی سؤاالت برای تأیید روایی محتوایی ،از جدول هدف ــ محتوا استفاده
شد .اعتبار صوری سؤاالت پرسشنامه ،با تأیید اساتید مجرب و متخصص در حوزه های روان
شناسی و معماری که با موضوع تحقیق آشنایی داشتند ،به دست آمد .تعیین روایی سازه نیز با
روش تحلیل عامل 1صورت گرفت .برای تحلیل سؤاالت از دو روش محاسبه ضریب تمیز و
 Factor analysisــ١
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روش لوپ بهره گرفتیم که در ادامه هر یک را شرح می دهیم:

1ــ محاسبه ضریب تمیز برای انتخاب سؤاالت نامناسب :ضریب تمیز ،قدرت سؤال را در
تمایز نهادن میان افراد پاسخ دهنده نشان می دهد (سیف به نقل از عظمتی .)65 :1387،براساس
تعریف مذکور ،سؤال مناسب ،سؤالی است که میان پاسخ هایی با باالترین ارزش (در پژوهش
حاضر  ،نمره  ) 4و پاسخ هایی با کمترین ارزش (در پژوهش حاضر ،نمره  )1تمایز قایل شود.
در این تحقیق ،با توجه به رابطه مستقیم ضریب تمیز و ضریب همبستگی ،برای محاسبه ضریب
تمیز از آزمون ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفتیم.
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد  5سؤال ،در سطح  95درصد اطمینان همبستگی معنادار
نیستند و سؤاالت مناسبی به شمار نمی آیند.
2ــ روش لوپ یا محاسبه ضریب همسانی درونی :همسانی درونی یعنی سؤاالت یک
پرسشنامه از نگاه پاسخ دهنده تجانس دارند .همسانی درونی ،رویکردی برای برآورد پایایی
نمره های آزمون است که در آن ،سؤاالت آزمون به طور مجزا مورد بررسی قرار می گیرند؛ برای
تعیین پایایی سؤاالت ،می توان از ضریب آلفای کرونباخ بهره گرفت (گال و بورگ،گال:1382،
 .)435در روش لوپ ،ضریب پایایی همه سؤاالت و نیز ضریب پایایی تک تک سؤاالت تعیین
می شود .در صورتی که با حذف هر سؤال ،میزان پایایی کاهش یابد ،سؤال مذکور نقش مؤثری
در هماهنگی با سایر سؤاالت دارد و سؤال مناسبی است .اگر با حذف سؤال میزان پایایی تغییر
نکند ،نشانه آن است که گرچه سؤال مزبور ،نقش مؤثری در تجانس با سؤاالت دیگر ندارد ،اما
جهت ترغیب پاسخگو برای پاسخ به سؤاالت دیگر کارآمد است (هومن.)35-1 :1367،
در تحقیق حاضر با توجه به آنکه ،ضریب همسانی نباید کمتر از  0/7باشد و با در نظر گرفتن
ضریب پایایی کل آزمون (  ،)0/943ضریب پایایی هر سؤال ،جداگانه محاسبه شد و مشخص
گردید با حذف  5سؤال از پرسشنامه ،ضریب پایایی افزایش می یابد .یعنی سؤاالت مذکور با سایر
سؤاالت همسان نیستند و برای افزایش دقت ابزار قابل حذف می باشند .پس از حذف سؤاالت،
با توجه به درجه آزادی ( )946و مقدار خی دو ( )4051/859در آزمون بارتلت ،فرض صفر
در سطح  99درصد اطمینان رد شد و نشان داد سؤاالت پرسشنامه نگرشسنجی از مربیان مهد
کودک ،برای تشکیل عوامل ،همبستگی کافی و معناداراست و مجازیم از روش تحلیل عاملی
بهره بگیریم .حجم نمونه انتخابی نیز با توجه به مقدار 1KMOکه برابر با٠ / ٨٥٣است ،مناسب
تشخیص داده شد.
 Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacyــ١
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روش تحلیل عاملی ،در پژوهش حاضر روش مؤلفه های اصلی 1است .در روش مذکور
از بار عاملی( 2ارزش ویژه عوامل) برای استخراج عوامل استفاده می شود .پژوهش حاضر
برای اطمینان از درستی انتخاب و استخراج عوامل ،از نمودار اسکری نیز بهره گرفت .بررسی
ارزش های ویژه 12 ،عامل را به دلیل بار عاملی بزرگتر از  ،1قابل استخراج نشان داد؛ اما
بررسی مقدار واریانسی که توسط هر عامل پدید آمده است ،نشان می دهد اگر  5عامل استخراج
شود ،عامل اول  25/858درصد و عوامل 2تا  5به ترتیب 4 /743،4/889، ،5/816و
 4/237درصد واریانس مشترک را تبیین می کنند (جدول  .)1از آن جا که سایر عوامل تأثیر قابل
توجهی در تبیین واریانس ندارند 5 ،عامل برای استخراج در نظر گرفتیم .نمودار اسکری نیز
نشان داد تعداد عامل مناسب برای چرخش  5عامل است .پس از چرخش  5عامل مذکور به روش
واریماکس(متعامد) بار عاملی عوامل  1تا  5توزیع یکنواخت تری یافت.
جدول  .1مجموع واریانس تبیین شده
پیش از چرخش
واریانس تجمعی بر حسب
درصد

25/858
31/674
36/563
41/306
45/543
49/544
52/874
56/050
58/963
61/718
64/328
66/663

  
واریانس بر حسب درصد

25/858
5/816
4/889
4/743
4/237
4/001
3/330
3/176
2/913
2/755
2/609
2/335

     عامل

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 principal componentsــ1
 eigen valueــ2
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مجموع واریانس های تبیین شده پس از چرخش نشان داد عامل اول 7/836 ،درصد ،عامل
دوم  6/638درصد ،عامل سوم  6/572درصد ،عامل چهارم  6/528درصد و عامل پنجم
 6/536درصد مؤثر بوده است (جدول  .)2بنابراین عوامل مذکور به عنوان عوامل اصلی در نظر
گرفته شدند .سپس سؤاالت مربوط به عوامل مذکور مشخص شد و با توجه به محتوای مشترک
سؤاالت مربوط به هر عامل ،عوامل مذکور تفسیر شدند؛ به عبارت دیگر متناظر معنایی هر عامل
با متغیر های معماری و روانشناسی کودک مشخص شد (جدول  .)3این عوامل عبارتند از:
عامل  .1تحریککنندگی عناصر طبیعی محیط مانند آب ،نور ،گیاه و مانند آن :این عامل
با سؤاالتی مرتبط است که رابطه بهرهگیری از عناصر طبیعی را با کنجکاوی و انگیزش کودک
برای خیال پردازی مورد سؤال قرار می دهد .برای مثال استفاده از شیشه های رنگی (که به تولید
رنگ های گوناگون طیف نور منجر می شود) ،ممکن است کنجکاوی کودک را تحریک کند؛ در
این حالت ،وجوه نور که یک عامل طبیعی به شمار می آید ،محرک کودک است؛ یا بازی با آب نیز
می تواند انگیزه حضور کودک را ارتقاء دهد .در این حالت آب که عاملی طبیعی به شمار می آید،
محرک کودک است .از این رو ویژگی مذکور را تحریک کنندگی عناصر طبیعی نامیدیم.
عامل  .2بازی  -مشارکت کودک :این عامل با سؤاالتی مرتبط است که میزان مشارکت
کودک (در قالب بازی) را برای تغییر در فضا مانند همکاری درکاشت گیاهان ،نقاشی روی دیوار،
همکاری در تغییر مبلمان فضا مورد پرسش قرار می دهد .برای مثال ممکن است کودک در قالب
بازی ،با کمک مربی ،چیدمان کالس را جا به جا کند؛ در این حالت هم تغییر الزم در فضا ایجاد
می شود و هم کودک آن تغییر را ایجاد کرده است .بنابراین منظور از بازی ــ مشارکت ،تنها
سرگرمی نیست ،بلکه مشارکت هدفمند کودک در قالب بازی کردن مورد توجه قرار می گیرد.
عامل  .3انعطاف پذیری عملکردها :منظور از انعطاف پذیری عملکردها آن است که بتوان
یک فضا را متناسب با برنامه های آموزشی با تغییرات جزئی برای منظور های گوناگون به کار
برد .برای مثال می توان فضایی بزرگ را برای اجرای نمایش مورد استفاده قرار داد؛ روز دیگر
با بهره گیری از دیوار های سبک متحرک و جا به جایی آن ها ،می توان همان فضای بزرگ را به
چندین فضای کوچکتر تقسیم نمود و در هر فضا عملکرد های جداگانه ای مانند نقاشی ،بازی،
قصه خوانی و مانند آن پیش بینی کرد .در واقع ،یک فضا در زمان های گوناگون ،برای مقاصد و
عملکرد های مختلف به کار می رود و انعطاف پذبری الزم را دارد.
عامل  .4خیال پردازی :این عامل به سؤاالتی مربوط است که امکان خیال پردازی کودک را
در شرایط گوناگون مورد ارزیابی قرار می دهد.
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عامل  .5کنجکاوی :به سؤاالتی در مورد کنجکاوی کودک در شرایط گوناگون مربوط
است.
جدول  .2مجموع واریانس تبیین شده پس از چرخش
پس از چرخش
واریانس تجمعی بر حسب
درصد

7/836
14/474
21/046
27/574
33/109
38/577
43/983
49/073
53/944
58/412
62/683
66/663

  
واریانس بر حسب درصد

     عامل

7/836
6/638
6/572
6/528
6/536
5/468
5/406
5/089
4/871
4/468
4/270
3/980

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

جدول  . 3پایایی عوامل و سؤاالت مرتبط با هر عامل
عامل

عامل  .1تحریک کنندگی عناصر طبیعی
عامل  .2بازی -مشارکت کودک
عامل  .3انعطاف پذیری عملکردها
عامل  .4خیال پردازی
عامل  .5کنجکاوی

ضریب پایایی

0/832
0/746
0/736
0/741
0/750
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بررسی توزیع فراوانی عوامل :بررسی توزیع فراوانی پاسخ ها بر حسب «تحریک کنندگی
عناصرطبیعی» نشان داد  20درصد پاسخ دهندگان توافق متوسط و  80درصد آنان توافق زیادی
با این عامل دارند .بنابراین می توان گفت پاسخ دهندگان« ،تحریک کنندگی عناصرطبیعی» را
به عنوان یک عامل تشخیص داده اند.
بررسی توزیع فراوانی پاسخ ها بر حسب «بازی ــ مشارکت» نشان داد  0/5درصد
پاسخ دهندگان توافق کم 8/2 ،درصد توافق متوسط و  91/3درصد آنان توافق زیادی با این
عامل دارند .بنابر این می توان گفت پاسخ دهندگان« ،بازی ــ مشارکت» را به عنوان یک عامل
تشخیص داده اند.
بررسی توزیع فراوانی پاسخ ها بر حسب «انعطاف پذیری عملکردها» نشان داد  0/5درصد
پاسخ دهندگان توافق کم 18/3 ،درصد توافق متوسط و  81/2درصد آنان توافق زیادی با آن
دارند .بنابراین می توان گفت پاسخ دهندگان« ،انعطاف پذیری عملکردها» را به عنوان یک عامل
تشخیص داده اند.
بررسی توزیع فراوانی پاسخ ها بر حسب «خیال پردازی» نشان داد  22/5درصد پاسخ دهندگان
توافق متوسط و  77/5درصد آنان توافق زیادی با این عامل دارند .بنابراین می توان گفت
پاسخ دهندگان« ،خیال پردازی» را نیز به عنوان یک عامل تشخیص داده اند.
بررسی توزیع فراوانی پاسخ ها بر حسب «کنجکاوی» نشان داد  26درصد پاسخ دهندگان توافق
متوسط و  74درصد آنان توافق زیادی با این عامل دارند .بنابراین می توان گفت پاسخ دهندگان،
«کنجکاوی» را به عنوان یک عامل تشخیص داده اند.
تبیین مدل تحقیق :حال که جداول توزیع فراوانی ،توافق پاسخ دهندگان را با عوامل به دست
ش سنجی مربیان مهد کودک تأیید می کنند ،می توان رابطه میان عوامل را
آمده از پرسشنامه نگر 
به صورت یک مدل پیشنهاد داد:
پژوهش حاضر ،مبین رابطه ای میان سه عامل مؤثر در خالقیت یعنی «کنجکاوی»،
«خیال پردازی» و«بازی ــ مشارکت» کودک و برخی ویژگی های معمارانه مانند «تحریک کنندگی
عناصر طبیعی» و «انعطاف پذیری عملکردها» در فضای مهدکودک هاست .تأثیر مستقیم و
غیرمستقیم عوامل مذکور در جدول های  4و  5آمده است .مقدار  pدر هر مورد ،معناداری
رابطه های مستقیم و غیر مستقیم 1عوامل را نشان می دهد.
١ــ میزان تأثیر غیرمستقیم عوامل از ضرب مقدار بتای (وزن رگرسیونی) هر خط مسیر در بتای مسیر بعدی به دست آمده است.
در شکل  1که مدل تحقیق را نشان می دهد می توان مسیر های غیر مستقیم و مقدار بتا های هر خط مسیر را مشاهده کرد.
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جدول  .4تأثیر مستقیم استاندارد (اوزان رگرسیونی)
سطح معناداری

0 /001
p < 0 /001
p = 0 /017
p = 0/019
p < 0 /001
p = 0/017
p < 0 /001
p < 0 /001
p = 0/006
<p

خطای نمونهگیری برآورد

0/326
0/519
0/161
0/141
0/307
0/136
0/184
0/560
0/184

0/069
0/060
0/068
0/060
0/059
0/057
0/049
0/066
0/067

تحریک کنندگی عناصر طبیعی ← انعطاف پذیری عملکردها
تحریک کنندگی عناصر طبیعی ← کنجکاوی
تحریک کنندگی عناصر طبیعی ← بازی ــ مشارکت کودک
تحریککنندگی عناصر طبیعی← خیالپردازی
← خیالپردازی
بازی ـــ مشارکت
انعطاف پذیری عملکردها ← کنجکاوی
انعطاف پذیری عملکردها ← خیال پردازی
← بازی ــ مشارکت کودک
کنجکاوی
← خیال پردازی
کنجکاوی

جدول  . 5تأثیرات غیرمستقیم استاندارد
خطای نمونه گیری

برآورد

سطح معناداری

0 /001

<p

0/060

0/044

0/017

=p

0/068

0/316

0/019

=p

0/060

0/310

0 /001

<p

0/066

0/076

0 /001

<p

0/049

0/048

0 /001

<p

0/059

0/172

تحریک کنندگی عناصر طبیعی ← کنجکاوی
(از طریق عامل انعطاف پذیری عملکردها)
تحریک کنندگی عناصر طبیعی ← بازی-مشارکت کودک
(از طریق عوامل کنجکاوی و انعطاف پذیری عملکردها)
تحریک کنندگی عناصر طبیعی ← خیال پردازی
(از طریق عوامل کنجکاوی ،انعطاف پذیری عملکردها و
بازی-مشارکت)
انعطاف پذیری عملکردها ← بازی -مشارکت کودک
(از طریق عامل کنجکاوی)
انعطاف پذیری عملکردها ← خیال پردازی
(از طریق عوامل کنجکاوی و بازی-مشارکت)
کنجکاوی ← خیال پردازی
(از طریق عامل بازی -مشارکت)
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جدول های  4و  5نشان می دهند مقدار رابطه مستقیم عامل «تحریک کنندگی عناصر طبیعی»
با عامل «بازی ــ مشارکت»« ،انعطاف پذیری عملکردها»« ،خیال پردازی» و «کنجکاوی» به
ترتیب برابر با  0/141 ،0/326 ،0/161و  0/519است (جدول .)4
میزان رابطه غیر مستقیم عامل «تحریک کنندگی عناصر طبیعی» با هر یک از عوامل مذکور،
به ترتیب برابر با  ،0/316صفر 0/310 ،و  0/044می باشد (جدول.)5
مقایسه ارقام مذکور نشان می دهد مقدار رابطه غیر مستقیم عامل تحریک کنندگی عناصر
طبیعی با عامل بازی ــ مشارکت بزرگتر از رابطه مستقیم آن هاست و می توان نتیجه گرفت که
متغیر های پنهان ،روابط کاذب دارند .میزان رابطه غیر مستقیم دو متغیر «تحریک کنندگی عناصر
طبیعی» و «انعطاف پذیری عملکردها» ،صفر است و بنابراین میان آن دو متغیر ،متغیر های دیگری
به عنوان متغیر پنهان وجود ندارد.
بررسی رابطه «تحریک کنندگی عناصر طبیعی» با «خیال پردازی» نشان داد مقدار رابطه
غیرمستقیم آن ها بزرگتر از رابطه مستقیم میان آن هاست و می توان نتیجه گرفت متغیر های پنهان،
روابط کاذب دارند.
رابطه «تحریک کنندگی عناصر طبیعی» و «کنجکاوی» نشان می دهد رابطه مستقیم آن ها از
رابطه غیر مستقیم شان بزرگتر است و بنابراین میان آن دو متغیر ،متغیر های دیگری به عنوان متغیر
پنهان وجود دارد.
مقدار رابطه مستقیم عامل «انعطاف پذیری عملکردها» با عامل «بازی ــ مشارکت»« ،خیال پردازی»
و«کنجکاوی» به ترتیب برابر با صفر  0/184 ،و  0/136است (جدول  .)4میزان رابطه غیر
مستقیم عامل «انعطاف پذیری عملکردها» با هر یک از عوامل مذکور به ترتیب برابر با ، 0/076
 0/048و صفر می باشد(جدول  .)5مقایسه ارقام مذکور نشان می دهد بر اساس مدل پیشنهادی،
میان عامل «انعطاف پذیری عملکردها» و عامل «بازی ــ مشارکت» رابطه غیرمستقیم وجود
دارد .میزان رابطه مستقیم دو متغیر «انعطاف پذیری عملکردها» و «خیال پردازی» از رابطه غیر
مستقیم شان بزرگتر است و بنابراین میان آن دو متغیر ،متغیر های دیگری به عنوان متغیر پنهان
وجود دارد.
رابطه «انعطاف پذیری عملکردها» و «کنجکاوی» بیانگر آن است که مقدار رابطه غیرمستقیم
آن ها صفر است و بنابراین میان آن دو متغیر ،متغیر های دیگری به عنوان متغیر پنهان وجود ندارد.
مقدار رابطه مستقیم عامل «بازی ــ مشارکت» با «خیال پردازی» برابر با  0/307است (جدول
 .)4میزان رابطه غیرمستقیم آن دو نیز برابر با صفر می باشد (جدول)5؛ از آنجا که میزان رابطه
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غیرمستقیم دو عامل مذکور صفر است ،می توان نتیجه گرفت میان آن دو متغیر ،متغیر های دیگری
به عنوان متغیر پنهان وجود ندارد.
مقدار رابطه مستقیم عامل «کنجکاوی» با عامل «بازی ــ مشارکت» و «خیال پردازی» به ترتیب
برابر با  0/560و  0/184است (جدول .)4میزان رابطه غیر مستقیم عامل «کنجکاوی» با هر  یک
از عوامل مذکور به ترتیب برابر با صفر و  0/172می باشد(.جدول .)5بنابراین رابطه غیرمستقیم
«کنجکاوی» و «بازی ــ مشارکت» صفر است و میان آن دو متغیر ،متغیر های دیگری به عنوان
متغیر پنهان وجود ندارد .اما رابطه مستقیم «کنجکاوی» و «خیال پردازی» از رابطه غیرمستقیم
آن ها بزرگتر است و بنابراین میان آن دو متغیر ،متغیر های دیگری به عنوان متغیر پنهان وجود
دارد.
جدول تأثیرات غیر مستقیم نشان می دهد:
• الزم است میان «تحریک کنندگی عناصر طبیعی» و «کنجکاوی» متغیر های دیگری
وجود داشته باشند تا رابطه غیرمستقیم را تبیین کنند؛ در این مورد ،عامل «انعطاف پذیری
عملکردها» ،به عنوان متغیر پنهان در نظر گرفته می شود (شکل .)1
• الزم است میان «انعطاف پذیری عملکردها» و «خیال پردازی» ،متغیر های دیگری
وجود داشته باشند تا رابطه غیر مستقیم را تبیین کنند؛ در این مورد ،عامل «بازی ــ مشارکت» ،به
عنوان متغیر پنهان در نظر گرفته می شود (شکل.)1
• الزم است میان «کنجکاوی» و «خیال پردازی» متغیر های دیگری وجود داشته باشند
تا رابطه غیر مستقیم را تبیین کنند؛ در این مورد ،عامل«بازی ــ مشارکت» ،به عنوان متغیر پنهان
در نظر گرفته می شود (شکل.)1
تحریک کنندگی
عناصر طبیعی
6

9

خیال
پردازی

60

0/5

51

07

0/3

مشارکت

32

1

0/

14

بازی ـ

0/184

0/

0/

کنجکاوی

0/184

شکل .1مدل پیشنهادی رابطه متغیرها

6

13

0/

انعطاف پذیری
عملکردها
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شکل  1مدلی از رابطه عوامل مذکور است که نشان می دهد عامل «تحریک کنندگی عناصر
طبیعی» متغیر مستقل و عوامل «انعطاف پذیری عملکردها» «،بازی ــ مشارکت» و «کنجکاوی»
متغیر های میانجی و عامل «خیال پردازی» متغیر وابسته است .بررسی تأثیر مستقیم و غیرمستقیم
عوامل مذکور نشان داد رابطه متغیرها در مدل مذکور در سطح  95درصد اطمینان قرار دارد
(جدول های  4و .)5
آزمون برازندگی مدل کلی:

در پژوهش حاضر ،برای تشخیص برازندگی مدل ،از شاخص های مطلق خی دو(،)CH²
نسبت خی دو به درجه آزادی (  ،)CH²/dfشاخص های  NFI،RMSEA،CFIو شاخص هولتر
 HOELTERبهره گرفته است .مطابق اطالعات مدل ،مقدار به دست آمده خی دو 0/008
است؛ از آنجا که مقادیر بزرگ خیدو ،از برازش بد و مقادیر کوچک آن از خوبی برازش مدل
حکایت می کند (سرمد و همکاران به نقل از کیامهر ،)1381،مدل برازش قابل قبولی دارد.
نسبت خی دو به درجه آزادی ،شاخصی است که به قدر مطلق پسماندها توجه دارد و هرچه
به عدد صفر نزدیکتر باشد ،خوبی برازش مدل را نشان می دهد (هومن)1384،؛ در پژوهش
حاضر ،نسبت خی دو به درجه آزادی برابر با  0/008است.
خوبی برازندگی مدل برابر با نسبت مجموع مجذور تفاوتها به واریانس های مشاهده شده
است .بر پایه قرارداد ،مقدار  CFIباید برابر یا بزرگتر از  0/9باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود
(هومن .)41 :1384،در پژوهش حاضر ،میزان  CFIبا  1برابر است که برازش خوب و قابل
قبول برای مدل را نشان می دهد؛ به عبارت دیگر مدل با واقعیت جامعه منطبق است.
اگر شاخص ( RMSEAجذر برآورد واریانس خطای تقریب) بیش از  0/1باشد ،برازش ضعیف
و در صورتی که میزان آن صفر باشد ،برازش مدل ایده آل است (هومن .)42 :1384،در پژوهش
حاضر ،شاخص  RMSEAبا مقدار صفر ،برازندگی بسیار خوب مدل تحقیق را نشان می دهد.
اگر مقدار شاخص نرم شده برازندگی  NFIمیان  0/9تا  0/95باشد ،برازش مدل ،قابل
قبول است .مقادیر باالتر بسیار مناسبتر است (هومن .)40 :1384 ،در این پژوهش ،شاخص
 NFIبرای مدل تحقیق ،برابر با  1است و از برازش بسیار خوب مدل حکایت می کند.
شاخص هولتر  HOELTERبا مقادیر بیشتر از  ،200برازش خوب مدل را نشان می دهد
(هومن .)43 :1384،در تحقیق حاضر ،مقدار شاخص هولتر برای مدل حاصل ،برابر با
 101970است و بنابراین مدل برازش بسیار خوبی دارد.
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بحث و نتیجه گیری

بر اساس مدل پژوهش ،می توان رابطه متغیرها را به صورت توصیفی بیان کرد .در مقاله
حاضر  5رابطه تبیین و تحلیل می شود که به ترتیب به آن ها می پردازیم:
« .1تحریک کنندگی عناصر طبیعی» بر «کنجکاوی» مؤثر است :

بر اساس مدل تحقیق (شکل  )1و (جدول  )4که سطح معناداری تأثیر عامل  1بر عامل 5
را کمتر از  0/001نشان می دهد ،می توان نتیجه گرفت «تحریک کنندگی عناصر طبیعی» بر
«کنجکاوی» در سطح  99/9درصد اطمینان ،مؤثر و معنادار است .کنجکاوی ،با میل به دانستن
و ایجاد سؤال برای کودک همراه است .وجود اختالف در شکل ظاهری عناصر طبیعی (آب،
نور ،گیاه و مانند آن) و امکان به کارگیری آن ها به شیوه های گوناگون که آن را «تنوعپذیری عناصر
طبیعی» می نامیم ،می تواند برای ذهن جستجوگر کودک ایجاد سؤال کند و زمینه کنجکاوی او را
فراهم نماید.
چنان که در پیشینه تحقیق آوردیم ،مرحله کنجکاوی یکی از مراحل فرایند خالقیت به شمار
می آید (تمدوگون)151-139 :2006،؛ ازاین رو ویژگی تنوع پذیری عناصر طبیعی در ارتقاء
خالقیت کودک مؤثر است .برای مثال گیاهان با شکل ،رنگ و اندازه گل و برگ گوناگون در
فصول مختلف به تنوع فضا کمک می کنند یا وجود رنگ های گوناگون طیف نور با بهره گیری
از شیشه های رنگی و یا ایجاد حوض ،فواره ،آبشار و آکواریوم ،برای تنوع فضا مؤثر است و
می توان در طراحی فضای مهد کودک و سایر فضا های ویژه کودکان ،از تفاوت ها و تنوع هایی
1
عناصر طبیعی پدید آورده اند ،سود جست.
« .2تحریک کنندگی عناصر طبیعی» بر «بازی-مشارکت» مؤثر است :

با توجه به مدل تحقیق (شکل )1و (جدول  )4که سطح معناداری تأثیر عامل  1بر عامل 2را
کمتر از  0/05نشان می دهد ،می توان دریافت «تحریک کنندگی عناصر طبیعی» بر «بازی ــ
مشارکت» در سطح  95درصد اطمینان مؤثر و معنادار است .امکان بازی با آب،کاشت گیاه
توسط خود کودک ،بازی با نور و سایه ،بازی با شن و مانند آن که از آن با عنوان قابلیت «بازی
سازی عناصر طبیعی» یاد می کنیم ،عالوه بر آن که در ارتقاء انگیزش و آزاد سازی هیجانات
1ــ الزم به توضیح است که در پژوهش حاضر ضمن تبیین مدل تحقیق ،ایده  های معمارانه ــ چنا ن که از عنوان مقاله
نیز پیداست ــ مورد بررسی قرار می گیرد و تبیین طراحی کاربردی فضاها و اینکه ایده های مذکور چگونه در طراحی
فضای مهد کودک مورد استفاده قرار می گیرند ،مقاله دیگری را می طلبد که انشاء الله در آینده تقدیم خوانندگان محترم
می شود.
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کودک مؤثر است ،بستر مناسبی برای مشارکت کودک در فعالیت های گروهی به شمار می آید.
مطابق ادبیات موضوع ،بازی به خیال پردازی کودک کمک می کند (الکساندر)368 :1977،
و قدرت خالقیت کودکان نیز به خیال پردازی آنان بستگی دارد (کریپنر)606-597 :1999،
مشارکت کودک در فعالیت های گروهی نیز در رشد خالقیت او مؤثر است (پائولوس:2000،
 )262-237و (مامیکینا و همکاران .)99-96 :2002،بنابراین می توان از قابلیت «بازی
سازی عناصر طبیعی» برای ارتقاء خالقیت کودک بهره گرفت .برای مثال می توان در طراحی
مهد کودک ها با ایجاد فضای امن و مناسب جهت بازی با مواد طبیعی مانند :شن ،خاک و آب و
یا فضایی برای کاشت گیاهان توسط کودک ،زمینه بازی و مشارکت او را در بازی های گروهی
فراهم کرد.
« .3تحریک کنندگی عناصر طبیعی» بر«خیال پردازی» مؤثر است :

بر اساس مدل تحقیق(شکل  )1و (جدول  ،)4سطح معناداری تأثیر عامل  1بر عامل 4کمتر
از  0/05است؛ بنابراین می توان دریافت «تحریک کنندگی عناصر طبیعی» بر«خیال پردازی» در
سطح  95درصد اطمینان مؤثر و معنادار است .برخی عناصر طبیعی به دلیل برخورداری از رنگ
و شکل گوناگون و نیز تغییرات ظاهری در شرایط مختلف ،که آن را ویژگی «تغییرپذیری عناصر
طبیعی» می نامیم ،می تواند به ارتقاء انگیزش کودک برای خیال پردازی منجر شود.
انسان به طور فطری به عناصر طبیعی عالقه مند است .بسیاری از رؤیا های انسان از تداعی
تصاویر ذهنی در مورد طبیعت شکل گرفته است (مانند رؤیای پرواز با دیدن پرواز پرندگان) و
چون نیروی ثبت تصاویر ذهنی ،خیال است (شیخ االسالمی ،)1383 ،بنابراین عناصر طبیعی
می توانند در خیال پردازی مؤثر باشند« .تغییر پذیری عناصر طبیعی» موجب تعدد و تنوع تصاویر
ذهنی شده ،خیال پردازی را تقویت می کند .مطابق ادبیات موضوع ،خیال پردازی از ارکان
خالقیت به شمار می آید (کریپنر )606-597 :1999،بنابراین «تغییرپذیری عناصر طبیعی»
می تواند به رشد خالقیت کودک کمک کند.
« .4انعطاف پذیری عملکردها» بر «کنجکاوی» مؤثر است :

بر اساس مدل تحقیق (شکل  )1و (جدول  )4که سطح معناداری تأثیر عامل  3بر عامل  5را
کمتر از  0/05نشان می دهد ،می توان دریافت تأثیر «انعطاف پذیری عملکردها» بر «کنجکاوی»
در سطح  95درصد اطمینان قرار دارد و معنادار است .منظور از انعطاف پذیری عملکردها آن
است که امکان بهره گیری از یک فضا در زمان های متفاوت ،برای عملکرد های گوناگون وجود
داشته باشد .برای مثال یک فضا در زمان های گوناگون (با اندکی تغییرات) برای عملکرد های
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قصه خوانی ،نقاشی ،بازی و مانند آن به کار رود.
معنای دیگر انعطاف پذیری عملکردها آن است که در یک فضا چند عملکرد مختلف در کنار
هم در یک زمان امکان حضور داشته باشند .برای مثال در گوشه ای از یک فضا امکان نقاشی و
در گوشه دیگری از همان فضا امکان قصه خوانی یا بازی وجود داشته باشد .هدف از این کار
ایجاد «آزادی انتخاب» برای کودکان است .می توان برای انعطاف پذیر کردن فضاها در زمان های
گوناگون و مطابق برنامه های آموزشی ،به کمک عناصر جابه جا شونده ،فضا را به تعداد عملکرد
مورد نیاز تقسیم کرد .ویژگی مذکور را ویژگی «تغییرپذیری فضا و اجزای آن» می نامیم.الزم به
توضیح است که ویژگی تغییرپذیری فضاها به صفت «بدیع بودن» آن ملزم است ،زیرا اگر تنوع و
تغییرات فضاها تکراری شوند ،فضا برای کودک یکنواخت شده و جاذبه ای ندارد .پس می توان
فضا های تغییر پذیر را به گونه ای طراحی کرد که تغییرات آن تکراری نباشد .الزمه این طراحی آن
است که کودک بتواند فضا را تغییر دهد و در جریان بازی تغییر فضا ،خیال پردازی کند .پیشینه
تحقیق نیز نشان می دهد بهره گیری از آثار کودکان در ارتقاء انگیزش آنان مؤثر است و بر خالقیت
آنان تأثیر مثبت دارد (ادواردز و اسپرینگیت.)1995،
« .5انعطاف پذیری عملکردها» بر «خیال پردازی» مؤثر است:

با توجه به مدل تحقیق(شکل )1و (جدول  )4که سطح معناداری تأثیر عامل  3بر عامل 4را
کمتر از  0/001نشان می دهد ،می توان دریافت که «انعطاف پذیری عملکردها» بر «خیال پردازی»
در سطح  99/9درصد اطمینان مؤثر و معنادار است .انعطاف پذیری عملکردها به کودکان امکان
می دهد که بتوانند اجزای فضا مانند دیوار های سبک و متحرک را به کمک مربی جا به جا کنند
(مشارکت در تغییر فضا) و در قالب یک بازی گروهی ،فضا را به سلیقه خود تغییر دهند؛ بنابراین
فضا های انعطاف پذیر می توانند زمینه بازی را برای کودکان فراهم کنند .ادبیات تحقیق نیز
نشان می دهد بازی زمینه ساز خیال پردازی است (الکساندر )368 :1977،و خیال پردازی نیز
عامل مؤثر در فرایند خالقیت به شمار می آید (کریپنر .)606-597 :1999،بنابراین فضا های
انعطاف پذیر و تغییرپذیر ،خیال پردازی و در نتیجه خالقیت کودک را افزایش می دهند.
محدودیت های پژوهش

در هر پژوهشی ،به موازات دستاورد های تحقیق ،محدودیت هایی نیز وجود دارد.
مداخله گر هایی که محدودیت تحقیق حاضر را رقم می زنند ،عبارتند از:
١ــ جنسیت کودکان :در مهد کودک ها ،دو گروه کودکان دختر و پسر ،حضور دارند .اما آزمون
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نگرش سنجی مربیان به تفکیک جنسیت کودکان انجام نشده است .در حالی که ممکن است میزان
تأثیر ویژگی های به دست آمده از تحقیق حاضر ،در جنس دختر یا پسر متفاوت باشد.
٢ــ در پژوهش حاضر ،شیوه اجرای پرسشنامه ها نیز می تواند یکی از محدودیت های تحقیق
باشد .همکاری کامل نداشتن پاسخ دهندگان ،محدودیت زمان و احتمال بی حوصله و بی دقت
خواندن سؤاالت موجب می شود تا پاسخ ها به طور دقیق ،معرف نگرش پاسخ دهنده نباشد.
٣ــ عوامل بسیاری در خالقیت کودکان مؤثرند ،از جمله :ویژگی های شخصیتی کودک،
عوامل عاطفی(در خانواده یا در مهدکودک) ،تکنیک های آموزشی ،رابطه مربی و کودک ،امنیت
کودک در مهد کودک و مانند آن.
هر چند مقاله حاضر ،مجالی برای پرداختن به همه عوامل مذکور را ندارد ،اما الزم است تا
در تحقیقات آتی به مداخله گر های یادشده ،توجه شود.
پیشنهادات

می توان برای ارتقای تحقیق ،پیشنهاد های زیر را در نظر گرفت:
١ــ پژوهش های دیگر با حوزه تحقیق بزرگتر به بررسی نقش جنسیت کودکان در تأثیرپذیری
از فضای مهد کودک با رویکرد ارتقاء خالقیت بپردازد.
٢ــ به دلیل تعمیم پذیری روش تحقیق ،می توان سایر فضا های آموزشی مانند دبستان را نیز
مطالعه و بررسی کرد؛ به نظر می رسد می توان با لحاظ کردن گام های تحقیق ،سایر فضاها با
کاربری غیر آموزشی مانند مسکن ،درمانگاه ،فضا های بازی در عرصه های مسکونی و مانند آن
را نیز با رویکرد ارتقاء خالقیت کودک مورد مطالعه قرار داد.
٣ــ پیشنهاد می شود برای بهره برداری بهتر از دستاورد های تحقیق ،برنامه های ویژ ه ای برای
آموزش مربیان مهد کودک در نظر گرفته شود تا مربیان بتوانند از قابلیت ها و پتانسیل های موجود
در فضا برای ارتقای کنجکاوی ،مشارکت و بازی کودک بهره گیرند و در ارتقای خالقیت کودک
مؤثر باشند.
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