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 چكیده

 فضای بازطراحی  که میتوان دریافت با نگاهی گذرا به طرح این مدارس. شده استه ساختدر ایران  مدارس متعددیدر سالهای اخیر 

دانش آموزان کمک کند. مسلما این مدارس می تواند به خالقیت  فضای بازدرآنها مغفول مانده است. تحقیقات قبلی نشان میدهد که 

 موضوع در هنرستانها اهمیت بیشتری می یابد.

محیطهی   بهه ایاهاد   ،هنرستانهای دخترانه مشههد برای با به دست آوردن الگوهایی در خلق فضاهای بازسعی دارد تا تحقیق حاضر 

شناسهایی متغییهر ههای    و  ادبیات موضوع این هدف پس از مرورکمک نماید. جهت رسیدن به   خالقیت هنرجویان کننده از حمایت

از نفهر   651 صهورت گرفهت.   پرسشنامهو ابزار  روش تحقیق پیمایشیجمع آوری اطالعات با  ،و تدوین فرضیه موثر در ارتقا خالقیت

میهان   ارتبها   تحلیل واریانس با اندازه گیری های مكرر . با کمک آزمونهای مشهد مورد پرسش قرار گرفتند.  هنرستان انیهنرجو

متغیرها بررسی شده و صحت فرضیه ها تایید گردید.یافته های پژوهش نشهان مهی دهنهد کهه میهان عوامهل مهوثر بهر خالقیهت          

در فضای باز رابطه معنا دار وجود دارد. با بكار گیری یافته های این تحقیق،  فضاییصفات )انگیزه،کناكاوی، خیالپردازی و ابتكار( با 

 گردد. هنرجویانتانها را به گونه ای طراحی کرد که باعث افزایش خالقیت در می توان فضاهای باز هنرس

 کلمات کلیدی

 فضای باز، نوجوان ،هنرستان خالقیت،
 

 مقدمه -6

انقالب اطالعاتی و الکترونیکی و انفجار دانش امکان پیش بینی دانشش  

های الزم برای برخورد موثر با شرایط محیطشی را بشا مششکو رو بش  رو     

ت. لشش ا اندیشششمندان و محققششان راه اششاره را در تو شش  بشش  سشاخت  اسشش 

( در مشورد  1831خالقیت و توانمندی های بششر دانسشت  اند.)حسشینی،   

تعریف خالقیت و پشیش نیازهشای  ن ااهشار نارهشای متنشوعی و شود       

ب  اعتقاد گیلفورد خالقیت نوعی توانشایی فکشری اسشت،ک  در  ن    "دارد.

د و محصولی  دیشد ایجشاد مشی    اطالعات گ شت  ب  هم نزدیک می شو

 (1838.) رمند،"کند

ایجاد محیطی ک  بتواند تمام  نب  های شخصشیتی فشرد را رششد    

دهد مستلزم مدیریت و برنام  ریزی اصولی است. در مورد محیط هشای  

خالق برای کودکان تحقیقات فراوانی صورت گرفت  است ولی نو وانان 

ی انجشام ششده در زمینش     مورد تو   کمتری واقع شده اند. تحقیق هشا 

ویِژگی های زیستی ، روانی و ا تماعی صاحبان تفکر واگرا ، مخترعشان  

و مبتکران حاکی از  ن است ک  شکوفایی خالقیت های ذهنشی عمشدتا   
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در -در دوران نو وانی و  وانی پدیدار می شود. در ایش  فاشای میشانی   

سشت  مدرس  نخستی  مکشانی ا  -فاصل  میان طفو بودن و  وان گشت 

ک  ب  شکو گرفت  نو شوان اثشر گش اری دارد و وی را در زمینش  هشای      

 گوناگون ک  هشر یشک دارای ارزششی ویشژه انشد تششخیخ مشی بخششد        

 .(1831)فالمکی،

نو وانان مقطع تحصیلی متوسشط  را در دبیرسشتان یشا هنرسشتان     

رشد و توسع  اقتصادی کشورها ب  میزان قابو تو هی  .سپری می کنند

)سششاخاروپولوو و  ع   موزشششی تششاثیر مششی پشش یرد   از رشششد و توسشش 

ناام  موزش فنی و حرفش  ای از ا شزام مهشم ناشام      .(2002پاترینوو،

 موزش و پرورش کشورها، متصدی اصلی تربیت نیشروی مشاهر و نیمش     

(، ماهیت رششت  هشای   2002ماهر در سطح پیش دانشگاه است.)تیالک،

قیت کافی برخوردار فنی و حرف  ای ایجاب میکند ک  هنر ویان از خال

باشند تا بتوانند ب  پیشرفت در رشت  ی تحصیلی نایو  یند. محیط یک 

فاای  موزشی باید طوری با محیط طبیعی تناشیم ششود کش  تششدید     

قدرت خالقیت پژوهندگان توسط ایجاد امکانشات فراوانشی بشرای ترییشر     

 دادن عملکردها توسط خود دانش  موزان و واداشت   نها ب   سشتجوی 

صششحیح در  هششت یششافت  راه حششو هششای مششورد اسششتفاده انجششام        

( ما هر روز ششاهد سشاخت و بهشره بشرداری     1833گیرد.)هرندی،اکرمی،

مدارو متعددی در کشورمان هستیم. بشا نگشاهی گش را بش  طشر  ایش        

مدارو متو   می شویم اغلب دست اندرکاران، برنام  ریزان و طراحان 

  می بیننشد و گشاهی بشا ترییشر     ، مدرس  را در کالو های درو خالص

ابعاد فااها کاربری های محدودی اون سال  ا تماعات،  زمایششگاه و  

 تلی  ب   ن می افزایند. فاای باز در انی  طر  هایی،ایزی   ز یشک  

قطع  زمی   سفالت شده اضاف  مانده از ساخت و ساز نیسشت بشا انشد    

وشش  ی  وسیل  ی محدود بشازی و ورزش و گشاهی فاشای سشبزی در گ    

(. فاای باز هنرستان های دختران  ، عالوه بر 1831حیاط .)سمیع  ذر،

اینک  باید مشکو اشراف را مرتفع می کند باید رسالت اصلی خشود کش    

همان ادام  ی فر یند یادگیری است ب  انجام برساند و افرادی خشالق و  

مقال  حاضر قسشمتی از تحقیقشی اسشت    متفکر را ب   امع  تحویو دهد 

مشوثر بشر خالقیشت در     فاشایی صشفات   بشا شناسشایی   تانموده  سعی ک 

خالقیت هنر ویشان   در  هت افزایش فااهای باز هنرستانهای دختران 

. فرض ایش  تحقیشق بشر  ن اسشت کش  بشا  طراحشی        بردارد قدمی دختر

معماری و فااسازی محیط های باز هنرسشتان دخترانش  مشی تشوان بشر      

 تانها اثر گ ار بود.میزان خالقیت هنر ویان دختر هنرس

 بر خالقیت تاثیر محیط -6-6

رویکردهای رفتاری انسان  1110و  1190با پیشرفت علم در ده  های 

شدند ک  قابو تفکیک نبشود.   نیدهبا محیط اطراف خود  نچنان در هم ت

افراد عامو ترییر محیط هستند و هم محیط عامو ترییشر  هم در واقع ، 

رویکرد بیشانگر رابطش  انسشان محشیط      در رفتار افراد هست. در واقع ای 

اخیر بررسی رفتار ا تماعی انسان در رابط  بشا   های شده است. در سال

محیط فیزیکشی پیرامشونش و نحشوه اسشتفاده خشرد از محشیط در رونشد        

تعامالت ا تماعی بر اساو مفاهمی همچون خلشوت، فاشای شخصشی،    

. در ایش   قلمرو و ازدحام مورد تو   هم  پژوهشگران واقع ششده اسشت  

فااهای  موزشی ب  عنوان مکشانی  هشت تربیشت افشراد تو ش       ب   باره 

خاصی شده است. زیرا ای  فااها در واقع نحشوه ادراکشات و تمشایالت و    

شیوه های رفتاری  ینده  وامع بشری را ب  و شود مشی  ورنشد. میشزان     

انطباق و سازگاری محیط با نیازهای دانش  موز در نحشوه یشادگیری او   

بیشتر باشد. نتیج  حاصشو در  هشت  مشوزش و پشرورش افشراد       هرا 

مطلوب تر ب  دست می  ید. در همی  راستا شناخت فااهای  موزش و 

انعطاف پ یر کردن  نها بر اساو تعامالت دانش  موزان و بش  حشداک ر   

رساندن قابلیت های محیطی ،امکام انعطاف تکشاملی و رششد در طشول    

یفیشت  موزششی خواهشد داششت.) خشانی      زمان نقش بسزایی در ارتقشا ک 

 (1818سوالری،

در زمین  تاثیر محیط بر خالقیت پژوهشهای گسشترده ای انجشام ششده    

است؛ اما کمتر ب  تاثیر محیط کالبشدی و شاخصشهای  ن بشر خالقیشت     

کلیش     (2002)دانش اموزان پرداخت  شده است. بش  ناشر کریسشتن     

ا و  لشودگی صشوتی مشی    عوامو فیزیکی محیط مانند نور، منار، صشداه 

تواند بر میزان خالقیت اثر منفی یا م بت داشت  باشد. رنگ،بافت، سای  

روش ، نور،صدا،فرم و اگونگی ترکیب  نها، کشاربری فاشاها و ترییشر و    

تنوع انها در طول زمان و خالص  تمامی گوش  های فاای ساخت  شده 

شد؛ و می تواند می تواند بر  نب  های  سمی ،شناختی و روانی موثر با

 (1810انگیزش الزم برای تفکر خالق را مو ب گردد.) عامتی، 
اگر محیط  موزشی بخواهد زمین  ای اثر بخشش  »والتر گروپی  : 

برای نسو  ینده باشد،ساختمانهایش مشی بایسشت خالقانش  باششند، نش       

تقلیششد شششده. محیطششی محششرک بششرای  زاد کششردن اندیششش  و بیششان     

(.محیط یادگیری و ویژگی های فیزیکی  ن ب  1832زیبا کالم،«.)خالق 

استناد تحقیقات صورت گرفت  ب  عنوان یکی از عوامو با اهمیت در ای  

فر یند قرار دارد. در ای  بی  روانشناسی محیطی از دانش هشای  دیشد   

است ک  ب  بررسی ارتباطات بی  ویژگی های فیزیکشی یشک محشیط بشا     

کنان  ن مششی پششردازد تششا خصوصششیات روانی، سششمی و ا تمششاعی سششا 

طراحان،معلمان و شهرسازان از نتایج ای  دانش برای بهبود نتیج  کشار  

خود بهره بگیرند.مدرس  ب  عنوان یکی از مهمتری  مکانهایی ک  هریک 

از ما مدت زیادی از زندگی مان را در  ن ب  یادگیری می پشردازیم کش    

مورد تو   خاص  طراحی ان با تو   ب  یافت  های روانشناسی محیطی

 قرار گرفت  است.
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 اهمیت فضای باز در مدارس -6-2

تمام مکان هشایی کش    » یف میکند:رلویی کان واژه مدرس  را انی  تع"

انسان برای تامی  خواست  ی خود در فراگیری، از  نها استفاده میکنشد،  

مدرس  نام دارد و ای  مکانها ها، تنها برای یادگیری و  موخت  عقاید و 

می باشند، بلک  برای فهم و ادراک دالیشو و شود هشر ایشز و     ناریات ن

مناسبت های دو  انب  و روابط بی  انسان و طبیعت نیز مورد اسشتفاده  

قرار می گیرند. حاور طبیعت در فااهای  موزشی، اغلشب بش  صشورت    

بسیار محدود اتفاق می افتد و همی  حاور محدود نیز بشدون در ناشر   

و فااهای بیرونی در مدارو ازنب  هشای   گرفت  نیازهای خاص کودکان

مختلفی مورد تو   پژوهشگران کودک قرار گرفت  است مطالع  تئوری 

های اموزشی نشان از تو    موزش دهندگان کودک ب   مشوزش هشای   

خارج از محیط کالو در کنار  موزهشای داخشو کشالو دارد.)مافشر و     

دی  امعش  و  ( فااهای باز مدارو بر حسب وسع اقتصا1833همکاران،

یا بر حسب اهمیتی ک  افراد  امع  برای مدرس  قائو هستند و بود ش   

ای ک  مدرس  ب  خود اختصاص می دهد، شکو های متفاوتی دارند. از 

حیاط یک مدرس  ک  در  ن یک ردیف ششیر  بخشوری در یشک گوشش      

حیاط با زمی   سفالت و سروی  های بهداشتی در یک گوش  ، گرفت  

استاندارد ک  در  ن امکانشاتی اشون زمشی  بشازی، زمشی       تا یک حیاط 

ورزش، فاای سبز و ام  کاری ، با  ایگاه استراحت نایر بوفش  و ...،  

محو ارای  ایده های ابتکاری ، محو نگهداری حیوانشات ، فاشای نیمش     

الگوی معماری سنتی مدارو ایران حاکی از "( 1838مسقف و..)اکرمی،

فاای باز و نوعی کارکرد فعال  موزشی برای  استمرار تعلیم و تربیت در

حیاط مرکزی  نهاست. ای  خصوصیت با رویکردی  دیشد در برخشی از   

مدارو مدرن نیز مشاهده می شود. بنابر ای  ب  نار می رسشد انحصشار   

 موزش در فاای داخلی و عدم تو   ب  قابلیت های عملکردی فاشای  

از یک سشو نسشبت بش  ارزش    باز، ک  بر مدارو رایج ایران حاکم است ، 

های حیاط در الگو مدارو قدیمی غفلت می ورزد و از سشوی دیگشر از   

دریافت های نوی  در مورد ایجاد فاای باز خشالق و سشازنده بشی بهشره     

است. در مدارو نوی  )مدرن( نوعی طشرز تلقشی پیششرفت نسشبت بش       

فر یند ادراک و احساو کودک ب  هنگام یادگیری باعث اهور محیطی 

فعال و سرشار از امکانات تجرب  مشاهده و ارتباط انسانی شده است. در 

ای  محیط از فاای باز برای توسشع  امکشان تعشادل دانشش  مشوزان بشا       

یکدیگر و با محیط طبیعی استفاده می شود. ب  ای  ترتیب کالو درو 

ب  فاای باز امتداد یافت  و تسهیالت حیاط در خدمت تعلشیم و تربیشت   

یرد . عنصشر حیشاط کش  در مشدارو قشدیمی نشاار بشر و ش          قرار می گ

اقامتگاهی ای  مدارو بود ، در مدارو معاصر نیز میتواند عامو تحرک 

و پویای  موزش و پرورش شده و موسس  را از یک  موزشگاه صرف بش   

 (1831)سمیع  ذر،"یک کانون حیات  معی مبدل سازد.
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ی شخصششششیتی الزمشششش  خالقیششششت را   تششششورن  ویژگششششی هششششا  

کنجکاوی، ستجوگری،پرسشششگری در برابششر موقعیتهششای معماگونشش ، و 

( 2001 مابیشو ) . (1839شهامت در ارائ  پاسخ های نو می داند )گالور،

 خالقیشت  در مهمشی  نقشش  نیشز  ( معتقدند ک  انگیشزه 2003و هنسی )

ارتقشای   (1833طبشق یافتش  هشای ششفایی )     دارد.  عهشده  بش   ونو وری

 موثر است. خالقیتکنجکاوی، ابتکار و خیالپردازی در افزایش 

 روش تحقیق -2

گشام هشای    استفاده شده است. در ای  تحقیق از روش تحقیق پیمایشی

 شامو ای  موارد مییاشد.   تحقیق در تبیی  اصول طراحی

  

 :متغیرهای تحقیق -2-6

اسششت .  صششفات فاششاییو  خالقیششتمتریرهششای ایشش  تحقیششق شششامو  

عوامشو انسشانی مشوثر بشر     )کش    خیشالپردازی  و انگیشزه ، یوابتکار،کنجکا

 .ششده انشد  انتخشاب   شاخخ هشای خالقیشت  ب  عنوان هستند(  خالقیت

) ب و  انعطشاف پشش یری عملکردهشا و انعطششاف پش یری عناصششر طبیعششی   

)صشفات   نیز ب  عنوان صشفات فاشایی در ناشر گرفتش  ششدند      گیاهان( 

داشت  ک  در ایش  مقالش     فاایی در تحقیق اصلی عوامو زیادی را در بر

 .نمی گنجد(. 

 فرضیه ها: -2-2

با تو   ب  فرض کلی تحقیشق )کش  در مقدمش   مشده اسشت( و پش  از       

 تدقیق متریرها فرضی  های ای  مقال  ب  شر  زیر است. 

بی  انعطاف پ یری عملکردها و شاخخ های خالقیت رابط  معنا  -الف

 داری و ود دارد.

و شاخخ هشای   عناصر طبیعی) ب و گیاهان(بی  انعطاف پ یری   -ب

 خالقیت رابط  معنا داری و ود دارد.

 انتخاب نمونه:  -2-3

در حقیقت انچ  ایش  تحقیشق بش   ن مشی پشردازد دیشدگاه هنر ویشان        

هنرستانهای دختران  پیرامون صفات فاایی موثر بر خالقیت است کش   

بشر   در فااهای باز)حیاط هنرستان( یک هنرستان دخترانش  مشی توانشد   

 امعشش  هششدف مششورد ناششر هنرسششتانهای دخترانشش    خالقیششت بیافزایششد.

بشوده اسشت. بشرای انتخشاب      19-12شهرستان مشهد در سال تحصیلی 

ناحیش    2تصادفی واحدهای تحلیو، از میان مناطق مختلف شهر مشهد 
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موقعیششت  ،ایشش  نششواحی و یششک منطقشش  انتخششاب شششد . عوامششو انتخششاب

بشوده    نهشا  و اقتصشادی سشاکنی      ررافیایی)منطق  شهری(، فرهنگشی 

است. .در ای  تحقیق بشرای محاسشب  حجشم نمونش  الزم، از نشرم افشزار       

*NCSS: PASS  .ای  نرم افزار توانایی تعیی  حجم نمون  استفاده شد

با تو   ب  روش  ماری مورد استفاده در تحلیو اطالعات را دارد. بشرای  

معمشوال   -با حجشم انشدک    پایلوت( نمون (ای  مناور یک نمون  ی اولی 

ششود سشپ  بشا اسشتفاده از       مشع  وری مشی   -مشورد  80یشا   20حدود 

در .اطالعات حاصو از ای  نمون ، حجم نمون  ی نهایی تعیی  می ششود 

نفشر از   80تحقیق حاضر ابتدا پرسشنام  های مشورد ناشر را در اختیشار    

.بشر   ه شدهنر ویان هنرستانی ب  صورت پیش  زمون)پایلوت(  قرار داد

عدد حجم نمون  برای رسیدن ب  هشدف   190اساو نتایج حاصل  تعداد 

نهایی تحقیق نیاز بود ک  ای  پرسشنام  ها در اواخر فروردی  تشا اوایشو   

میان هنر ویان توزیع گردید. دلیشو   12-19اردیبهشت سال تحصیلی 

انتخاب ای  بازه زمانی ای  بود ک  هنر ویشان در ایش  زمشان کشامال بشا      

هنرستان خود  شنا شده اند و نیازهای و خواست  هایی ک  دارند محیط 

 مشخخ تر شده است.

 تهیه پرسشنامه: -2-4

در ای  تحقیق  مع اوری اطالعات بشا اسشتفاده از پرسششنام  صشورت      

تناشیم   با تو   ب  متریر های تحقیق ،سواالت پرسشنام  . گرفت  است

افشق تشا کشامال    بخششی از کشامال مو   9دامنش  )در مقیاو لیکشرت   وشده 

 بوده است. (مخالف

 یافته هاتحلیل داده ها و -3

ارائش  ششده    نها تحلیو های نتایج  زمونهای انجام شده و در ای  بخش 

داده های ب  دست  مده با  استفاده از روش تحلیشو واریشان  بشا     است.

( مورد RM-ANOVAاندازه گیری مکرر از نوع عوامو درون  زمودنی)

برای  زمون تفاوت های میان  ANOVAت.روش بررسی قرار گرفت  اس

میانگی  های متعدد ب  کار می رود. در ای  روش تمرکشز بشر موقعیشت    

هایی است ک  میانگی  های متفاوتی از افراد یا نمون  های مختلشف بش    

دست  مده باشد؛ ب  عبشارت دیگشر افشراد یشا نمونش  هشای مختلفشی در        

در شرایطی ک  یک گروه   زمایشهای گوناگون شرکت کرده باشند.حال

)از افراد یا نمون  ها( در  زمایش های متفاوتی شرکت کرده باشند، می 

 هت . (2002استفاده کرد.)مک کوی،RM-ANOVAبایست از روش 

در دو یا اند وضعیت یا عامو )متریشری بشا    مقایس  میانگی  یک گروه

 شود.یهای مکرر استفاده ماند سطح(از  زمون تحلیو واریان  اندازه

                                                 
* 

 

شاخص بر « انعطاف پذیری عملكردها»تاثیر -4-6

 خالقیت: های 
 باشد.ب  شر  ذیو می الف نتایج  زمون فرضی 

 خالقیت هایشاخخ پ یری عملکردها بر : نتایج توصیفی اثر انعطاف1 دول 

 تعداد انحراف معیار میانگین عامل

 190 928/0 18/2 انگیزه

 190 222/1 22/2 تخیو

 190 313/0 93/2 کنجکاوی

 190 130/0 22/2 ابتکار

کننده خالقیت، بشاالتر از  طبق  دول باال، میانگی  تمامی عوامو تعیی 

باششد کش  بیشانگر تش ثیر     کامالً مشوافقم( مشی   9کامالً مخالفم تا  1)از   8

باشد. با ایش   پ یری عملکردها بر عوامو م کور میصفت فاایی انعطاف

تعیشی    RM-ANOVAیر طبق نتایج  زمشون  و ود، معناداری ای  ت ث

 شود.می

-( نششان مشی  sig= 001/0و  F= 28/9های اندمتریری )نتیج   زمون

کننده خالقیت، تفاوت معناداری بشا هشم   دهد ک  میانگی  عوامو تعیی 

 دارند.
پشش یری  انعطششاف» :  زمششون اثششرات درون  زمششودنی صششفت فاششایی 2 ششدول 

 خالقیت هایشاخخ بر  «عملکردها
 مج ور اتا سهمی (sigمعناداری ) Fمقدار  مون ز

 028/0 000/0 111/1 فلدت -هوین 

فلدت  -(  زمون تصحیح اپسیلون هوین sigطبق  دول باال، معناداری )

باشد، ای  نتیج  بیانگر ای  مطلب درصد معنادار می 9در سطح خطای 

پ یری عملکردهشا بشر عوامشو اهارگانش      است ک  صفت فاایی انعطاف

 القیت ت ثیر معنادار دارد.خ

درصشد از ترییشرات    8/2دهشد کش    ( نشان می028/0مج ور اتا سهمی )

پش یری  کننده خالقیت مربوط ب  اثر صفت فاایی انعطافعوامو تعیی 

 الف تایید می شود. فرضی بنابرای   باشد.عملکردها می

تاثیر انعطاف پذیری عناصهر طبیعهی)آب و    -4-2

 ی خالقیتگیاهان( بر  شاخص ها
 باشد.ب  شر  ذیو می ب نتایج  زمون فرضی 

پش یری عناصشر طبیعشی بشر شاخصشهای       :نتشایج توصشیفی اثشر انعطشاف    8 دول 

 خالقیت

 تعداد انحراف معیار میانگین عامل

 190 332/0 93/2 انگیزه

 190 013/1 81/2 تخیو

 190 039/1 28/2 کنجکاوی
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 190 391/0 21/2 ابتکار

کننده خالقیت، باالتر نگی  تمامی شاخصهای تعیی ، میا8طبق  دول 

باشد کش  بیشانگر تش ثیر    کامالً موافقم( می 9کامالً مخالفم تا  1)از   8از 

باشد. با پ یری عناصر طبیعی بر عوامو م کور میصفت فاایی انعطاف

 RM-ANOVAای  و ود، معناداری ایش  تش ثیر طبشق نتشایج  زمشون      

 شود.تعیی  می

( نششان  sig= 003/0و  F= 19/2های انشدمتریری ) ننتیج   زمو

کننده خالقیت، تفاوت معناداری دهد ک  میانگی  شاخصهای تعیی می

براساو نتایج  زمون کرویت ماالی )مقشدار مشاالی برابشر     با هم دارند.

هشای میشان   (،پیش فرض برابشری کواریشان   012/0برابر  sigو  182/0

های تکراری )متریشر درون  زمشودنی(   های هر سطح از عامو اندازهنمره

 گیرد.موردتاییدقرارمی
پ یری عناصر انعطاف»:نتایج  زمون اثرات درون  زمودنی صفت فاایی2 دول 

 خالقیتشاخصهای بر «طبیعی
 مج ور اتا سهمی (sigمعناداری ) Fمقدار   زمون

 023/0 009/0 890/2 فرض کرویت

با برقشراری فشرض کرویشت در    (  زمون sigطبق  دول باال، معناداری )

باشد، ای  نتیج  بیشانگر ایش  مطلشب    درصد معنادار می 9سطح خطای 

پش یری عناصشر طبیعشی بشر شاخصشهای      است ک  صفت فاایی انعطاف

 اهارگان  خالقیت ت ثیر معنادار دارد ،بنابرای  فرضی  مورد قبول است.

رات درصشد از ترییش   3/2دهشد کش    ( نشان می023/0مج ور اتا سهمی )

-کننده خالقیت مربوط ب  اثر صفت فاشایی انعطشاف  شاخصهای تعیی 

  باشد.پ یری عناصر طبیعی می

 نتیاه -4
بر اساو یافت  های حاصو از پرسشنام  ها پاسخگویان موافق بوده انشد  

انعطشاف پش یری    و ک  انعطاف پش یری عناصشر طبیعشی) ب و گیاهشان(    

خصهای مشوثر برخالقیشت   عملکردها در محوط  هنرستان دختران  با شا

در  یافت  ها و ادبیشات مطالعش  ششده    ای   بر اساو  رابط  معنادار دارد.

 هشت کمشک بش  ارتقشا      حیاط مدارو طراحیموارد زیر در نارگرفت  

 شود:  پیشنهاد می خالقیت

 انعطاف پذیری عملكردها:-4-6
در هنرستانهای دختران  می توانیم  فااهایی در نار بگیشریم کش    

ر همزمان بتوان فعالیت های متنشوعی را در  نهشا صشورت داد . و    ب  طو

برای کالسهای فوق برنام  ای مانند کتاب خوانی ،ا رای تئاتر مناسشب  

 باشد.

با قرار دادن میل  هایی برای نصب سقف موقت ، طوری ک  در بازه 

های زمانی متفاوت بتوان با سازه های سبک سقف را پوششاند و فاشای   

اهی برای نمایش  ثشار هنر ویشان ایجشاد کشرد. در سشایر      موقت نمایشگ

روزهای سال ای  فاا می تواند بخشی از فاشای بشاز هنرسشتان باششد.     

طراحی فاای وسیع برای ورزش هنر ویشان بش  نحشوی کش  بتشوان در      

موارد مختلشف ماننشد زنشگ هشای تفشریح از ایش  فاشا بشرای فاشاهای          

فاشاهای تجمشع اسشتفاده     استراحت و یا در ایام مناسبت ها ب  عنشوان 

 نمود.

می توان در قسمت های مختلف حیاط هنرستان برا  شدا سشازی   

فااهای نشست  هنر ویان در زمانهای استراحت، از کاشت درختشان و  

 گیاهان و یا  وی های  ب بهره برد.

 (انعطاف پذیری عناصر طبیعی)آب و گیاهان-4-2
ک و رسشمی  :ب  مناور خارج کشردن کالسشهای درو از محشیط خشش     

داخو فااهای بست  میتوان فااهایی را در نار بگیریم بشرای برگشزاری   

کارگاهها یا کالو های  موزشی در فاای باز طوری کش  ایش  فاشا بشا     

استفاده از  وی  ب و یا کاشت درختشان از سشایر فاشاها  شدا سشازی      

شود.برای مسیر های حرکتی ب   ای استفاده از مسیرهای مسشتقیم و  

وان از مسیرهای مارپیج یا خطوط و زوایای منحنی بهشره  مشخخ می ت

برد. ایجاد فااهای مارپیچ برای رسیدن ب  بخش های مختلشف فاشای   

باز با استفاده از گیاهان رونده .استفاده از گیاهانی ک  در فصول مختلف 

رنگ یا شکو متنوع دارند.باعث ایجاد تنوع در  لوه های بصری فاشای  

ده کش  ایش  تنشوع ایجشاد انگیشزه و هیجشان در       باز در فصول مختلف شش 

هنر ویان میکند.استفاده از  ب در فااهای باز،استفاده از  بششار،فواره،  

 وی یا حوضچ  کم عمق در فااهای باز . میتوان از  ب ب  عنوان  بنما 

در مرکز حیاط استفاده کرد ، تا ضشم  مرکزیشت دادن بش  فاشای بشاز      

د کند.همچنی  میتوانی فاایی بشرای  محلی برای تجمع هنر ویان ایجا

بازی هنر ویان با اب در فصول گرم در نار گرفت. ب  نحوی ک  بتوانند 

 در حوضچ  هایی با عمق کم راه بروند. 
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 ها نویس زیر

PASS  بخشی از نرم افزار اصشلیNCSS       اسشت، کش  بش  دلیشو کشاربرد

 فراوان  ن، ب  صورت نرم افزار مجزا نیز عرض  شده است.


