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چكيده:

خالقيت ضرورتي انكارناپذير براى جوامع امروزى محسـوب مى شـود، و پرورش آن از اساسى ترين 
اهداف هر نظام آموزشـى اسـت. هدف از مقالة حاضر بررسـي نقش كيفيت هاى عناصر محيطى همچون 
رنگ، فرم و بافت در محيط هاى آموزشى كودكان 3 تا 6 ساله، نسبت به خالقيت است. روش مقالة حاضر 
توصيفى از نوع پيمايشـى است. جامعة آمارى مورد مطالعه در اين پژوهش، كليه مربيان مهدكودك هاى 
شهرسـتان شيراز در سـال تحصيلى 92-91 بوده است. نمونة آمارى شـامل 5٠ مربى است، كه به شيوة 
نمونه گيري خوشه اى انتخاب شدند. ابزار پژوهش مورد استفاده، پرسش نامة محقق ساخته است كه روايى 
آن به دو طريق روايى محتوايى و روايى سازه بررسى گرديد. پايايى پرسش نامه نيز به دو طريق تنصيفى 
و تعيين همبسـتگى درونى انجام شـد، به طورى  كه از هر دو طريق ضريب (٠/85) به دست آمد. به منظور 
تجزيه وتحليل داده ها، از روش آمار توصيفى شـامل جداول فراوانى، ميانگين و انحراف استاندارد و آمار 
اسـتنباطى شامل روش آمارى اندازه گيرى هاى مكرر، آزمون t و تحليل واريانس يك طرفه استفاده شده 
اسـت. يافته هاى پژوهش نشـان مى دهد كه بين ديدگاه مربيان نسـبت به دو متغيـر رنگ و فرم تفاوت 
معنـادارى وجـود دارد. بدين ترتيب كه رنگ از ديدگاه مربيان نقـش مهم ترى در خالقيت كودكان دارد. 
در ايـن ميـان، مربيانى كه داراى رشـتة تحصيلى مرتبط بودند اهميت بيشـترى بـراى نقش متغيرهاى 
كيفيات محيطى بر خالقيت كودكان قائل بودند. بين ديدگاه هاى مربيان با توجه به سابقة خدمت و ميزان 
تحصيالت آن ها، نسـبت به نقش متغيرهاى كيفيـات محيطى بر خالقيت كودكان تفاوت معنادارى وجود 
ندارد. نتيجه پژوهش حاضر نشـان مى دهد از ديدگاه مربيـان مهدكودك ها نقش جنبه هاى كيفى محيط 

همچون رنگ، فرم و بافت به ويژه رنگ بر ارتقاء خالقيت كودكان در محيط هاى آموزشى مؤثر است.
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مقدمه
تأثير خالقيت، به عنوان پرقدرت ترين توانايی بشری، بر زندگي و ابعاد مختلف آن كامًال مشهود است. 
به قول راجرز۱ آدمی ذاتًا خالق متولد می شود؛ يعنی اين استعداد با شدت و ضعف در همه افراد موجود 
است و راه های بی شماری نيز برای پرورش آن وجود دارد. پروفسور ريچارد فلوريدا۲، تئوريسين مسائل 
شهري، بر آن است که برنامه ريزي براي دستيابي به فرهنگ سازي و آموزش جامعه در جهت ايجاد نسل 
خــالق، بــدون توجه و تمركز بر كودكان و پرورش خالقيت آن ها، به عنوان ســرمايه هاي بالقوة امروز و 

كارآفرينان فرداي كشور، امكان پذير نيست (البرزی، ۱۳۸۶). 
از طرف ديگر، عقيدة بســياری از متخصصان تعليم وتربيت کودک بر اين است که منشاء بسياری از 
توانايی های انســان در دوران کودکی است. طبق تحقيقات به دســت آمده، آغاز پرورش قدرت تخيل و 
خالقيت نيز در دورة کودکی شــکل می گيرد (اميری و اسعدی، ۱۳۸۶). از نظر فرويد۳، نيز منبع خالقيت 
را بايد در تجربيات دورة کودکی فرد يافت. از اين رو الزم است در مراحل آغازين رشد کودک، پرورش 
خالقيت او مورد توجه قرار گيرد. رشــد دادن تفکر خالق در کودکان به صورت همه جانبه در اين ســنين 
نيازمند آموزش از طريق تمرين های خالقه و قرار دادن کودک در محيطی است که به باروری اين ذهنيت 

در وی کمک نمايد.
هداســتارت۴ و فالو ترو۵ (۱۳۸۹) در پژوهش های علمی خــود اهمّيت آموزش در دوران کودکی را 
از دو جنبه مورد نظر قرار داده، که يکی حساســيت و ســهولت اثرپذيری کودکان از محيط های آموزشی 
و ديگری دوام تأثيرات و عمق يادگيری های آن هاست. يعنی يادگيری های اولّيه زمينه های مناسبی برای 
کســب تجارب بعدی کودکان فراهم می آورند و آنچه در ســنين اوليه و پيش دبســتانی آموخته می شود 

پايداری و دوام بيشتری دارد (به نقل از مفيدی، ۱۳۸۱).
 آمابيل۶ بر اين باور است که انگيزش تکليف، به سبب تأثيرپذيری از عوامل فردی و محيطی پيرامون، 
تأثيــر به ســزايی در خالقيت افــراد دارد (البرزی، ۱۳۸۶). اما با توجه به ضعــف در محيط و تکنولوژی 
آموزشــی و همين طور کمبود وقت والدين در روند تحولی تفکر خالق کودکان اين امر در حد کامل و 

به طور بهينه انجام نمی پذيرد.
 امروزه كارشناســان با درك اهميت و ضرورت پرورش انســان در دوران كودكي، به دســته بندي و 
طراحــي فضاهايی پرداخته اند كه هــوش، خالقيت و مباحث اخالقي مرتبط را از دوران كودكي رشــد 
مي دهند. بنابراين آموزش صحيح، برنامه های فعال ســازی فکر و انديشة خالق، تدارک موقعيت ها و نيز 
شــرايط و امکانات خالقه در يک محيط آموزشی مناسب می تواند باعث افزايش روند تحولی خالقيت 

کودک گردد.
بعضی تعريف هاي خالقيت، اين اشتراک ها را دارند: جديد بودن، حقيقی، تعميم پذيری، جالب بودن 

و توانايی های ذهنی (اسودی، ۱۳۸۹).
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گيلفورد۷ حداقل هشت توانايی اوليه را برای تشکيل ساختار خالقيت فرض کرد. برخی خصيصه هايی 
که مستقيمًا در ظهور خالقيت مؤثرند، عبارتند از:

۱. بديع بودن: توانايی تفکر به شيوة غيرمتداول و خالف عادت رايج است.
۲. انعطاف پذيری: توانايی تفکر به راه های مختلف برای حل مسئله.

۳. بسط: توانايی توجه به جزئيات در حين انجام يک فعاليت.
۴. سيالی: توانايی فرد در ارائه تعداد راه حل های متعدد. اين عقيده بر اين است که کميت باعث کيفيت 

می شود (علوی، ۱۳۸۴).
شل كراس۸ (۱۳۷٠) در كتاب خود موانع موجود در برابر تفكر خالق را به دو دسته تقسيم كرده است: 

الف. موانع بيروني، كه خود به موانع تاريخي، زيستي، اجتماعي و محيط پيرامون تقسيم مي شود.
ب. موانع دروني_ رواني مانند: عادات، ترس از تحقير و … (به نقل از کاظمی و جعفری، ۱۳۸۷).

رويكردهای اساســی در زمينة خالقيت وجــود دارد اما رويکرد محيط خالق، كه رويكرد مورد نظر 
پژوهش حاضر است، با جمع آوري عقيده هاي صاحب نظراني چون سيكزنتمي هالي، آمابيل و اكوال در 

راستاي تحقيق بسط داده مي شود.

روان شناسان اجتماعی با تأکيد بر «موقعيت های خالق» محيط و شرايط اجتماعی را که بر خالقيت 
افراد تأثيرات متفاوتی دارند تبيين مي كنند. هنســی۹ (۲٠٠۳)؛ کرفت۱۰ (۲٠٠۲) و آمابيل (۲٠٠۱) معتقدند 
كه خالقيت هميشــه در يک بســتر مناســب پديد می آيد (به نقل از البرزی، ۱۳۸۶). به عقيده آن ها درک 
اهميت محيط مناسب موجب بروز خالقيت می شود (دميرچی،۱۳۸٠). مهم ترين دليلي كه برخي رويكرد 
زيست محيطي را بر رويكرد خالقيت فردي ترجيح مي دهند اين است كه تغيير محيط بسيار راحت تر از 

تغيير شخصيت فردي است (گليسر۱۱، ۲٠٠۵). 
اکوال۱٢ (۱۹۹۳)، طی پژوهش های گستردة خود دريافت كه آشنا نمودن کودکان با تجربه های گوناگون، 
محيط های مختلف، آموزش اســتفاده از موقعيت ها، مشاغل و محيط طبيعی می تواند در قدرت نگرش، 
تجسم فضايی و جزئيات منعکس گردد، به طوری که کودکان از هر موقعيتی يک نماد کلی در ذهن خود 
می پرورانند و با نگريســتن دقيق به تجربه و موقعيت بهتر آن را در خالقيت های ترســيمی خود نشــان 

مي دهند، بنابراين برای بهبود بازده خالقيت آنان می توانند مؤثر باشند (به نقل از البرزی، ۱۳۸۶).
 سيکزنتمی هالی۱۳ (۱۹۸۹) بيان می دارد كه ما نمی توانيم به افراد و کار های خالقشان جدا از اجتماعی 

که در آن عمل می کنند بپردازيم، زيرا خالقيت هرگز نتيجه عمل فرد به تنهايی نيست (حسيني، ۱۳۸۶).
با توجه به هدف پژوهش، در ادامة مطالب به ذکر تحقيقات پيشــين در دو بخش پرداخته می شــود. 
بخشی که به اهميت کيفيت فضاهای مناسب بر خالقيت کودکان انجام شده و بخش ديگر تحقيقاتی که بر 

نقش مربيان و ديدگاه های آنان نسبت به پرورش خالقيت کودک و فضا تأکيد کرده اند.
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پيرامــون تحقيقاتی که بر نقش فضا بر خالقيت کودکان تأکيد دارنــد، جباری و ميرزايی (۱۳۸۹) در 
پژوهش خود، اصول طراحی فضاهای مناسب کودکان در جهت پرورش خالقيت را مورد بررسی قرار 
داده و برآننــد كه ضرورت به کارگيری رنگ، فــرم و فضا و بهره گيری از گرافيک محيطی و ديگر عوامل 
زيباشناسانه به عنوان عوامل مؤثر می تواند باعث رشد خالقيت آن ها گردد. همچنين آقالطيفی (۱۳۸۷) در 
بررسی و تبيين نقش محيط در پرورش خالقيت کودکان، عوامل محيطی مؤثر بر آن را بازنمايی می كند. 
در اين راستا با دقت در زندگی روزانة کودک، درک او از محيط را بازشناسی کرده و در نهايت ايده های 

فضايی و کالبدی برای مناسب بودن محيط کودک در جهت خالقيت، ارائه داده است.
از طرفی شفايی و مدنی (۱۳۸۸) نيز در تحقيق خود به بررسی بهره گيری از قابليت های محيطی مؤثر بر 
ذهن، رفتار کودکان و رويکرد ارتقاء خالقيت آنان پرداخته اند. در اين تحقيق آن ها نشان می دهند که رابطة 
مستقيم و معناداری بين برخی متغيرهای محيطی همچون تحريک کنندگی محيط طبيعی و انعطاف پذيری 
عملکردهــا بــا برخی صفات خالقيت همانند کنجکاوی، بازی و مشــارکت و خيال پردازی وجود دارد. 
همين طور آلتمن و مور محيط را بر پرورش خالقيت مؤثر دانسته و اظهار می دارند كه تحريک احساسات 
و لذت تجربة فضاهای جديد و متنوع مربوط به کيفيِت کشف فضاست. در دوران کودکی، کشف فعاليت 
مهمی است که سبب رشد فکری و رشد اجتماعی کودک مي شود. قدرت تخيل کودک در محيط هايی که 

بتواند آن را کشف نمايد، نيز رشد بيشتری می كند (مظفر، حسينی و عظمتی، ۱۳۸۶).
شــارپ۱۴ (۲٠٠۴) در پژوهشی محيط خالقيت زا را باعث تحريک کنجکاوی کودکان می داند که در 
حين بازی ها و کارهای هنرِی بدون ساختار کسب می کنند. همچنين وی اظهار می دارد که خالقيت يک 
اســتعداد ذاتی اســت و نقش مربيان و والدين در انگيزش کودکان جهت حل کردن مشکالت و توسعه 

مهارت های خالقانه کودکان در حين بازی بسيار مؤثر است.
 پس می توان گفت يکی از عوامل تســهيل کننده يا بازدارندة خالقيت کودکان، محيط اســت. بعد از 
محيط خانواده، محيط آموزشی از مهم ترين اين عوامل است؛ محيطي آموزشی که اساس برنامه ريزی فضا 

و طراحی آن، با توجه به خصوصيات جسمی و روانی کودکان در مراحل مختلف رشد باشد.
در پژوهش هايی که به نگرش مربيان نســبت به فضا و خالقيت کودک انجام شده، تأکيد بر آن است 
که در محيط های آموزشــی مربيان نقش بســيار مهمی دارند. در واقع مربيان با تجربه و اطالعات خود، 
امکاناتی را فراهم کند تا به وسيلة آن بتوان فضايی مناسب را جهت تحقق هدف های متفاوت ايجاد نمود 
(شل کراس، ۱۳۷۲). رنزولی۱۵ (۱۹۹۳) نيز بر نقش معلم، به عنوان مشاور و سرمشق در رشد خالقيت تأکيد 
می كند و می گويد معلمان بايد به محتوای رشتة خود مسلط و از روش های گوناگون تدريس آگاه باشند. 
مدرک تحصيلی پايين معلم و تجربة کم او نيز با کاهش ميزان خالقيت دانش آموزان همبستگی دارد (نقل 

از کاظمی و جعفری، ۱۳۸۷).
معلمان و بزرگ ســاالن می توانند با تأکيد بر خلق انديشــه ها و بيان آن ها در محيطی آزاد و عاری از 
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ارزشــيابی، و با تمرکز بر تفکر واگرا و همگرا، خالقيت کودکان را شــکوفا کنند. آنان همچنين می توانند 
اطمينــان يابند که کودکان از فرصت ها و اعتمادبه نفــس الزم برای رويارويی با خطر (خطرپذيری) و به 

چالش گرفتن فرضيات و ارائه ديدگاه های جديد برخوردارند (محمدی، ۱۳۸۷).
بررسی متغيرهای محيطی در اين پژوهش شامل رنگ، بافت و فرم در فضاهای باز و بسته آموزشی 

است.
روان شناســان کودک همواره به جزئی ترين مراحل رشد و حرکات کودک می پردازند، اما انگار تمام 
اين اتفاقات در يک فضای خنثی با حد و مرز نامشخص روی می دهند، به طوري كه به ندرت صحبت از 
رنگ و فرم ديوارها، درها و پنجره ها و سازه هايی شده است که او را دربرمی گيرند و محيط زندگی اش را 
می ســازند. واضح است که کودک نسبت به فضای ساخته شده، حساس است (محمدی، ۱۳۸۷). منظور 
از فضا، يک محدودة سرد هندسی نيست بلکه هدف فضايی فعال و تأثيرگذار است که زمينة کنجکاوی، 

سؤال کردن (فعاليت ذهنی) و جنب و جوش (فعاليت جسمی) کودکان را فراهم نمايد. 
آمابيل معتقد است «محيط فيزيکی می تواند تحريک بصری برای عملکرد خالق فراهم كند، البته در 

صورتی كه بچه ها از كاربرد اين نشانه در محيط آگاه شوند» (به نقل از اسودی، ۱۳۸۹).
پژوهش دويل نيز به وضوح نشــان داده اســت که انواع عامل های محيطی، فرهنگ خالق را تحت 
تأثير قرار مي دهند. بنابراين، اگر محيط زيســت بر رفتار ما تأثير می گذارد، اين ســؤال پيش مي آيد كه چه 

متغيرهايی بر روي رفتار خالق تأثير مي گذارند؟ 
 در اين راســتا پژوهش ها نشــان مي دهند كه كودكان ساعت ها جذب نشانه هاي بصري رنگ، بافت 
و تصاوير موجود بر ديوار، كف و ســقف كالس مي شــوند. رنگ ها در شــخصيت افراد، به خصوص در 
کودکاني که خواهان تحريک های بصری اند، تأثير بسزايی دارد، مخصوصًا تنوع رنگ ها و استفادة درست 
و مناسب از آن ها در طراحی و تزئين و رنگ  آميزی فضاهای داخلی و ترکيبات مناسب رنگی فضاهای 
آموزشی به دليل شرايط جسمی و روحی کودکان از حساسيت بيشتری برخوردار است و می تواند قدرت 

يادگيری و خالقيت کودکان را ارتقاء دهد (لطف عطا، ۱۳۸۷).
تناسب رنگ ها با دوره های مختلف آموزشی و انتخاب رنگ به سن و سال و جنس کودکان بستگی 
دارد (خســروجری، ۱۳۹۱). در مبحث هنر، منبع تحت عنوان «رنگ، نوآوری و بهره وری»، بيان نموده 
اســت كه رنگ های ســردتر برای فضاهای آموزشی مناسب که سکوت و کارهای چشمی يا ذهنی مورد 
نظر اســت بهتر اســت از درخشــندگی محيط (ضريب انعکاس نور که هر رنگ دارد) کاسته شود، زيرا 

درخشندگی محيط می تواند سبب حواس پرتی شود (محمدی، ۱۳۸۷). 
با اينکه رنگ به خودی خود وســيلة پرقدرتی برای نشــان دادن حالت های عميق درونی و در واقع 
حاوی پيام خاص به کودکان به خصوص در فضاهای آموزشی است (خسروجری، ۱۳۹۱)، اما به موازات 
افزايش ســن كودك، گرايش او به طبيعت و فرم بيشــتر مي شود (اکرمی، ۱۳۸۴). طبق تحقيقات به دست 
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آمده، كودكاني كه در آن ها غلبه فرم بيشــتر از رنگ اســت، خالق ترند و از لحاظ ضريب هوشي باالتر از 
گروه رنگ ساالران هستند (مرتضوی، ۱۳۸٠).

در پژوهش حاضر، منظور از فرم، ايجاد شكل ها و حجم های منحنی و يا زاويه دار (به صورت برجسته، 
تخت و فرورفته) به صورت مستقل و يا الحاقی بر عناصر محيطی آموزشی کودکان با کاربردهای مختلف 

است ( اين بعد کيفی فضا در نظرسنجی برای مربيان به طور واضح توضيح داده شده است).
طبق تحقيقات انجام شده، کودکان به طور طبيعی به فرم های گرد و مدور تمايل دارند و از شکل های 
گوشه دار دوری می کنند و در مقابل انتخاب اشياء و اسباب بازی ها اين گرايش طبيعی را نشان می دهند 
(تابنده، ۱۳۸۷). همين طور ادراک در کودکان کمتر از ۶ يا ۷ ساله به صورت کلی صورت می گيرد و ادراک 
اشياء و فرم های پيچيده تر که دارای جزئيات هستند به کندی صورت می گيرد. بنابراين شكل های کشيده 
شده توسط کودکان منظم تر و ساده تر و متفاوت تر از شکل اصلی هستند (تابنده، ۱۳۸۷). به نظر می رسد 
نقش فرم های منحنی با جزئيات قابل تشخيص در تحريک بصری و گسترش ذهنی کودکان مؤثر باشد. 

در فضاي آموزشی، تحريک تمام حواس، باعث تحريک يادگيری و خالقيت می شود. در نتيجه مربيان 
با توجه به شــناخت خصوصيات رنگ و آگاهی از مضمون های شــكل ها، با در اختيار گذاردن اجسام و 

شكل ها مناسب، می توانند به پويايی ذهن، خالقيت کودک و بيان احساساتش به محيط کمک کنند.
عــالوه بــر محرک های بصری همچون رنگ و فرم که پيش تر درباره آن صحبت شــد، تضاد در يک 
تصوير به وســيلة بافت مواد و مصالح مختلف که معموًال با حس المســه و قــوة بينايی که در اثر تجربه 

می شود، (پيكرينگ جان، ۱۳۸۹) می تواند باعث تحريک پرورش خالقيت کودکان شود. 
با اينکه پژوهش هايی در اين مورد نشان می دهد که درک کودکان از بافت کمتر از درك آن ها از رنگ 
و اشــكال اســت ولی معموًال کودک پس از ديدن يك بافت، ميل دارد با لمس كردن آن بر روی صورت 
خود و دســت زدن به وجود آن اطمينان حاصل كند (وانر و مايرز۱۶ ، ۲٠٠۹). اين امر نشــان می دهد كه 
مربيان جهت آموزش ايجاد سطوح با بافت های مختلف به کودکان می توانند به طور مستقيم از سطوحی با 
جنس هاي متفاوت جهت تحريک کنجکاوی آنان استفاده کنند. اين آموزش، بستگی به سن کودکان دارد. 
در اين آموزش می توان از آن ها خواست احساس خود را با کشيدن نمادهای تصويری، شنيدن صداهای 

گوناگون و يا حس کردن بافت های مختلف نشان دهند (پيكرينگ جان، ۱۳۸۹). 
محوطه بازی بخشی جدايی ناپذير از هر محيطی است که برای کودکان طراحی می گردد. زمين بازی 
بايد با انواع محوطه سازی ها، بافت، شکل متنوع و زمينة فعاليت جذابيت و کنجکاوی کودک را برانگيزد 

(هانتر۱۷، ۲۰۰۵). 
در مجمــوع با نگاهی بر تحقيقات پيشــين در حوزة مربوط به فضــا و نقش آن بر پرورش خالقيت 
کــودکان و همين طور تحقيقات مربوط به نقش مربی و ديدگاه وی پيرامون خالقيت در کودکان می توان 
گفت نقش کيفی عناصر محيطی و طراحی آن در محيط های آموزشی اهميت بسزايی در خالقيت کودکان 
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دارد. براين اســاس با توجه به جســت وجوهای به عمل آمده توسط محقق، پژوهشی كه به طور هم زمان 
به نقش مربی و فضا در پرورش خالقيت انجام شــده باشــد يافت نشد. بر اين اساس پژوهش حاضر به 
بررسی نقش کيفی فضا و نگرش مربيان به آن در خالقيت کودکان می پردازد. در اين راستا اين پژوهش 

درصدد پاسخ به سواالت زير است:
۱. آيا بين ديدگاه هاي مربيان مهدکودک های شــهر شــيراز، نسبت به نقش کيفيت های عناصر محيطی 

فضاهای آموزشی بر خالقيت کودکان تفاوت معناداری وجود دارد ؟
۲. آيا بين ديدگاه هاي مربيان مهدکودک های شــهر شــيراز، نسبت به نقش کيفيت های عناصر محيطی 
بر پرورش خالقيت کودکان، براساس سابقة کار، مدرک تحصيلی و رشتة تحصيلی مربيان تفاوت 

معناداری وجود دارد؟

روش تحقيق
در پژوهش حاضر با توجه به ســؤاالت پژوهش از روش پيمايشــی استفاده شد. جامعة آماري اين 
پژوهش، کلية مربيان مهدکودک های شهرستان شيراز در سال تحصيلی ۹۲-۹۱ به تعداد ۸۱۴ نفر بودند. در 
اين تحقيق از روش نمونه گيری «خوشه ای» استفاده شد و به لحاظ گستردگی و پراکندگی جامعة آماری 
از «نمونه گيری خوشــه ای» استفاده گرديد. به اين ترتيب ابتدا از کليه مهدکودک های شهرستان شيراز، ۶ 
مهدکودک به طور تصادفی انتخاب شد و از هر مهدکودک نيز ۷ مربی به طور تصادفی انتخاب شدند. از 
اين تعداد ۶ پرســش نامه به دليل همکاری نامناسب مربيان در تحويل آن ها حذف شد و ۴۴ پرسش نامه 

مورد تحليل قرار گرفت. 

ابزار پژوهش
اين پرســش نامه به منظور اندازه گيری نقش کيفيات محيطی در پرورش خالقيت کودکان در سه بعد 
رنگ، فرم و بافت تهيه شــده اســت. پرسش نامه محقق ساخته و شــامل ۲۵ گويه است. گويه ها به شيوة 
ليکرت تدوين شــده اند و ســه بعد رنگ (۹ گويه)، بعد فرم (۸ گويه) و بعد بافت (۸ گويه) را می سنجند. 
در مقابل هر گويه ۵ پاسخ شامل: خيلی زياد، زياد، نظری ندارم، کم و خيلی کم قرار داشت. کليه عبارات 
پرسش نامه، خيلی زياد (۵)، زياد (۴)، تاحدودی (۳)، کم (۲) و خيلی کم (۱)، امتياز و ارزش گذاری گرديد. 

حداقل و حداكثر نمره در اين پرسش نامه به ترتيب ۲۵ و ۱۲۵ بوده است.

روايى پرسش نامه
الف. روايی محتوايی

گويه های پرسش نامه همراه با تعاريف مربوط به ابعاد متغيرها در اختيار استادان راهنما و مشاور و 
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چنــد تن ديگر از افراد صاحب نظر در بخش هنر و معماری و نيز متخصصان روان شناســی قرارگرفت. 
متخصصان نظر خود را پيرامون اعتبار محتوايی گويه ها با جواب هاي موافق ومخالف مشخص کردند و 

سپس پرسش نامة نهايی تهيه گرديد.

ب. روايی سازه
همچنين در روش ديگر بررســی روايی ابزار از محاســبه ضرايب همبستگی بين ابعاد پرسش نامه با 
يکديگر و با نمره کل استفاده شد. همان طور که جدول ۱ نشان می دهد، ضرايب همبستگی بين مؤلفه های 
کيفيات عناصر محيطی در دامنه ای از ٠/۵۳۹ تا ٠/۶۷۲ است که پايين تر از ضرايب همبستگی بين خرده 
مقياس ها با نمره کل است که دامنة آن از ٠/۷۴۸ تا ٠/۸۵۵ است. اين امر شاهدی بر روايی سازه است. 

                                                    (n=44) جدول 1.   ماتريس همبستگى بين مؤلفه هاى پرسش نامه با يكديگر وبا نمره كل 

فرمبافترنگکيفيات عناصر محيطیمتغيرها

۱کيفيات عناصر محيطی

۱** ٠/8۵۵رنگ

1**٠/۵39**٠/7۴8بافت

1**٠/۶72٠/۵39**٠/81۵فرم

پايايى پرسش نامه
پايايی پرسش نامه به دو روش بررسی شد: 

الف. به روش تعيين همبســتگی درونی، كه با اجرای آزمايشی پرسش نامه ها روی ۲٠ نفر از مربيان 
جامعه مورد نظر اقدام شــد. سپس پايايی پرســش نامه با استفاده از آلفاي كرونباخ۱۸ برابر ٠/۸۴ محاسبه 

گرديد. 
ب. به روش تنصيفی، ضريب تنصيفی برابر با ٠/۸۵ محاسبه گرديد. 

يافته ها
داده هــای پژوهش در دو بخش آمار توصيفی و آمار اســتنباطی مورد تجزيه وتحليل قرار گرفت. در 
ســطح توصيفی با استفاده از مشخصه های آماری نظير فراوانی، درصد فراوانی، ميانگين، انحراف معيار 
و در ســطح اســتنباطی از آزمون اندازه گيری های مکرر۱۹، آزمونt و تحليل واريانس يک طرفه به منظور 
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تجزيه و تحليل داده ها و به دست آوردن نتايج پرداخته شد. 
 آمار توصيفی پژوهش حاضر شــامل توزيع آزمودنی ها بر حســب رشتة تحصيلی، سابقة خدمت و 

ميزان تحصيالت است.

آمار توصيفى
 توزيع آزمودنی ها بر حسب رشتة تحصيلی، سابقة خدمت و ميزان تحصيالت

 آزمودنی ها بر حســب رشــتة تحصيلی، شامل دو رشتة مرتبط (روان شناسی کودک، علوم تربيتی) 
و غير مرتبــط ( مديريت، زبــان و ...) بودند. تعداد آزمودنی هاي با رشــته های مرتبط ۲۶ نفر و تعداد 
آزمودنی هاي با رشــته های غيرمرتبط ۱۸ نفر بودند. آزمودنی ها از نظر ســابقة خدمت به ۳ گروه کمتر 
از ۵ ســال، بين ۵ تا۱٠ســال و بيشــتر از ۱٠سال، و بر حســب ميزان تحصيالت به چهارگروه ديپلم، 
فوق ديپلم، ليســانس و فوق ليسانس تقسيم شدند. توزيع آزمودنی ها بر حسب رشتة تحصيلی و سابقة 

خدمت و ميزان تحصيالت در جدول شمارة ۲، نشان داده شده است. 

 جدول 2.   توزيع آزمودنى ها برحسب رشتة تحصيلى و سابقة خدمت، ميزان تحصيالت                                                       

ميزان تحصيالتسابقة خدمترشتة تحصيلی

جمعغيرمرتيطمرتبط
کمتر
 از
۵ 

 ۵
تا
١٠

بيشتر 
از

١٠ 
جمعفوق ليسانسليسانسفوق ديپلمديپلمجمع

۲۶۱۸۴۴۳٠۱٠۴۴۴۳۴۳۴۳۴۴فراوانی

۵۹/۱۴٠/۹۱٠٠۶۸/۲۲۲/۷۹/۱۱٠٠۹/۱۶/۸۷۷/۳۶/۸۱٠٠درصد

آمار استنباطى
آمار اســتنباطی مورد اســتفاده در اين پژوهش شامل پاسخ گويی به ســؤاالت ۱ و ۲ پژوهش است. 
به منظور بررســی معناداری تفاوت بين ديدگاه مربيان نسبت به نقش کيفيات عناصر محيطی بر خالقيت 
کودکان از آزمون اندازه گيری های مکرر استفاده شده است. در سؤال دوم و به منظور بررسی معنادار بودن 
تفاوت بين ديدگاه مربيان، از نقش کيفيت های عناصر محيطی، بر اســاس رشــتة تحصيلی از آزمون t و 
به منظور بررســی معنادار بودن تفاوت بين ديدگاه مربيان، از نقش کيفيت های عناصر محيطی، بر اساس 

مدرک تحصيلی و سابقة خدمت از آزمون تحليل واريانس يک طرفه بهره برديم.
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 استفاده از آمار استنباطى براى پاسخ گويى به سؤاالت يك و دو پژوهش
éپرسش ۱. آيا بين ديدگاه هاي مربيان مهدكودك هاي شهر شيراز نسبت به نقش کيفيت های هر كدام 

از عناصر محيطی فضاهاي آموزشي بر خالقيت کودکان تفاوت معناداری وجود دارد؟
برای پاسخ به اين سؤال از آزمون اندازه گيری های مکرر استفاده شد. جدول ۳، نتايج آزمون را نشان 

می دهد. 

 جدول 3.   مقايسه ابعاد كيفيت هاى محيطى                                                                                                                        

 
ميانگينتعدادابعاد

انحراف 
استاندارد

مجموع 
مجذورات

درجه 
آزادى

ميانگين 
مجذورات

مقدار
F

سطح 
معنادارى

بين گروهى:

۳۴/۵۵۴/۱۶رنگ

۴۴۳۲/۹۳۲/۹۲۵۷/۵۳۲۲۸/۷۷۵/۵۲٠/٠٠۱فرم

۳۳/۶٠۳/۳۵بافت

۱۹۹/٠۲۳۴۲۴/۷۳درون گروهى

۲۵۶/۵۵۳۴۴۳۳/۵كل

 جدول 4.   مقايسه دو به دوى ابعاد كيفيت هاى محيطى                                                                                                         

رتبه ميانگين سطح معناداری انحراف استاندارد ميانگين ابعاد

اول ۴/۱۵ ۳۴/۵۵ رنگ

سوم ٠/٠٠۱ ۲/۹۱ ۳۲/۹۳ فرم

دوم ۳/۳۴ ۳۳/۶٠ بافت

با توجه به جدول شــماره ۳ باالترين ميانگين مربوط به بعد رنگ و کمترين ميانگين مربوط به بعد 
فرم است. F به دست آمده از جدول شماره ۳ با درجه آزادی ۲ تفاوت معناداری بين سه بعد رنگ، فرم 
و بافت در سطح ٠/٠٠۱ را نشان می دهد. پس از احراز معناداری از طريق استفاده از اندازه گيری مکرر، 
جهت بررسی تفاوت معناداری بين ميانگين های خرده مقياس های کيفيت های محيطی از آزمون تی وابسته 
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با تصحيح بنفرونی اســتفاده شد (جدول ۴). نتايج تحليل نشان داد که ميان کيفيت های محيطی همچون 
رنگ، فرم و بافت تفاوت معناداری وجود دارد. همين طور با توجه جدول شــماره ۴، مالحظه می شــود 
كه تفاوت معناداری بين فرم و رنگ، به نفع رنگ وجود دارد ولی ساير ابعاد کيفيت های محيطی تفاوت 

معناداری با يکديگر ندارند. 
éپرسـش ۲ (قسـمت اول). آيا بين ديدگاه هاي مربيان مهدكودك هاي شهر شيراز نسبت به نقش 
کيفيت های عناصر محيطی بر پرورش خالقيت کودکان بر اساس رشتة تحصيلی تفاوت معناداری وجود 

دارد؟
 برای پاســخ گويی به اين سؤال از آزمون تی، برای نمونه های مستقل استفاده شد. جدول ۵، نتيجه 

اين بررسی را نشان می دهد. 

 جدول 5.   مقايسه ميانگين ديدگاه مربيان با توجه به رشتة تحصيلى                                                                                   

  
انحراف استانداردميانگينتعدادگروهمتغير

درجه 
آزادی

 tمقدار
سطح 
معنادار

رنگ
2۶3۵/922/91مرتبط

۴22/۶۵٠/٠1
18٣٢/٧٨۴/٩۶غيرمرتبط

بافت
٢۶٣۴/۶١٢/٢١مرتبط

۴٢٢/٨٠٠/٠٠١
١٨٣١/٩۴۴/٠٩غيرمرتبط

فرم
٢۶٣٣/٩٢٢/٠٣مرتبط

۴١٣/٠٢٠/٠٠١
١٧٣١/۴١٣/۴٢غيرمرتبط

جمع
٢۶١٠٢/٨٨۵/٨٠مرتبط

۴٢٢/٣٢٠/٠۵
١٨٩٧/٣٩٩/٨۵غيرمرتبط

همان گونــه کــه يافته هــای جدول ۵ نشــان می دهد، تفــاوت معنــاداری در کليه ابعاد پرســش نامه 
پژوهش حاضر بر اســاس رشــته های تحصيلی مرتبط و غيرمرتبط وجود دارد. بدين ترتيب که در مورد 
متغيــر رنگ تفاوت معناداری به نفع مربيان که دارای رشــتة تحصيلی مرتبط هســتند، مشــاهده گرديد

 (٠/٠۵> t=۲/۶۵ ،p). در مورد متغير بافت، تفاوت معناداری به نفع مربيان که دارای رشتة تحصيلی مرتبط 
هستند، مشاهده گرديد (٠/٠۱ > p، t=۲/۸٠ ). در متغير فرم هم تفاوت معناداری به نفع مربيان که دارای 

 .( t=۳/٠۲ ،p < ٠/٠۵) رشتة تحصيلی مرتبط هستند، مشاهده گرديد
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éپرسـش ۲ (قسـمت دوم). آيا بين ديدگاه هاي مربيان مهدكودك هاي شهر شيراز نسبت به نقش 
کيفيت هــای عناصر محيطی بر پرورش خالقيت کودکان با توجه به ســابقة خدمت و ميزان تحصيالت 

تفاوت معناداری وجود دارد؟
 برای پاســخ گويی به اين ســؤال، ابتدا مفروضه همگنی واريانس بررســی گرديد. بر اساس آزمون 
همگنی واريانس ميزان آمار لون (۳/۱۹۳) و سطح معناداري ٠/۲۳ به دست آمد. جداول ۶ و ۷ نتايج آزمون 

تحليل واريانس يک طرفه را بر اساس سابقة خدمت نشان می دهند. 

 جدول6.   مقايسه ميانگين ديدگاه مربيان بر حسب سابقة خدمت                                                                                        

 شاخص 

انحراف استانداردميانگينتعداد گروه 

٣٠٩٩/٨٣٩/٣کمتر از ۵ سال

١٠١٠٢/۴۴/٢٧بين ۵ تا ١٠ سال

۴١٠٢/۴۵/٠۵بيشتر از ١٠ سال

 جدول 7.   مقايسه ميانگين ديدگاه مربيان با توجه به سابقة خدمت                                                                                        

 

  

همان گونه که در جدول ۷ نشــان داده شــده اســت، مقدار F برابر ٠/۴۵ اســت که با توجه به سطح 
معناداری مشاهده شده برابر ٠/۶۳، تفاوت ميانگين ها معنادار است. يعنی تفاوت معناداری بين ميانگين 

نسبت به نقش کيفيت های عناصر محيطی با توجه به سابقة خدمت مربيان وجود ندارد. 
برای پاسخ گويی به اين سؤال بر حسب ميزان تحصيالت با توجه به آنکه فرض همگنی واريانس ها 

حاکم نبود از روش کروسکال واليس ناپارامتريک استفاده گرديد (جدول ۹).

سطح معنی داریFميانگين مجذوراتدرجه آزادیمجموع مجذوراتمنابع

۶٠/٨۶٢٣٠/۴٣٠/۴۵٠/۶٣بين گروه

٢٧۵٣/٣١۴١۶٧/١۵درون گروه

٢٨١۴/١٨۴٣مجموع
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 جدول 8.   مقايسه ميانگين ديدگاه مربيان بر حسب ميزان تحصيالت                                                                             

 جدول 9.   نتايج آزمون آمارى كروسكال واليس                                                                                                                  

سطح معناداریدرجه آزادیمجذور خی

۵/۵٠۵٣٠/١٣٨

نتايج آزمون آماری غيرپارامتريک کروسکال واليس با (مجذور خی ۵/۵٠ و درجه آزادی ۳) در سطح 
معناداری (۱۳۸/٠= p) به دست آمد که حاکی از آن است که بر اساس ميزان تحصيالت تفاوت معناداری 

بين ديدگاه هاي مربيان وجود ندارد.

بحث و بررسى
يافته های پژوهش نشــان می دهد که بين ديدگاه مربيان نسبت به به دو متغير «رنگ» و 
«فرم» تفاوت معنــاداری وجود دارد. بدين ترتيب که رنگ از ديدگاه مربيان نقش مهم تری 
در خالقيت کودکان دارد، در حالی که تفاوت معنادار بين ســاير متغيرهای کيفيات محيطی 
وجــود نــدارد. اين نتيجه با نتايج تحقيقات نقره کار و همکاران (۱۳۸۸) و شــفايی و مدنی 
(۱۳۸۸) همسوســت. تحقيقات نقره کار و همکاران (۱۳۸۸) و شــفايی و همکاران (۱۳۸۸) 
نشــان می دهد كه از ديدگاه مربيــان، بين برخی متغيرهای محيطی همچون تحريک کنندگی 
محيط طبيعی و انعطاف پذيری عملکردها با برخی صفات خالقيت همانند کنجکاوی، بازی، 
مشارکت و خيال پردازی رابطة مستقيم و معناداری وجود دارد. همين طور اين نتيجه با نتايج 
تحقيقات مشابهی همچون، مظفر و همکاران (۱۳۸۶)، آقالطيفی (۱۳۸۷)، جباری و ميرزايی 

 شاخص 

انحراف استانداردميانگينتعداد گروه 

٣١٠۵/٢۵٣/۵ديپلم

۴١٠١۶/٠٨فوق ديپلم

٣۴٩٩/۴٧٨/۵٨کارشناسی

٣١٠٧/٣٣١/۵٢کارشناسی ارشد 
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(۱۳۸۹) همســو اســت. جباری و ميرزايی (۱۳۸۹) نشان می دهند كه به کارگيری رنگ، فرم 
و فضــا به عنوان عوامل مؤثر در بهبود و خالقيت کودکان بيمار امری اجتناب ناپذير اســت 
و معتقدند گرافيک محيطی و ديگر عوامل زيباشناســانه هم باعث رشــد خالقيت مي شود. 

آقالطيفی (۱۳۸۷) نشان می دهد كه نقش عوامل محيطی بر خالقيت کودکان مؤثر است. 
 در اين مورد می توان گفت مربيان بعد رنگ را نســبت به ابعاد فرم و بافت در آموزش 
و جزئيات محيط کودکان بيشتر مورد استفاده قرار می دهند که به نظر می رسد اين امر به علت 

آگاهی بيشتر مربيان به بعد رنگ نسبت به ابعاد ديگر کيفيات محيطی است. 
همين طور يافته های پژوهش نشان می دهد كه بين ديدگاه هاي مربيان دارای رشتة تحصيلی 
مرتبط نسبت به نقش متغيرهای کيفيات محيطی بر خالقيت کودکان تفاوت معناداری وجود 
دارد. با توجه به اينکه پژوهشی در ارتباط مستقيم با يافته های پژوهش حاضر يافت نشد، به 
تحقيقات مشابه اشاره می گردد. اين نتيجه با نتايج تحقيقات جليلی (۱۳۸۲) و علوی (۱۳۸۴)، 
کاظمی و جعفری (۱۳۸۷) و آندرســن (۱۹۸۸) همسو اســت. کاظمی و جعفری (۱۳۸۷)، 
نشــان مي دهند كه همبستگي مثبت و معناداري بين سابقة تدريس و خالقيت دانش آموزان 
وجود دارد. در واقع معلم بر اثر تجربه به خوبي با راه هاي پرورش تفكر و افزايش خالقيت 
دانش آموزان آشنا شده و آن ها را به كار مي گيرد. مطابق يافته هاي آندرسن (۱۹۸۸) معلمان با 

سابقه، گرايش بيشتري به پرورش مهارت هاي آموزشي و خالقيت از خود نشان مي دهند. 
 در خصوص نتيجة احتمالی می توان اين چنين بيان داشــت که، نتايج چنين تحقيقاتی 
در فرهنگ ها و جوامع مختلف متفاوت است، لذا به علت محدود بودن حجم نمونه نياز به 

تحقيق بيشتر در اين زمينه احساس می شود. 
از طرفی بين ديدگاه هاي مربيان، با توجه به سابقة خدمت و ميزان تحصيالت نسبت به 
نقش متغيرهای کيفيات محيطی بر خالقيت کودکان تفاوت معناداری وجود ندارد. با توجه به 
اينکه پژوهشی در ارتباط مستقيم با يافته های پژوهش حاضر يافت نشد، به تحقيقات مشابه 
اشــاره می گردد. اين نتيجه با نتايج تحقيقات کاظمی و جعفری (۱۳۸۳)؛ اشتری (۱۳۸٠، به 
نقل از حاجي ۱۳۸۲)، بهره مند جويي (۱۳۸٠، به نقل از حاجي ۱۳۸۲) همسوست. کاظمی و 
جعفری (۱۳۸۳)، نشان مي دهند كه بين مدرك تحصيلي معلم و خالقيت دانش آموزان رابطة 
معنــادار و مثبت وجود دارد و هر چه مدرك تحصيلي معلمان باالتر باشــد ميزان خالقيت 
شاگردانشان نيز افزايش مي يابد و برعكس. اما اين نتيجه با نتايج تحقيقات سالگی (۱۳۷۷ 
به نقل از حاجي ۱۳۸۲)، بهره مندجويي (۱۳۸٠، به نقل از حاجي ۱۳۸۲) همسوست. سالگی 
(۱۳۸۲ به نقل از حاجي ۱۳۸۲) تحقيقي با عنوان رابطه پيشــرفت تحصيلي دانش آموزان با 
مدارك تحصيلي معلمان انجام داده اســت و هيچ گونــه تفاوت معناداري بين اين دو متغير 
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نيافته است. 
از آنجا که مســير پيشــرفت شــغلی اين افراد براســاس ســنوات خدمت، تجارب و 
شايستگی ها طراحی نشده، از اين رو نارضايتی از کار را به همراه داشته است. خستگی ناشی 
از کار يکنواخت در طول زمان يا بی توجهی مديران مهدکودک ها به تجارب و مهارت های 
کاربردی که افراد در نتيجة خدمت در مهدکودک کسب کرده اند و نيز عدم وجود فرايندها و 

ضوابطی جهت پاداش و ترفيع مربيان با سابقه را نيز می توان ذکر کرد. 
با توجه به نتايج به دست آمده از تحقيق حاضر می توان چنين نتيجه گرفت که، اگر تنوع 
و تغييرات فضاها تکراري شوند، فضا براي کودك يکنواخت شده و براي او جاذبة الزم را 
ندارد. پس می توان فضاها را به گونه اي طراحی كرد که در عين سادگی، روانی و قابل درک 
بودن، به وسيله فرم ها و رنگ های متنوع، جذاب گردد و باعث تحريک کنجکاوی او شود. 
کودکان در جريان بازي با بهره گيری مناسب از کيفيت های مختلف عناصر محيطی همچون 

فرم، رنگ و بافت در فضاهای آموزشی خيال پردازي کنند. 
طراحی مراکز آموزشــی پيش دبستانی که بر مبنای شناخت ويژگی های روحی و روانی 
کودکان انجام می گيرد، خلق دنيايی خيالی است که عالوه بر مسائل آموزشی (تجربه ها، بازی 
و آموزش های دسته جمعی)، با بهره گيری از کيفيات عناصر معماری به عنوان عوامل فضايی 
و محرک بصری باعث پرورش خالقيت کودکان می شود. در اين راستا می توان به وسيلة رنگ 
و فرم در ساختارهای فضايی و مبلمان خانه کودک در ايجاد فضاهای بازی متنوع، خيال انگيز 
و فضاهای انعطاف پذير باعث شد کودکان خودآگاهانه کاربردهای مختلف ابزارهای خالقيت 
ذهنی را به صورت آزادانه تجربه نمايند و اين امر موجب ارتقاء تفکر خالق آنان گردد. درگير 
شدن كودك با عناصر و محيط اطرافش بر آموزش او، جذابيت محيط و پرورش ذهن خالق 

او مؤثر است. 

پيشنهادها
۱. به دليل تعميم پذيری روش تحقيق، می توان نقش عناصر محيطی و کيفيت های هر کدام 
از اين عناصر را در ساير فضاهای آموزشی مانند دبستان و يا فضاهای غيرآموزشی 

مانند بيمارستان کودکان و فضاهای بازی را نيز مورد بررسی و مطالعه قرار داد. 
۲. با توجه به نتايج به دست آمده در اين تحقيق، پيشنهاد می شود برنامه ها و آموزش های 
ويژه ای برای مربيان مهدکودک ها در نظر گرفته شود، تا مربيان از نقش کيفيات محيطی 
کودکان آگاه و از اين قابليت در فضاهای آموزشــی برای ارتقاء کنجکاوی، گسترش 

ذهنی کودکان بهره گيرند. 
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