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 کودکان بر اساس مدل خالقیت اصول طراحی فضاهاي آموزشی
  

  2رامین مدنی و 1مینو شفایی
 

  
شده آموزش و فضاهاي آموزشی کودکان له توجه ویژه به مسأسبب توجه کودکان در ایران، هاي اخیر، جمعیت قابل در سال :چکیده

مثل (با کاربري غیر آموزشی  فاقد طراحی مناسب و یا در فضاهایی ها در فضاهايها و مهدکودكایران، اکثر دبستان متاسفانه در. است
با  ساله ایرانی 6تا  3یابی به اصول طراحی فضاهاي ویژه کودکان براي کودکان دست هدف از تحقیق حاضر،. گردندسیس میأت) خانه

در این تحقیق، بر پایه تلفیق . قاء خالقیت آنان استرویکرد ارت وکودکان،  ثر بر ذهن و رفتارؤهاي محیطی مگیري از قابلیتکید بر بهرهأت
اساس مدل خالقیت، اصول طراحی فضاهاي و براستفاده شده ) یابیزمینه(نظریات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش تحقیق پیمایشی 

ساله در  6تا  3 زشی کودکانبراي طراحی فضاهاي آمو معمارانه یاصولتهیه نتایج تحقیق براساس مدل، . آموزشی استنتاج گردیده است
تداخل فضاهاي باز و بسته و بازسازي عناصر محرك  تکمیل پذیري فضا و اجزاي آن، -تغییر .جهت ارتقاء انگیزش و خالقیت آنان است

  .شودمی طبیعی مانند نور، آب و گیاهان
  

  اصول طراحی مدل خالقیت، فضاهاي آموزشی کودکان، ارتقاء خالقیت، :کلمات کلیدي

  
  مقدمه - 1

از میان   ، تحقیقات بسیاري انجام شده  کههاي اخیردر سال
هاي شیوهگذار در رشد خالقیت کودك، أثیرعوامل متعدد ت
شناختی کودکان و نیز مسایل  - هاي عاطفیآموزشی، جنبه

کیفیت  ثیرأت به اما ؛اندگرفتهتربیتی مورد بررسی قرار 
 .است شدهه کمتر توج ،فضاي معماري در پرورش خالقیت

ها و در دوران کودکی قابلیت دهندها نشان میپژوهش
بهترین زمان  و شودگذاري میخالقیت کودکان پایه

 10تا  2پیشرفت براي خالقیت و تخیل در فاصله سنی 
ها از محیط طی این سالکودك . ]2و1[ دهدسال روي می

و در مورد محیط خود به طور  گیردتأثیر بیشتري می
 فضاهاي آموزشیکه  حال آن .]2[ نجکاو استطبیعی ک

مناسب  فاقد طراحی ،هامهدکودك در ایران مانند کودکان
  .کودکان است

 تأسیس هاحتی آپارتمان مسکونی و فضاهاي رد هاآن اکثر
به محیطی کودکانه  اً، ظاهرو با نقاشی و رنگ آمیزي  شده

  تبیین اصول طراحی ،قهدف از این تحقی .تبدیل شده اند
  
  
  
  

  
ساله   6تا  3 فضاهاي آموزشی کودکاندر  ،مبتنی بر تنوع

، تا با به کارگیري استآنان  ارتقاء خالقیتایرانی با رویکرد 
ان، انگیزش اصول حاصل در طراحی فضاهاي مختص کودک

، قدرت تخیل و کنجکاوي او یافته کودك براي بازي ارتقا
مقاله ر د. افزون شودکودك  در افزایش یابد و خالقیت

حاضر ضمن بررسی سابقه موضوع و شرح مختصري از روش 
عناصر  مانند استفاده از(تحقیق، رابطه متغیرهاي محیطی 

و برخی صفات خالقیت  )پذیري عملکردهاطبیعی و انعطاف
، براساس مدل )مانند خیالپردازي، بازي و کنجکاوي(

  .گرددمیو اصول طراحی استنتاج  شده خالقیت تبیین
 و پردازي، بازيخیال که دهدتحقیق نشان میادبیات 

   .ثر استؤخالقیت آنان م ءکودکان در ارتقا کنجکاوي
خالقیت کودکان به قدرت « حاکی آن است کهها پژوهش

ترین پردازي مهمو خیال »بستگی دارد آنان پردازيخیال
 در ارتباط بین تحقیق. ]1[ خالقیت است ءعامل در ارتقا

کودکان پیش دبستانی نشان  قیت درو انگیزش خال بازي
آنها با میزان بازي آنان  انگیزش خالقیت در«که ه است داد

دبستان  از سن پیش زیرا تحرك در ؛مستقیم دارد رابطه
]. 4و3[ »و پیشرفت است یريیادگ بیان، اولین راه فعالیت،

هاي بازي چندین عملکرد دارد و عالوه بر تقویت مهارت«

  
    05/11/88تاریخ تصویب نهایی   11/06/88تاریخ دریافت مقاله 

دانشـگاه هنـر اصـفهان    ، و شهرسـازي  دانشـکده معمـاري  ، استادیار 1
  )نویسنده مسئول(

   minooshafaie@yahoo.com:                  پست الکترونیکی
  ، دانشگاه هنر اصفهانو شهرسازي دانشکده معماري، استادیار 2
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عالوه بر  ].5[ »نمایدزي او کمک میپرداکودك، به خیال
هاي گروهی را نیز فراهم مشارکت در فعالیتآن، بازي امکان

بر رشد فرایند را  گروهی محققان تأثیر کار. آوردمی
خالقیت «که  و به این نتیجه رسیدند خالقیت بررسی کرده

ها بر متقابل ایده افراد در همکاري با یکدیگر به دلیل تأثیر
 دهدتحقیقات دیگر نشان می .]7و6[ »شودمی هم، شکوفا

ثر است و افراد خالق ؤفرد در فرایند خالقیت م کنجکاوي«
حال ممکن است پرسشی مطرح . ]9و8[ »کنجکاوند معموالً

  :شود که
توانند منجر به کودك میکدام عوامل در طراحی فضاي مهد

از این  د ونپردازي، بازي و کنجکاوي کودك گردخیال ءارتقا
  طریق خالقیت او را افزایش دهند؟

کالبدي بر ارتقا تأثیر محیط  هاي مختلف پیرامونپژوهش
طور ه ب(محیطی برخی فاکتورهاي  دهدنشان می خالقیت
این   .در افزایش روند رشد خالقیت مؤثرند )مستقل
  :ها عبارتند ازفاکتور

 
ایجاد منظر محیط طبیعی در رشد  :عوامل طبیعی محیط

حتی وجود گیاهان در فضاي  .]10[ است ثرؤخالقیت م
  .]11[هستند ثیرگذار أداخلی بر خلقیات و فرایند خالقیت ت

  
تواند شکل و اندازه فضاها می :شکل و وسعت فضاها

هایی براي تعامالت و زمینه ساز تجمع افراد شود و گروه
ارتباطات نوع  میزان و .]12[ روابط اجتماعی پدید آورد

پس طراحی فضا  .ثیر مثبت داردقیت تأگروهی در روند خال
طوري که میزان ) شکل، اندازه و عملکرداز نظر (

ارتباطات را افزایش دهد و بر کیفیت این تعامالت تأثیر 
  .ثیرگذار استأمثبت داشته باشد، بر رشد خالقیت نیز ت

 
استفاده از آثار خود کودکان و آثار هنرمندان  :تزیینات

که امکان رها کردن  محیطییجاد برجسته در تزیین فضا و ا
در فراهم کند، نیز  را از روزي به روز دیگر) اثر کودك(کار 

  .]13[ مثبت دارد روند رشد خالقیت کودك تأثیر
این عوامل در قالب مدل  با پیشینه مذکور، در مقاله حاضر

   :گیرندتحقیق مورد بررسی و تحلیل قرار می
 طبیعی محیطتحریک کنندگی عناصر « رابطه دو عامل

از سامانه » انعطاف پذیري عملکردها« و» )گیاهان، نور و آب(

و  »پردازيخیال« ، »مشارکت -بازي«معماري و سه عامل 
  .به عنوان صفات خالقیت »کنجکاوي«

دهد عناصر محرك طبیعی و انعطاف نتایج تحقیق نشان می
و انگیزش کودك براي بازي و  کنجکاويپذیري عملکردها، 

را براي  در کارهاي گروهی را افزایش داده و زمینهمشارکت 
  .کندپردازي او فراهم میخیال

  
  تحقیق روش -2

) یابیزمینه( در تحقیق حاضر، از روش تحقیق پیمایشی
روش مذکور شامل مراحل توصیف، . استفاده شده است

پس از انتخاب . ]14[ تبیین و کشف روابط متغیرهاست
-ها به وسیله پرسشوري دادهآنمونه مورد مطالعه و جمع

ثر در تحقیق به ؤنامه، با روش تحلیل عوامل، متغیرهاي م
سپس بر اساس ارتباط متغیرهاي  مذکور، مدلی . دست آمد

فرضی پیشنهاد گردید و با روش تحلیل مسیر بررسی و 
پس از تایید درستی مدل پیشنهادي به وسیله . اصالح شد

شناس، اصول اننگرش سنجی از متخصصین معمار و رو
نتایج مذکور به  .طراحی بر اساس مدل حاصل استخراج شد

ساله در  6تا  3اي تبدیل شد و از کودکان تصاویر ساده
هاي تحقیق، به صورت اصول یافته. مورد آن نظر خواهی شد

ل گرفت که در ادامه طراحی فضاهاي آموزشی کودکان شک
  : پردازیمبه شرح آن می

  
 رثؤمتغیرهاي م 2-1 

در این تحقیق دو عامل محیطی و سه عامل خالقیت به 
که ) 1جدول( ثر در تحقیق شناخته شدؤعنوان متغیرهاي م

  :عبارتند از
تحقیق حاضر نشان  :تحریک کنندگی عناصر طبیعی محیط

مانند آب، نور،  توان با استفاده از عناصر طبیعیداد که می
 و کاويکنجگیاه و مانند آن در فضاي آموزشی کودکان، 

. را افزایش داد بازيو  پردازيخیالانگیزش کودك براي 
   که منجر به تولید (هاي رنگی استفاده از شیشه مثالً
ممکن است کنجکاوي ) گرددهاي مختلف طیف نور میرنگ

در این حالت، وجوه نور که یک  .کودك را تحریک کند
بازي  همچنین. باشدمیعامل طبیعی است محرك کودك 

در این  .بخشد ءتواند انگیزه حضور کودك را ارتقامی با آب
از  .حالت آب که عاملی طبیعی است محرك کودك است
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تحریک کنندگی عناصر طبیعی  ،رو ویژگی مذکور این
  .     شودنامیده می

این عامل با میزان مشارکت کودك  :كمشارکت کود -بازي
مکاري براي هرگونه تغییر در فضا مانند ه) در قالب بازي(

همکاري در تغییر کاشت گیاهان، نقاشی روي دیوار و  در
ممکن است کودك در قالب  مثالً. مبلمان فضا مرتبط است

در این  .جا کندبازي با کمک مربی، چیدمان کالس را جابه
حالت هم تغییر الزم در فضا ایجاد شده است و هم کودك 

 -بازي«بنابراین منظور از . آن تغییر را ایجاد نموده است
بلکه مشارکت هدفمند  ؛تنها سرگرمی نیست »مشارکت

  .    است مورد نظر کودك در قالب بازي کردن
پذیري عملکردها منظور از انعطاف :پذیري عملکردهاانعطاف 

هاي متناسب با برنامهآن است که بتوان یک فضا را 
با تغییرات جزیی براي منظورهاي مختلف به کار  آموزشی

توان یک فضاي بزرگ را براي اجراي نمایش می مثالً. برد
روز دیگر با استفاده از دیوارهاي . مورد استفاده قرار داد
توان همان فضاي بزرگ جایی آنها میسبک متحرك و جابه

عملکردهاي  محیطرا به چندین فضا تقسیم نمود و در هر 
 را آن نظیرخوانی و اي مانند نقاشی، بازي، قصهجداگانه

هاي مختلف، یک فضا زمان  در واقع، در . ی کردبینپیش
-رود و انعطافبراي مقاصد و عملکردهاي مختلف به کار می

  .ستا پذیري الزم را دارا
 پردازيمرتبط با انگیزش کودك براي خیال :پردازيخیال

  .در شرایط مختلف است
ال و ؤمنظور از کنجکاوي، ایجاد س :کنجکاوي :عامل پنجم

  .ن پاسخ توسط کودکان استتالش براي یافت
  

  االت مرتبط با هر عاملؤپایایی عوامل و س  1جدول 
ضریب   عامل

  پایایی
  832/0  تحریک کنندگی عناصر طبیعی -1عامل 
  746/0  مشارکت کودك - بازي  -2عامل 
  736/0  انعطاف پذیري عملکردها   -3عامل 
  741/0  خیال پردازي -4عامل 
  750/0  کنجکاوي -5عامل 

  
  بررسی توزیع فراوانی عوامل 2-2

تحریک کنندگی «ها بر حسب بررسی توزیع فراوانی پاسخ
درصد پاسخ دهندگان  20دهد که نشان می »طبیعی عناصر

راین بناب. درصد آنان توافق زیادي دارند 80توافق متوسط و 
 تحریک کنندگی عناصر«توان گفت پاسخ دهندگان، می

بررسی  .اندیص دادهرا به عنوان یک عامل تشخ »طبیعی
نشان   »مشارکت -بازي«ها بر حسب توزیع فراوانی پاسخ

درصد پاسخ دهندگان توافق کم،  5/0 در این زمینه داد که
درصد آنان توافق زیادي  3/91درصد توافق متوسط و  2/8

-بازي«توان گفت پاسخ دهندگان، می بنابراین. دارند
بررسی . اندهرا به عنوان یک عامل تشخیص داد» مشارکت

» انعطاف پذیري عملکردها«ها بر حسب توزیع فراوانی پاسخ
درصد پاسخ دهندگان توافق کم،  5/0که  حاکی از آن بود

 در این رابطه درصد آنان 2/81درصد توافق متوسط و  3/18
توان گفت پاسخ دهندگان، یبنابراین م. توافق زیادي دارند

ن یک عامل تشخیص را به عنوا »انعطاف پذیري عملکردها«
  .اندداده

 »پردازيخیال«ها بر حسب بررسی توزیع فراوانی پاسخ 
درصد پاسخ دهندگان توافق متوسط و  5/22نشان داد که 

توان گفت این میبنابر. د آنان توافق زیادي دارنددرص 5/77
 را نیز به عنوان یک عامل» پردازيخیال«پاسخ دهندگان، 

ها بر ی توزیع فراوانی پاسخبررس .اندتشخیص داده مهم
درصد پاسخ دهندگان  26نشان داد که  »کنجکاوي«حسب 

بنابراین . درصد آنان توافق زیادي دارند 74توافق متوسط و 
را به » کنجکاوي«دهندگان، پاسخ گیریم کهنتیجه می

   .اندتشخیص داده اساسی عنوان یک عامل
  
  تبیین مدل تحقیق 2-3

ثر در ؤاي میان سه عامل مهتحقیق حاضر، مبین رابط
) مشارکت کودك -پردازي و بازيکنجکاوي، خیال( خالقیت

تحریک کنندگی عناصر «هاي معمارانه مانند و برخی ویژگی
در فضاهاي آموزشی » پذیري عملکردهاانعطاف«و » طبیعی

ثیرات مستقیم و غیرمستقیم عوامل مذکور أت. کودکان است
در هر  pمقدار و  ه استنشان داده شد 3و  2در جداول 

هاي مستقیم و غیر دار بودن رابطهمورد نشان دهنده معنی
   .مستقیم عوامل است

دهد مدلی از رابطه عوامل مذکور است که نشان می 1شکل 
متغیر مستقل و » تحریک کنندگی عناصر طبیعی«عامل

و » مشارکت -بازي« ،»پذیري عملکردهاانعطاف«عوامل
» پردازيخیال« میانجی و عاملمتغیرهاي » کنجکاوي«
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ثیرات مستقیم و در بررسی تأp مقدار . متغیر وابسته است
دهد که رابطه متغیرها ستقیم عوامل مذکور نشان میم غیر

 .درصد اطمینان قرار دارد 95در مدل مذکور در سطح 
  )3و  2جدول (
  

  )اوزان رگرسیونی(ثیر مستقیم استاندارد أت  2جدول 

  معنی داري
خطاي 
نمونه 
  گیري

    برآورد

001 /0 < P  069/0  326/0   تحریک کنندگی عناصر طبیعی بر
  ثر استؤپذیري عملکردها مانعطاف

001 /0 < P  060/0  519/0  بر  تحریک کنندگی عناصر طبیعی
  ثر استؤکنجکاوي م

017 /0 p =  068/0  161/0    تحریک کنندگی عناصر طبیعی بر
  ثر استؤمشارکت کودك م - بازي

019/0p =  060/0  141/0    تحریک کنندگی عناصر طبیعی بر
  ثر استؤپردازي مخیال

001 /0 < P  059/0  307/0  ثر ؤپردازي ممشارکت بر خیال - بازي
  است

017/0p =  057/0  136/0   انعطاف پذیري عملکردها بر
  ثر استؤکنجکاوي م

001 /0 < P  049/0  184/0   انعطاف پذیري عملکردها  بر    
  ثر استؤي مپردازخیال

001 /0 < P  066/0  560/0  مشارکت کودك  - بر بازي کنجکاوي
  ثر استؤم

006/0p =  067/0  184/0  ثر استؤپردازي مکنجکاوي بر خیال  

  
  تاثیرات غیر مستقیم استاندارد  3جدول 

  معنی داري
  خطاي
نمونه 
  گیري

    برآورد

001 /0 < P  060/0  044/0  
  تحریک کنندگی عناصر طبیعی

  ثر استؤاوي مکنجک بر
  )پذیري عملکردهااز طریق عامل انعطاف(

017/0p =  068/0  316/0  
        تحریک کنندگی عناصر طبیعی بر 

از طریق عوامل (ثر است ؤمشارکت م - بازي
  )پذیري عملکردهاانعطاف کنجکاوي و

019/0p =  060/0  310/0  

       تحریک کنندگی عناصر طبیعی بر 
از طریق عوامل (ثر است ؤپردازي مخیال

     پذیري عملکردها و کنجکاوي، انعطاف
  )مشارکت - بازي

001 /0 < P  066/0  076/0  مشارکت  - پذیري عملکردها بر بازيانعطاف
  )از طریق عامل کنجکاوي(ثر است کودك مؤ

001 /0 < P  049/0  048/0  
  پردازيبرخیال پذیري عملکردهاانعطاف

  ي و از طریق عوامل کنجکاو( ثر استمؤ
  )مشارکت - بازي

001 /0 < P  059/0  172/0  ثر استؤپردازي مکنجکاوي بر خیال  
  )مشارکت - از طریق عامل بازي(

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدل پیشنهادي رابطه متغیرها 1 شکل
  
  بحثنتایج و  – 3

توان رابطه متغیرها را به صورت بر اساس مدل حاصل، می
طه تحلیل شده بر سه راب ،در مقاله حاضر. توصیفی بیان کرد

گردد که به ترتیب استنتاج می و طراحی ،اصول ایناساس 
  :پردازیمبه آنها می

  
» مشارکت - بازي« بر» کنندگی عناصرطبیعیتحریک« 3-1
  .ثر استکودك مؤ» پردازيخیال«و 

که سطح -) 2جدول( و) 1شکل( با توجه به مدل تحقیق
عی بر ثیر عامل تحریک کنندگی عناصر طبیأمعنی داري ت

   -دهدنشان می 05/0را کمتر از  »مشارکت -بازي«عامل 
بر » تحریک کنندگی عناصر طبیعی«توان دریافت که می

ثر و ؤم ،درصد اطمینان 95در سطح » مشارکت -بازي«
کاشت گیاه توسط خود  امکان بازي با آب، .دار استمعنی

که از آن کودك، بازي با نور و سایه، بازي با شن و مانند آن 
کنیم، یاد می» بازي سازي عناصر طبیعی«با عنوان قابلیت 

سازي هیجانات انگیزش و آزاد  ءکه در ارتقا عالوه بر آن
ثر است، بستر مناسبی براي مشارکت کودك در ؤکودك م

مطابق ادبیات . شودمحسوب میهاي گروهی فعالیت
و قدرت  کندپردازي کودك کمک میبه خیال بازي موضوع،

 پردازي آنان وابسته استالقیت کودکان نیز به خیالخ
هاي گروهی در کودکان در فعالیت مشارکتنیز، . ]5و1[

توان از بنابراین می. ]7و6[ ثر استؤرشد خالقیت کودك م

  تحریک کنندگی 
 عناصرطبیعی          

 مشارکت -بازي 

۳۲۶/۰ ۵۱۹/۰ 
۱۶۱/۰ 

۱۴۱/۰ 

۳۰۷/۰ 

۱۸۴/۰ 
۱۳۶/۰ 

 کنجکاوي

  انعطاف پذیري
   عملکردها    

  پردازيخیال 

۵۶۰/۰ 
۱۸۴/۰ 
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خالقیت  ءبراي ارتقا» بازي سازي عناصر طبیعی«قابلیت 
با ایجاد فضاي امن و مناسبی  مثالً. کودك استفاده نمود

ازي با مواد طبیعی مانند شن، خاك و آب و یا جهت ب
توان  ي کاشت گیاهان توسط خود کودك، میفضایی برا

هاي گروهی زمینه بازي کودك و مشارکت او را در بازي
  .فراهم نمود

  
» کنجکاوي«بر » دگی عناصر طبیعیتحریک کنن« 3-2

  .ثر استمؤ
سطح  که- ) 2جدول(و ) 1شکل( اساس مدل تحقیق بر

کنندگی عناصر طبیعی بر ي تأثیر عامل تحریکدارمعنی
توان می -دهدنشان می 001/0عامل کنجکاوي را کمتر از 

بر » کنندگی عناصر طبیعیتحریک«نتیجه گرفت که 
ثر و معنی ؤدرصد اطمینان م 9/99در سطح » کنجکاوي«

ال براي اوي، با میل به دانستن و ایجاد سؤکنجک. دار است
اختالف در  شکل ظاهري عناصر  وجود. کودك همراه است

و امکان به کارگیري آنها ) آب، نور، گیاه و مانند آن(طبیعی 
ي عناصر پذیرتنوع« عنوان هاي مختلف که از آن بهبه شیوه
تواند براي ذهن جستجوگر کودك می ،کنیمیاد می» طبیعی

 چنان. ال ایجاد کند و زمینه کنجکاوي او را فراهم نمایدؤس
مرحله کنجکاوي یکی از  ،ه تحقیق ذکر شدکه در پیشین

رو ویژگی تنوع  این از ].9[ مراحل فرایند خالقیت است
 .ثر استخالقیت کودك مؤ ءپذیري عناصر طبیعی در ارتقا

در  گیاهان با شکل، رنگ و اندازه گل و برگ گوناگون مثالً
هاي کند یا وجود رنگفصول مختلف به تنوع فضا کمک می

هاي رنگی و یا  ایجاد ا استفاده از شیشهختلف طیف نور بم
. ثر استآبشار و آکواریوم در تنوع فضا مؤ حوض، فواره،
توان در طراحی فضاي مهدکودك و سایر می بدین ترتیب

هاي پدید آمده ها و تنوعفضاهاي ویژه کودکان از تفاوت
  .جست بهرهتوسط عناصر طبیعی 

  
-بازي« بر میزان» پذیري عملکردهاانعطاف« 3-3

  .ثر استؤکودك م» مشارکت
که سطح - ) 2جدول(و ) 1شکل( بر اساس مدل تحقیق

پذیري عملکردها بر عامل ثیر عامل انعطافداري تأمعنی
توان می - دهدنشان می 05/0را کمتر از  »مشارکت -بازي«

-بازي«بر » پذیري عملکردهاانعطاف«ثیر أدریافت که ت

و  داشتهار درصد اطمینان قر 99در سطح » مشارکت
پذیري عملکردها آن است منظور از انعطاف. دار استمعنی

هاي متفاوت، براي که امکان استفاده از یک فضا در زمان
 بتواند یک فضا مثالً. عملکردهاي مختلف وجود داشته باشد

براي عملکردهاي ) دکی تغییراتبا ان(هاي مختلف در زمان
رد استفاده قرار مون خوانی، نقاشی، بازي و مانند آقصه
پذیري عملکردها آن است که در معناي دیگر انعطاف. گیرد

چند عملکرد مختلف در کنار هم در یک زمان یک فضا 
اي از یک فضا در گوشه مثالً. امکان حضور داشته باشند

امکان نقاشی و در گوشه دیگري از همان فضا امکان قصه 
کار ایجاد  هدف از این. خوانی یا بازي وجود داشته باشد

پذیر کردن براي انعطاف .براي کودکان است»آزادي انتخاب«
هاي هاي مختلف و مطابق برنامهتوان در زمانفضاها می

جا شونده، فضا را به تعداد آموزشی، به کمک عناصر جابه
ویژگی مذکور را ویژگی . ودعملکرد مورد نیاز تقسیم نم

تغییر و انعطاف  .نامیممی» اجزاي آن پذیري فضا وتغییر«
با  پذیري فضاها ممکن است به کمک عناصر طبیعی مثالً

زم به توضیح است ال. ترکیب فضاهاي باز و بسته اتفاق افتد
پذیري فضاها ملزم به صفت بدیع بودن آن که ویژگی تغییر

زیرا اگر تنوع و تغییرات فضاها تکراري شوند، فضا  ؛است
پس  . را ندارد اخت شده و جاذبه الزمبراي کودك یکنو

اي طراحی نمود که را به گونه توان فضاهاي تغییر پذیرمی
الزمه چنین طراحی آن است . تغییرات آن تکراري نباشد

 با که کودك خود بتواند فضا را تغییر دهد و در جریان بازي
 پیشینه تحقیق نیز نشان . پردازي کندفضا، خیال تغییر

انگیزش آنان  ءدر ارتقا که استفاده از آثار کودکان دهدمی
  .]13[ ثیر مثبت داردأثر است و بر خالقیت آنان تمؤ

اصول طراحی فضاهاي آموزشی توان با این توضیح، می
بازي سازي عناصر «کودکان را بر اساس سه ویژگی 

تغییرپذیري «و  »تنوع پذیري عناصر طبیعی«، »طبیعی
     که در ادامه به شرح آن اجرا نمود» فضا و اجزاي آن

  .پردازیممی
  
  اصول طراحی فضاهاي آموزشی کودکان -4

هاي انجام شده در مقاله حاضر، اصول بر اساس تحلیل
طراحی فضاهاي آموزشی کودکان که منجر به افزایش 

شود و مطابق می آنانپردازي و انگیزه بازي خیال کنجکاوي،
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 ترکیب و تداوم فضاي باز و بسته 3شکل 

  تعریف فضا با دیوارهاي تا شونده 7 شکل

بر اساس  ثر است،ات موضوع در ارتقاء خالقیت نیز مؤادبی
  :گرددبه صورت زیر تبیین می اصل چند
فضاي ( ترکیب و تداوم فضاهاي بسته و باز« -1 اصل

  ) بر اساس ویژگی  تغییر پذیري  فضا(» )طبیعی
هاي توان با استفاده از دربیک می براي تحقق اصل

موجب ترکیب ) به طرفین یا باال(اسري جمع شونده سر
را فراهم سته فضاهاي داخل و خارج و تداوم فضاهاي باز و ب

در همین راستا ایده استقرار  .)3و2 هايشکل(. نمود
ده در فضاهاي باز متعدد مانند حیاط و پاسیو به طور پراکن

تواند به تداوم فضاهاي باز میان فضاهاي بسته داخلی می
  )4شکل. (طبیعی و بسته داخلی کمک کند

  
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یعی در میان فضاهاي بستهد فضاهاي باز طباتعد 4شکل
  

طراحی به صورت پالن آزاد و وجود « - 2اصل
تا  ،هاي جدا کننده متحركها و یا الماندیوارك

کودکان، خود، بتوانند فضاهاي مورد نیاز را با کمک 

بر اساس ویژگی  تغییرپذیري فضا و ( .»مربی ایجاد کنند
  )اجزاي آن

جزا و چیدمان ده از اتوان با استفامی 2براي تحقق اصل 
و متحرك مانند دیوارهاي ) 5شکل( پذیرفضایی ترکیب

 ، دیوارهاي سبک تاشونده)6شکل( جا شوندهسبک جابه
مدوالر و مانند آن  ،جا شوندهمبلمان سبک جابه ،)7شکل(

به نحوي که کودکان با نظارت مربی بتوانند فضا را به 
زم را ال هايدگرگونیمقتضاي برنامه آموزشی تغییر دهند، 

  . در فضا ایجاد نمود
  
  
  
  
  

  

  پالن آزاد و تعریف فضا با اجزاي متحرك  5شکل 
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بر(» ایجاد تنوع به وسیله عناصر طبیعی« -3اصل 
  )اساس ویژگی تغییرپذیري عناصر طبیعی

هایی که در هاي گیاهی نادر به ویژه گونهبا استفاده از گونه
متفاوت  ها  به رنگ و شکلو برگ آنهاي مختلف، گل زمان

 بیعیجدایی فضاي بسته و باز ط ترکیب فضاهاي بسته و باز طبیعی

ترکیب و تداوم فضاي باز و بسته به  2شکل 
 وسیله درهاي جمع شونده

 تعریف فضا با دیوارهاي متحرك 6شکل 
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مانند ناز اهوازي، ناز ارغوانی، حسن یوسف،  ،شوددیده می
توان هم تنوع فضایی ایجاد کرد می ،آن نظیرشب خسب و 

ک نمود و از این طریق و هم حس کنجکاوي کودك را تحری
  .خالقیت او شد ءموجب ارتقا

بر (» بازي سازي به وسیله عناصر طبیعی« -4اصل 
  ) ساس ویژگی بازي سازي عناصر طبیعیا

گین و اي رنهاي  شیشهتوان از قابمی 4براي تحقق اصل 
ن ها استفاده کرد تا کودکامتحرك، در سمت داخلی پنجره

 هاي متنوعی از نور دست یابندجایی آنها به رنگبا جابه
نیز ایجاد فضایی امن و مناسب براي بازي با آب،  .)8شکل(

که  - به عنوان جداکننده هاي سایه سازدهاستفاده از پر
دهد کودکان سایه اشیاي مختلف و یا سایه امکان می

  اند بر روي آن پدید آورندساختههایی را که خود شکل
  .زمینه بازي را براي کودکان فراهم آورد توانمی
  
  
  
  

  
  
  
  

هاي متحرك رنگین در سمت استفاده از قاب 8شکل 
  هاداخلی پنجره

  
در طراحی فضاهاي آموزشی  ،ه کارگیري اصول مذکوربا ب

عناصر محرك «کودکان، در واقع با استفاده از متغیرهاي 
زایش ، زمینه اف»پذیري عملکردهاانعطاف«و » طبیعی

در  و» پردازيخیال«، »مشارکت -بازي«، »کنجکاوي«
  .گرددرشد خالقیت کودك فراهم می نتیجه

  
  نتیجه گیري -5

توجه به  سبب جمعیت کودکان در ایران،امروزه، افزایش 
آنان شده  براي له کیفیت طراحی فضاهاي آموزشیأمس

در مقاله حاضر، اصول طراحی فضاهاي مذکور بر . است
ساله تبیین شده  6تا  3اساس مدل خالقیت براي کودکان 

ادبیات تحقیق بیانگر آن است که بازي کودك از . است

ثر ؤخالقیت او م ءدر ارتقا جمله بازي با آب، شن و مانند آن
دهند که مشارکت برخی تحقیقات نیز نشان می. است

 .انجامدکودك در کارهاي گروهی به رشد خالقیت او می
دهد وجود گیاهان در فضاي ها نشان میهمچنین بررسی

آنچه در تحقیق . خالقیت افراد است ءداخلی، موجب ارتقا
کید قرار گرفته، أت حاضر به عنوان موضوعی نو مورد بحث و

نه فقط در  ،این است که بازي و مشارکت گروهی کودك
اجزا و عناصر بلکه به وسیله  ؛هاي آموزشیقالب برنامه

پذیر هاي کالبدي و عملکردي امکاندر سامانه معماري
نیز، صرف به کار گیري عناصر طبیعی کافی نیست و . است

توانند در می پذیريتغییراین عناصر با دارا بودن ویژگی 
ثر ؤخالقیت کودك  م ءجاد تنوع در فضاي آموزشی و ارتقاای

  .باشند
 ءثر در ارتقاؤعوامل م ،عالوه بر آن، در ادبیات تحقیق

اند و مدل بررسی شده ،خالقیت کودکان به صورت موردي
 ءثیر عوامل مذکور در ارتقاأجامعی از رابطه و میزان ت
ترین توضیح، مهمبا این . شودخالقیت کودکان دیده نمی

دستاورد تحقیق حاضر، مدل رابطه صفات خالقیت و 
دستیابی به اصول طراحی فضاهاي آموزشی کودکان بر 
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