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 گیاهان  در محیط آموزش و بازی بر پرورش خالقیت کودک اثربخشی کاربرد

 4و احمد حامی 3، جلیل باباپورخیرالدین2*سعداله علیزاده اجیرلو، 1سونیا احمدزاده بهشتی

 ي سبز  دانشگاه تبريزکارشناسي ارشد گروه مهندسي فضا -9

 دانشیار گروه مهندسي فضاي سبز دانشگاه تبريز -*2

 شناسي دانشگاه تبريزاستاد گروه روان-9

  استاديار گروه مهندسي فضاي سبز  دانشگاه تبريز -4

 
 22/12/9952يرش: تاريخ پذ                                                                      19/92/9957تاريخ وصول: 

 چکیده

کودکان سنین  ،جامعه این پژوهش بود.کاربرد گیاهان در محیط آموزش و بازی کودکان بر پرورش خالقیت  تعیین اثربخشیهدف این تحقیق 
نفر از  03داد پیش دبستانی واقع در شهر تبریز بود که با استفاده از روش غیر تصادفی و با توجه به محدودیت های موجود، یک مهدکودک با تع

ها به کالسی که منظر داخلی آن با نفر قرار داده شد. یکی از گروه 51ی آزمایش و کنترل و در هر گروه ها گروهسال انتخاب و در  6-4 کودکان
خالقیت  فتند. پرسشنامهگراستفاده از گیاهان تغییر داده شده بود و گروه دیگر به کالس معمولی منتقل شد و به مدت سه هفته در این شرایط قرار

برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج  (ANCOVA) متغیرهکوواریانس یک  روش تحلیلعابدی جهت جمع آوری داده ها به کار برده شد و 
ی داری داشت. معن ریتأثپذیری، بسط و انعطاف مؤلفهنشان داد که کاربرد گیاهان در محیط بازی و یادگیری کودک بر خالقیت کودک و نیز زیر 

سیالی و ابتکار  مؤلفهپذیری مشاهده گردید ولی بر زیر بسط، انعطاف مؤلفهداری بین گروه کنترل و آزمایش در زیر به عبارت دیگر تفاوت معنی
مختلف برای یک  یها حلمعمول و ارائه راه  ی متنوع و غیرها شهیاندتاثیر معنی داری نداشت. وجود گیاهان بر تولید جزییات )بسط( و تولید 

مثبت معنی داری داشته است. انتقال روح زنده طبیعت به فضاهای داخلی باعث ارتباط بین محیط بیرون و درون  ریتأثانعطاف پذیری( مسئله )
 تا انعطاف پذیری و خالقیت وی تقویت گردد.  شود یمشده و موجب 

 روانشناسی محیط ؛طبیعت ؛خالقیت ؛کودک ؛منظرکلیدي:  هايواژه

 

 

                       email: azajirlo @tabrizu.ac.ir              *)نويسنده مسئول(                                                                                                             
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 مقدمه

 دارای کرد، آنچنان که تربیت گرخالق، ارتباط توانمند، را کودکان تیبایسمی آینده دنیای به ورود و اطالعات عصر از گذر برای
 افتد می اتفاق سریع و گسترده عمیق، قدری به کنونی دنیای تحول و تغییر برخوردار باشند. کردن زندگی شوق از و بوده باال انگیزش

 اجزای با که تغییر حال در محیط تا گرددمی باعث تهپیوس رویداد این. گذاردمی اثر فرد و اجتماعی فردی زندگی ابعاد تمام در که

شاید اکثر افراد به دانش و  امروزه(. 5031مبینی، ) کند طلب رویاروئی برای را پذیری انعطاف جدید و پاسخ است همراه نیز ای یچیدهپ
به ها است. ها در به کارگیری این دانشها برای رسیدن به موفقیت، میزان خالقیت آنیافته باشند اما معیار تمایز آنتکنولوژی دست
از طرفی تاثیر محیطی که کودک در آن به بازی و کند.  ظهور می های اول زندگی کودکشناسان خالقیت در سال نظر اغلب روان

 و در این میان نقش طبیعت و فضای سبز از اهمیت ویژه ای یادگیری می پردازد در پرورش خالقیت وی، غیر قابل انکار است
 برخوردار است.

اند، عدم  خود را از آن محروم نموده ینیبه لحاظ شهرنش یکمو  یستقرن بهای انسانکه  یجامعه امروز هایچالشاز  یکی

 روان در را آرامش ایجاد محیط، تغییر. (501۱ی،است)مهرعل یآموزش یفضاها یدر طراح طبیعی یستزیطمحهای پتانسیلاستفاده از 
برای ایجاد تاثیر  قبیل این از مسائلی و رنگ تغییر رطوبت، میزان حرارت، درجه به تغییر زیستمحیط روانشناسی .اردد پیدر  افراد

  .مثبت در روان افراد تاکید دارد

و عناصر تشکیل دهنده آن، بیش از یک قرن پیش توسط دانشمندان علوم اجتماعی شروع شد. ولی  5تحقیق در مورد خالقیت 
دست یافتن به یعنی  توسط گیلفورد ایجاد گردید. گیلفورد خالقیت را با  تفکر واگرا 5113ی برای پژوهش بیشتر در سال انگیزه اساس

 متعددی هایپژوهش اخیر هایسال در خالقیت گیریاندازه مورد در. رهیافت های جدیدی برای حل مسائل مترادف می دانست

 را کاربرد بیشترین ها کهآزمون این از یکی است. شده منجر خالقیت گیریاندازه گوناگون هایآزمون ساخت به که صورت گرفته

های استفاده شده در مطالعات  تست خالقیت به کار برده شده در این مطالعه مشابه با تست. است ۱تورنس خالق تفکر داشته، آزمون
فزائی و عشایری  و( 5015رسامنش و صبحی قراملکی )(، پا5031آبادی و همکاران )(، جمالی فیروز۱331)4(، کاراکل۱352) 0یون

 است.( 5012)

 -۱ فراوان یها و جواب ها یده: قدرت تولید ا)روانی( سیالی -5 داند: یاصلی زیر م عنصر 4خالقیت را شامل  (5121تورنس )
یات یک ایده توجه بیشتری نشان با جزئیات: توانایی توجه به جزئیات وابسته به یک ایده: یعنی افراد خالق به جزئ )گسترش( سطب

فرد جدید و  های پاسخ به این معنا که قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادتابتکار: توانایی تولید ایده یا محصول نو و بدیع: -0 .دهند یم
 معتقد ( نیز5162رد)گیلفو .متنوع های ایدهتولید  ی: توانایی الزم برای تغییر جهت فکری یا توانایپذیری)نرمش( انعطاف-4 نو باشد.

 یک به تعداد پاسخ یا کوتاه مدت زمان یک در زیاد های ایده تولید است. سیالی )توانایی تشکیل شده چهار مؤلفه از که خالقیت است

 و نو های ایده تولید تازگی )توانایی یا متفاوت(، اصالت طبقات به قابل تقسیم های پاسخ است(، انعطاف پذیری )دادن محرک

 (.۱354، 1)به نقل از دزیویکز و کاروسکی ها( ایده کردن غنی و جزئیات به توجه مسائل(، بسط )توانایی برای ولغیرمعم

                                                           
1 .Creativity 
2.TTCT (Torrance Tests of Creative Thinking) 
3.Yoon 
4. Karakelle 
5  .  Dziedziewicz & Karwowski 
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تغییر و  مطمئناًگوید  یمی نسبت به عوامل شخصیتی در خالقیت دارد و بارزترآمابیل بر این باور است که محیط نقش   
یر محیط کالبدی تأثروان شناسی محیط که به  های فردی خواهد بود. یژگیوتر از پذیرو تغییر تر راحتدستکاری عوامل محیطی بسیار 

های شناختی  ییتواناتوانند  ینمباشد،  یمپردازد، معتقد است کودکانی که محیط پیرامونشان یکنواخت  یمبر ذهن، روان و رفتار انسان 

های خیال پردازانه را داشته باشد. واقعیت این است که  یزشانگای محیط پیرامون باید قابلیت تبدیل به محرکی بر خود را به کار برند.
توانند بیانگر  ینمتوان با تمرکز بر یک بعد نگریست. بعد فردی، محیطی، فرایندی و محصولی، هیچ کدام به تنهایی  ینمبه خالقیت 

در محیط اجتماعی در تعامل با  ماهیت خالقیت باشند. بنابراین خالقیت مجموع عوامل شخصی، فرایندی و محصولی است که

یر محیط کالبدی بر روی خالقیت کودکان نشان داده است که تأثی گوناگون بر روی ها پژوهش (.502۱)تورنس،  یکدیگرند
ی محیطی نظیر عوامل طبیعی محیط، شکل و وسعت فضاها و استفاده از آثار کودکان بر افزایش روند رشد خالقیت تاثیرگذار فاکتورها

 واقع شود. در یم محیط در سرزندگی تعریف سبب مطلوب، کیفیت واجد کالبدی محیط طراحی(. 5033قره کار و همکاران، است)ن

 درهم بعد سه از متشکل محیط یک است. محیط یک طراحی کلی کیفیت سازنده یها مؤلفه از یکی که سرزندگی گفت توان یم

-تجربی و زیست_شناختیکلی عملکردی، زیبایی مؤلفه سه توسط سرزنده حیطم یک است. ایجاد ها و تصورات یتفعالکالبد،  تنیده

 (.5033گلکار، ) یردگ یم صورت محیطی

 همنوایی به که آنست بر انسان زندگی .شود یم محسوب بشر دست شده ساخته محیط برای ضروری کننده کامل یک طبیعت 

 بصری ارتباط طرق از که دارند قرار سنی در آنان برخوردار است. بیشتری اهمیت از امر این کودکان مورد برسد. در طبیعت با طبیعی

 اشیا تمامی از عظیم ای ینهگنج آنان، نظر در هستند. طبیعت محیط بهتر و بیشتر کشف به قادر خود پیرامون محیط و اشیا با مستقیم

 به ظهور، عرصه به آن رساندن و خیالی نیاهاید این کشف باشد، آنان تخیالت و تصورات دهنده شکل تواند یم که است احجامی و

(. تحقیقات مرتبط با قرار 5033دهد)کرونر، یم را استعدادهایشان بهتر و بیشتر هرچه کردن شکوفا و آن در واقعی حضور اجازه کودکان
وری و کاهش استرس، گیری در طبیعت به مزایای مختلفی از جمله باال بردن تمرکز و سرزندگی انسان اشاره دارد. افزایش بهره

 روانشناختی تحقیقات از برخی( ۱356، 5)هدسون و ساندر دهندآموزان را ارتقا توانند عملکرد تحصیلی دانش یمفاکتورهایی هستند که 

 ساخته های محیط را به سبز و طبیعی های محیط کلی طور به کودکان بویژه شهروندان که دهد می نشان محیطی ترجیحات پیرامون

)سالیوان و همکاران، دهد افزایش مدرسه در را آسایش و امنیت احساس تواند می کاری چمن و درختان وجود. دهند می رجیحت شده
( گذراندن وقت و فعالیت در طبیعت به عنوان یک درمانگر به ارتقا خالقیت در کودکان، ارتباط اجتماعی، سالمت جسمی، ۱334

 (.۱332، ۱)کاستکو کند یمعه اخالقی کمک سالمت روان، تمرکز، توسعه شناختی و توس

های فیزیکی محیط مدرسه مثل نور، صدا، کیفیت  یژگیودهد که  یمشده در زمینه فضای یادگیری کودک نشان تحقیقات انجام
دهد  یمیر قرار تأثی این شرایط در کنار هم یادگیری و خالقیت را تحت  همههوای داخل کالس، مناسب بودن دما، عمر ساختمان و 

( به اثرات معجزه آسای کشاورزی و پرورش گیاهان در بازسازی روحی و ۱351)4(. مطالعات کنت هفاند۱350، 0)اتروپن و همکاران
1عصبی، تقویت حس خاطره و تعلق خاطر اشاره کرده است. لوو

 در کودک توانایی که است داده نشان ( در مطالعات خود۱331) 

)به نقل از یابد  یم افزایش طبیعت با ارتباط در موارد، سایر و اخالقی یها قضاوت تصوری، ی،گفتار یها مهارتو  ادراک گسترش

                                                           
1 . Hodson & Sonder 
2. Cosco 
3. Aturupane et al 
4. Helphand 
5. Louv 
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و ۱ ودکتر اپز .درآمده استشده های بدنی، به صورت یک اصل پذیرفته  ارتباط بین خالقیت و فعالیت (.۱355، 5فرامکین و فاکس
، نتایج نشان داد که فضای سبز بر باال بردن سطح خالقیت پرداختند.به بررسی تاثیر راه رفتن در  در مطالعات خود( ۱354همکاران )

درصد کارآیی بیشتری  63شدگان اغلب آزمونکرده است و ، خالقیت به طور شاخصی افزایش پیدا در فضای سبز پس از قدم زدن
 . نشان دادند

عملکردی بر روی رفتار کودکان و کیفیت یر تأث( نشان داد که گوناگونی فیزیکی منظر طبیعی یک ۱331) 0تحقیقات استامپلی
( به بررسی ۱352و همکاران ) 4اسکات. شود یمیی برای بروز خالقیت، یادگیری و رشد ها فرصت دارد زیرا باعث افزایش ها آنبازی 

عی نسبت به اثرات ترمیمی طبیعت بر عملکرد کودکان پرداختند و نتایج حاکی از آن بود که کودکان با پیاده روی در فضاهای طبی
( نشان ۱351) 1مطالعات انجام شده توسط لی و سالیوان یابند. های شهری با سرعت بیشتری به بازیابی رشد شناختی دست می محیط

تواند عملکرد وی را تحت تأثیر قرار  که از آن طریق دانش آموز قادر به دیدن منظره سبز در کالس شود می داد که وجود چشم اندازی
 ای که رو سه گروه کالس شامل کالس بدون پنجره، کالس دارای پنجره ی کودکان ها نشان داد که در مقایسهحقیق آندهد، نتایج ت

شود، میزان امتیاز بازیابی توجه و  به فضای سبز باز می ای که رو شود و دیگری کالس دارای پنجره به فضاهای ساخته شده باز می

ارای چشم انداز به فضای سبز بوده به طور معنی داری بیشتر گزارش شده است و کاهش استرس دانش آموزان در کالسی که د
( همسو ۱354و همکاران ) 2وئو (،۱353) 6ها با نتایج تحقیقات متسوکا این یافته ای بهتر بوده است. ها به طور قابل مالحظه عملکرد آن
 .بوده است

باشند. همچنین مند میکنند و دارای رشد محسوسی هستند عالقه ها و گیاهان رنگارنگی که به سرعت رشد می کودکان به گل

ای از  کنند، استفاده کرد. نمونه های بافتی متنوع و گیاهانی که حواس پنج گانه را درگیر می توان از انواع مختلف گیاهان با ویژگیمی
، 53ن دارای ویژگی چشایی مانند خانواده نعناییانمثل آلورا. گیاها 1، گیاهان گوشتی3گیاهان حسی: قابل لمس مانند استاکیس کرکدار

، 56، شمعدانی51اسطوخودوس ،54، گل نخود50ها کنند مانند انواع یاس . گیاهانی که حس بویایی را درگیر می5۱،رزماری55توت فرنگی

و  ۱0)دبی ۱۱ان، گل آفتابگرد۱5، بنفشه دورگه۱3، گل جعفری51، همیشه بهار53. گیاهانی که رنگ جذاب دارند مانند: نرگس52نعناییان

                                                           
1. Frumkin & Fox 
2 Oppezzo 
3 .Staempfli 
4 . Schutte 
5 . Li & Sullivan 
6 . Matsuoka 
7 . Wu 
8. Stachys lavandulifolia 
9. succulent 
10. Lamiacea 
11. Fragaria 
12. Rosmarinus officinalis 
13. Jasminum 
14. Lathyrus odoratus 
15. Lavandula angostifolia 
16. Pelargonium geraveolens 
17. Lamiacea 
18. Narcissus 
19. Calendula officinalis 
20. Tagetes erecta 
21. Viola pansy 
22. Helianthus annuus 
23 . Debby 
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هدف این تحقیق مشخص کردن اثر بخشی فضای سبز و حضور گیاهان بر پرورش خالقیت کودکان  بر این اساس، (.۱351همکاران، 
های خالقیت رشد امتیازات هر یک از زیر مولفهپیش دبستانی شهر تبریز و به طور اختصاصی بررسی تاثیر حضور گیاهان در کالس بر 

 بود. 4پذیریو انعطاف 0، ابتکار۱، بسط5یالی( شامل س5121) تورنس

 

 پژوهش روش

جامعه آماری این پژوهش شامل کودکان سنین  و گروه کنترل بود. (آزمونپس _آزمون پیش)پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی 

های موجود یک مهد کودک  با استفاده از روش غیر تصادفی در دسترس و با توجه به محدودیت بودپیش دبستانی واقع در شهر تبریز 
( در تحقیق شرکت نمایند نفر 54دختر )( و نفر 56پسر )سال(  6-4نفر از کودکان ) 03انتخاب شد و ضمن جلب همکاری مقرر گردید 

رل پسر( دیگر به عنوان گروه کنت 3و  دختر 2نفر ) 51در قالب گروه آزمایش و  ها آنپسر( از  3و  دختر 2نفر ) 51و به صورت تصادفی 

و فزائی و  5030سید عامری،کند ) یمنفر در هر گروه کفایت  51در نظر گرفته شوند. بر اساس عرف رایج تحقیقات آزمایش تعداد 
  (.5012عشایری،

 

 ابزارهاي پژوهش

برای سنجش خالقیت کودکان از نظر مربیان از پرسشنامه خالقیت عابدی برگرفته از  عابدي:-پرسشنامه خالقیت تورنس

ماده است که چهار عامل سنجش خالقیت یعنی سیالی، بسط،  03عامل و  4( استفاده شده است. این پرسشنامه شامل 5121) تورنس
تا  1 ،یالیعامل س 3تا  5 یها سؤال یعنگزینه است. ی 6و  6، 53، 3دهد که به ترتیب شامل  یمابتکار و انعطاف را مورد سنجش قرار 

و ضریب روایی  13/3و  33/3ضرایب پایایی بین  .سنجد یرا م یریعامل انعطاف پذ 03تا  ۱1کار و عامل ابت ۱4تا  51عامل بسط،  53

 .است 60/3

فکری مدیریت نتایج حاصل از مطالعات پیشین و نیز پیشنهاد و هم بر اساس گیاهان مورد استفاده براي ايجاد محیط آزمون:

 گهداری به صورت زیر انتخاب شد:ی نها تیمحدودفضای سبز دانشگاه تبریز و با توجه به 

 

 

                                                           
1. Fluency 
2 .Elaboration 
3 .Originality 
4 .Flexibility  
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 لیست گیاهان انتخابي براي ايجاد محیط آزمون (9)جدول 

 تعداد نام علمي نام فارسي گیاه

 Euphorbia milii 5 مرجان آویز

 Chlorophytum comosum ۱ گندمی

 Ficus benjamina 5 بنجامین

 Aglaonema 5 آگلونما

 Yucca ۱ یوکا

 Pelargonium spp 3 شمعدانی گلدار

 Sansevieria trifasciata 5 سانسوریا

 Gazania rigens 5 گازانیا

 Aloe vera ۱ آلوورا

 

 روش اجرا

از پرسشنامه  ها آنجهت تعیین میزان اثر بخشی کاربرد گیاهان در محیط بازی و فعالیت کودکان پیش دبستانی بر میزان خالقیت 
، در دو بازه زمانی قبل و بعد از تغییر محیط استفاده 5121ساس پرسشنامه خالقیت تورنس سنجش خالقیت عابدی از نظر مربیان، بر ا

روی  آزمون ، ابتدا یک پیشیعنی کاربرد گیاهان در کالس آمده از طریق اعمال متغیر مستقل دست به منظور بررسی تغییرات بهگردید. 

و  قرار گرفت هفته 0)حضور گیاهان آپارتمانی در کالس( به مدت  متغیر مستقل هر دو گروه اجرا شد، سپس گروه آزمایش در معرض
شد.  تکرار درنهایت، آزمون روی هر دو گروه با فاصله زمانی مشخص گروه کنترل این مدت را در کالس معمولی بدون تغییر گذراند.

ن مدت  آبیاری و مراقبت از گیاهان نیز الزم به ذکر است که در ای  د.از طریق مقایسه نتایج دو گروه، درباره فرض پژوهش قضاوت ش

توسط کودکان گروه آزمایش شخصاً و با نظارت مربیان و پژوهشگر، انجام شد تا حداکثر ارتباط کودک با منظر جدید برقرار شود. این 
 صورت گرفت. 12آزمایش در تابستان 

 

 ها يافته

س بر پرورش خالقیت کودکان و هر یک از زیر مولفه های آن به منظور بررسی این فرضیه که فضای سبز و حضور گیاهان در کال 
آزمون در آزمون و پسپذیری آنان در مراحل پیشگذارد، نمرات خالقیت کل و زیر مولفه های سیالی، بسط، ابتکار و انعطافتاثیر می

آزمون در گروه های آزمون و پسحل پیشمیانگین و انحراف معیار نمرات را در مرا ۱گروه آزمایش و کنترل با هم مقایسه شد. جدول 
 دهد.مورد مطالعه نشان می

 



 

 و همکاران سونیا احمدزاده بهشتی                                                                                   ...              در محیط آموزش  کاربرد گیاهاناثربخشی 

 

833 
 

 آزمون در گروه آزمايش و کنترلآزمون و پسهاي آن درپیشمولفهمیانگین و انحراف معیار نمرات خالقیت و زير (2)جدول

آزمون گروه پیش 

 آزمايش

 آزمونپس

 گروه آزمايش

 آزمون پیش

 گروه کنترل

 آزمونپس

 گروه کنترل

انحراف  میانگین متغیر

 معیار
انحراف  نمیانگی

 معیار
انحراف  میانگین

 معیار
انحراف  میانگین

 معیار

 34/5 43/53 65/۱ 63/53 ۱۱/5 36/53 11/4 33/51 سیالي

 35/۱ 36/۱۱ ۱1/۱ 10/۱۱ 36/5 33/۱4 00/0 36/۱5 بسط

 16/3 10/5۱ 2۱/5 43/5۱ 53/5 10/5۱ 23/5 10/1 ابتکار

 24/3 10/5۱ 33/3 ۱6/50 22/3 ۱3/50 45/۱ 43/55 انعطاف

خالقیت 

 کل

33/11 25/53 33/62 21/۱ ۱3/62 60/4 10/61 25/۱ 

   

آزمون ی پیششود که میانگین نمرات زیر مولفه سیالی در گروه آزمایش کودکان در مرحلهمالحظه می ۱با توجه به مندرجات جدول  
و در  36/۱5آزمون مولفه بسط در گروه آزمایش در مرحله پیش. میانگین نمرات زیرباشدمی 36/53آزمون و در مرحله پس 33/51

-و در مرحله پس 10/1آزمون مولفه ابتکار در گروه آزمایش در مرحله پیشاست. میانگین نمرات زیر 33/۱4آزمون برابر مرحله پس

و در  43/55آزمون ی پیشوه آزمایش کودکان در مرحلهپذیری در گراست. میانگین نمرات زیر مولفه انعطاف 10/5۱آزمون برابر 
و در  33/11آزمون ی پیشاست و در نهایت میانگین نمرات خالقیت کل در گروه آزمایش کودکان در مرحله ۱3/50آزمون مرحله پس
 باشد. می 33/62آزمون مرحله پس

-لموگروفاسی نرمال بودن توزیع متغیرها از آزمون کبرای بررقبل از بررسی تحلیلی نتایج در رابطه با فرضیه های پژوهش 
به عنوان پیش شرط الزم برای استفاده از تحلیل  ۱از آزمون لونآمده است.  0که نتایج آن در جدول  استفاده شده است 5اسمیرنوف

 درج شده است.  4کوواریانس، اطمینان حاصل شد که نتایج به دست آمده در جدول 

 

 

 

 

 

                                                           
1.Kolmogorov-Smirnov Test 
2.Leven  



     9999 پايیز 59 شماره پانزدهم سال                                                                                                        ختيروانشنا نوين هايپژوهش فصلنامه

  

831 
 

 اسمیرنوف براي بررسي نرمال بودن توزيع متغیرها-مون کولموگروفنتايج آز. 9جدول 

سطح معني   z تعداد متغیر گروه

 داري

 نتیجه گیري

 

 

 

 

 

 آزمايش

 نرمال 323/3 131/3 51 سیالی پیش آزمون

 نرمال 611/3 232/3 51 بسط پیش آزمون

 نرمال 214/3 624/3 51 ابتکار پیش آزمون

 نرمال 113/3 262/3 51 انعطاف پیش آزمون

 نرمال 10۱/3 332/3 51 سیالی پس آزمون

  301/3 4۱3/5 51 بسط پس آزمون

  354/3 121/5 51 ابتکار پس آزمون

 نرمال 324/3 ۱34/5 51 انعطاف پس آزمون

 

 

 

 کنترل

 نرمال 363/3 112/3 51 سیالی پیش آزمون

 نرمال 163/3 414/3 51 بسط پیش آزمون

 نرمال ۱32/3 361/5 51 مونابتکار پیش آز

 نرمال 425/3 342/3 51 انعطاف پیش آزمون

 نرمال 001/3 143/3 51 سیالی پس آزمون

 نرمال 25۱/3 233/3 51 بسط پس آزمون

 نرمال 50۱/3 561/5 51 ابتکار پس آزمون

 نرمال ۱03/3 301/5 51 انعطاف پس آزمون

شود که تمام متغیرها هم در پیش آزمون و هم در پس آزمون دارای  نتیجه گرفته میبا توجه به سطوح معنی داری به دست آمده 

 (.31/3باشند )سطح معنی داری بزرگتر از  توزیع نرمال می
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 نتايج آزمون لون (4)جدول

 F متغیر

 

 سطح معني داري 2درجه آزادي  9درجه آزادي 

 5۱3/3 ۱3 5 121/۱ سیالي

 543/3 ۱3 5 ۱53/۱ بسط

 644/3 ۱3 5 ۱51/3 بتکارا

 415/3 ۱3 5 131/3 پذيري انعطاف

 

ابتکار برابر با  ،543/3بسط برابر با  ،5۱3/3دهد سطح معنی داری برای زیرمولفه های سیالی برابر با همانطور که این جدول نشان می

ها  مؤلفهداری تمام زیربزرگتر بودن سطح معنیاست. با توجه به  131/3و خالقیت کل برابر با  415/3، انعطاف پذیری برابر با 644/3
، از تحلیل تحلیل سوال اصلی پژوهشهای فوق، برای . با توجه به یافتهباشد یمهمگن  ها گروهدر  لذا واریانس متغیرها ،31/3از 

 ارائه شده است. 1استفاده شد که نتایج آن در جدول  متغیرهتککوواریانس 

پذيري در سیالي، بسط، ابتکار، انعطاف فضاي سبز و حضور گیاهان در کالس براثربخشي انس نتايج تحلیل کوواري (9)جدول 

 هاي آزمايش و کنترل گروه

منبع  متغیر

 تغییر

مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادي

میانگین 

 مجذورات

F سطح 

 معني داري

مجذور 

 اتا

 سیالي

 

 بسط

 

 ابتکار

 

انعطاف 

 پذيري

 352/3 134/3 413/3 223/3 5 223/3 گروه

    613/5 ۱2 302/41 خطا

 04۱/3 335/3 345/54 ۱63/00 5  گروه

    061/۱ ۱2  خطا

 335/3 120/3 335/3 335/3 5 335/3 گروه

    5۱0/5 ۱2 054/03 خطا

 562/3 3۱3/3 453/1 ۱33/0 5 ۱33/0 گروه

    11۱/3 ۱2 133/51 خطا

 

در و  F( ۱2،5) =34/54های گروه آزمایش در متغیرهای بسط خالقیت با مقدار  ن نمرهدهد میانگینشان می 1همان طور که جدول    

( ۱2،5) =45/1و در مورد متغیر خالقیت کل با مقدار  P <31/3 در سطحو  F( ۱2،5)=45/1خالقیت با  پذیری، انعطافP <31/3 سطح



     9999 پايیز 59 شماره پانزدهم سال                                                                                                        ختيروانشنا نوين هايپژوهش فصلنامه

  

831 
 

F  31/3 در سطحو> Pافزایش بر  کاربرد گیاهان در کالس اثربخشیدست آمده حاکی از  بیشتر از گروه شاهد است. بنابراین نتایج به
پذیری خالقیت در کودکان است. به عبارتی استفاده از منظر سبز در کالس توانسته است های بسط خالقیت، انعطافمولفهنمرات زیر

ش افزایش دهد. این در حالی است که خالقیت و خالقیت کل را در کودکان گروه آزمایپذیریهای بسط خالقیت، انعطافمولفهزیر

، در F( ۱2،5) =335/3و  ابتکار خالقیت با مقدار   F( ۱2،5) =41/3میانگین نمرات گروه آزمایش در متغیرهای سیالی خالقیت با مقدار

لی و ابتکار های سیادهنده عدم تاثیر کاربرد گیاهان در کالس بر تقویت زیرمولفهمعنی دار نشده است که نشان P <31/3 سطح 

 خالقیت کودکان گروه آزمایش است.

 

 گیريبحث و نتیجه

در کودکان سنین  بخشی کاربرد گیاهان در کالس بر رشد سیالی، بسط، ابتکار و انعطاف پذیری خالقیتاثرهدف این تحقیق، تعیین 

-مولفهپیش دبستانی شهر تبریز بود. نتایج بدست آمده بیانگر آن است که حضور گیاهان و ایجاد منظر سبز در کالس باعث تقویت زیر

شود. در حالی که ایجاد منظر سبز نتوانست بر رشد زیر مولفه های سیالی و خالقیت در کودکان میپذیریهای بسط خالقیت، انعطاف
دهد که حضور گیاهان و فضای سبز در محیط بر خالقیت کودک  یمر در خالقیت تاثیر مثبت معنی داری داشته باشد. نتایج نشان ابتکا

(، 5120)5(، هاوارد و همکاران5011(، عظمتی و پرویزی )5033) ییشفااثر بخش بوده است که با نتایج حاصل از تحقیقات مدنی و 
 2(، لی و سالیوان۱354) 6(، اپزو۱333) 1(، دیمنت و بل۱333) 4مور و مارکوس (،۱334) 0همکاران ( سالیوان و۱330) ۱ولز و ایوانز

باشد. همچنین نتایج این پژوهش با  یمهمسو  اند کردهیر مثبت فضای سبز بر رشد و پرورش خالقیت کودک اشاره تأثکه به  (۱351)

یر مناظر سبز بر تأث( که به بررسی ۱354و همکاران ) 55( و وئو۱335) 53(، کئو۱353) 1(، متسوکا۱354و همکاران )3های فابر یافته
( که به تأثیر عوامل محیطی بر ۱33۱) 5۱ی دانش آموزان در سنین مختلف و تحقیقات رانکو و جنسوناستعدادهاپرورش دانش و 

 باشد. یماند همسو  خالقیت کودک پرداخته

 یکودکان توجه کردند. عظمت تیخالق زانیم یمؤثر بر ارتقا یله به عنوان عواملباز مح ی( بر نقش فضاها5036مظفر و همکاران )    
نشان داد که رابطه معناداری ها آن جیپرداخته و نتا تیخالق یباز بر عوامل کالبد مهیباز و ن یفضا ریتاث ی( به بررس5011) یزیو پرو

ی با هر یک از عوامل شناختی ابتکار، تخیل، کنجکاوی و انگیزه بین عامل کالبدی استفاده معمارانه از فضای سبز، آب و مصالح طبیع
 یبا استفاده از اصول طراح یساز یباز ،یمسکون یدر کالبد فضا( نشان داد که 5014مطالعات کریمی آذری و همکاران ). ردوجود دا

، استفاده  یداخل یدر فضا یعیطبمنظر  یو طراح اهانیاصول را به صورت استفاده از گ نیعمده ا توان یخالقانه ممکن است. م

 کیتحر قیاز طر و کرد یداخل و خارج ساختمان عمل یدر فضا آب یها یژگیاستفاده طراحانه از و نیو همچن یعیاز نور طب یحداکثر

                                                           
1.Haward  et al 
2.Wells & Evans 
3.Sullivan 
4.Moore& Marcuse 
5.Dyment&Bell 
6.Oppezzo 
7.Li & Sullivan 
8 . Faber Taylor 
9 . Matsouka 
10 . Kuo 
11 . Wu et al 
12. Runco & Johnson 
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 تیقخال لیارتقا پتانس جهیشده و در نت طیمح یساز یو باز یبدن تیافتد باعث ارتقا فعال یاتفاق م یعیطب طیکه در مح یاحساسات
 .افتد یاتفاق م کودک

تواند نقش بسزایی بر رشد و توسعه  های هنری می در حالی که برخی محققان دیگر بر این باورند که اصوالً هنر و برخی فعالیت    
. اند کردهیر رنگ در گسترش و یا محدود ساختن توابع شناختی اشاره تأث( به ۱353) 5فریدمن و فورستر خالقیت کودکان داشته باشد.

(. قرار گرفتن در ۱333شود) به نقل از کالرک و کاستال،  یمرنگ سبز باعث ایجاد حس صلح و آرامش و احساسات مثبت در فرد 

دهد که رنگ سبز (. تحقیقات مختلف نشان می۱35۱تواند عملکرد خالق را در کودک افزایش دهد)لیچنفلد،  یممعرض رنگ سبز 
تواند حسی مشابه حضور گیری در معرض رنگ سبز نیز می، به این معنا که کودک تنها با قرارکننده طبیعت استبرای کودک تداعی

در طبیعت دریافت کند این در حالی است که اگر گیاهان مستقیما در کالس استفاده شود انتقال این حس و تاثیرات آن چند برابر 

چکی از محیط طبیعی یعنی گیاهان به داخل کالس حس خواهد شد. در پژوهش حاضر سعی بر این بود که با آوردن بخش کو
کرد رنگ سبز توان بیانسرزندگی طبیعت را به محیط انتقال داد و تاثیرات آن را بر رشد خالقیت بررسی نمود. بر این اساس می

د خالقیت کودک کمک یر قرار دهد و از این طریق به رشتأثی رنگارنگ توانسته است دامنه شناختی کودک را تحت ها گلگیاهان و 

 نماید. 

 پذيري خالقیتبسط و انعطاف مؤلفهبر رشد زیر  که کاربرد گیاهان در محیط داخلی بازی و یادگیری کودک دادنتایج نشان     

های  یوهشبه  ها آنکارگیری آب، نور، گیاه و مانند آن( و امکان به) یعیطبتاثیرگذار بوده است. وجود اختالف در شکل ظاهری عناصر 

در ذهن کودک شده و زمینه کنجکاوی او را  سؤالشود، موجب ایجاد  یمیاد  "تنوع پذیری عناصر طبیعی"مختلف که از آن به عنوان 
های گیاهان از لحاظ بافت، رنگ، اندازه، بو و  یژگیوتنوع در  احتماالًنماید و کنجکاوی یکی از مراحل فرایند خالقیت است.  یمفراهم 
های  یطمحشده تا به نوعی توجه به جزییات در کودک تقویت شود و در رفتارهای دیگر خود نیز آن را بروز دهد.  باعث ها آنشکل 

یر محیط پیرامون خود هستند و این انعطاف پذیری روی تأثذاتی بوده و کودکان به شدت تحت  پذيريانعطافطبیعی دارای نوعی 

است ی عملکردی برای ایجاد محیط سرزنده ها مؤلفهپذیری محیط یکی از عطافاست. انیر گذار بودهتأث ها آنرفتار خالقانه 
باشند. با تاکید بر نتایج مطالعات موران و  یمهای طبیعی و مناظر سبز به طور بالقوه این مزیت را دارا  یطمح( که 5033گلکار،)

انعطاف پذیری تفکر  4های بدون ساختار یبازاسباب در مقایسه با  0های ساختار یافته یباز( که نشان داد اسباب 5133) ۱همکاران

های بدون ساختار  یبازتوان نتیجه گرفت که استفاده از مواد و مصالح طبیعی برای  یمدهند،  یمخالق را به طور معنی داری کاهش 
 تواند به انعطاف پذیری تفکر خالق در کودک کمک کند. یمدر فضای سبز مانند شن بازی و باغبانی 

بخش بودن مولفه سیالی و ابتکار خالقیت کودک تاثیر گذار نبود، ممکن است برای اثرما حضور گیاهان در کالس بر رشد زیرا    
هفته(  0) یشآزماها نیاز به حجم و کیفیت بهتری از فضای سبز باشد و احتماال مدت زمان مؤلفهفضای سبز بر روی رشد این زیر 

( که 5012این در حالی است که مطالعات فزائی و عشایری ) ها کافی نبوده است.مؤلفهتقویت این زیر یرگذار بودن گیاهان بر تأثبرای 

یر تأثبا استفاده از همین پرسشنامه  پرداخته است،  ساله شهر تهران 1تا  2تأثیر آموزش موسیقی بر خالقیت کودکان به بررسی 
( نیز آموزش نقاشی به 5031ه است و در مطالعات فیروزآبادی و همکاران )سیالی را در حد مطلوب گزارش کرد مؤلفهموسیقی بر زیر 

 ابتکار کودکان داشته است. مؤلفهیر مثبتی بر رشد زیر تأثروش آزاد 

                                                           
1.Friedman& Forester 
2. Moran et al 
3. Structured materials 
4. unstructured materials 



     9999 پايیز 59 شماره پانزدهم سال                                                                                                        ختيروانشنا نوين هايپژوهش فصلنامه

  

831 
 

حضور گیاهان و فضاهای سبز در  احتماالًتوان بیان داشت که  یمبه طور کلی با توجه به مطالعات پیشین و نتایج تحقیق حاضر     
ی کودک از طریق کاهش استرس، افزایش بازیابی توجه، تنظیم ضربان قلب، باال بردن تمرکز، افزایش فعالیت فیزیکی، محیط آموزش

های آزادانه کودک، حس سرزندگی، بر انگیختن حس کاوشگری و جذابیت بصری، کمک به شناخت  یتفعالها،  یتفعالانعطاف پذیری 
یر رنگ سبز و کاهش آلودگی به طور غیر تأثواس پنج گانه، تنظیم دمای محیط، ، بوها، تحریک حها رنگکودک از محیط، شناخت 

طوری سازد ب یمگذارد و شرایط محیطی مناسب برای این منظور را فراهم  یمیر مثبت تأثمستقیم و مستقیم بر پرورش خالقیت کودک 

 شته است. دار دایر معنیتأثی بسط و انعطاف پذیری در خالقیت کودک ها مؤلفهکه بر زیر 

تری داشت. نیاز به زمان و تجهیزات گسترده ها مهدکودکمحدودیت های پژوهش: امکان انجام این طرح در تعداد بیشتری از      

در  شود کههش حاصل گردید پیشنهاد میبر اساس آنچه که در این پژو اجرای این طرح در حیاط مهدکودک نیز هزینه بر بود.
های آموزشی  یطمحودک از گیاهان و ارتباط نزدیک کودک با طبیعت استفاده کنیم و درصد فضای سبز در فضاهای بازی و یادگیری ک

محوطه بازی های بازی نیز به جای مصالح سخت از چمن با پاخوری باال استفاده کرد.  ینزمشود در  یمکودک افزایش یابد. پیشنهاد 

 ها آنتوان از طریق تنوع کاشت، توجه کودک را تقویت نماید. همچنین می ی طراحی شود که انعطاف پذیری عملکردا گونهکودک به 
نرم ساختمان( با منظر سخت )های داخلی )داخل کالس(، به منظور تلفیق منظر  یطمحبه جزییات را افزایش داد. در ارتباط با طراحی 

شود و از  یمی رنگی و گیاهان متنوع پر شده است پیشنهاد اه گلدانیی به صورت پارتیشن که با ها قفسهگیاه(، استفاده از دیوار سبز یا )

ی ها قسمتی مختلف کودکان به طور همزمان در ها گروهتوان محیط فیزیکی انعطاف پذیری را به وجود آورد که  یماین طریق 
 های متنوع بپردازند.  یتفعالمختلف یک فضا به 
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Abstract 

The aim of this study was to investigate the effectiveness of using plants in the children education 

and play environment in the improvement of creativity. The study population was preschool 

children of Tabriz city and a due to some limitations a kindergarten was selected using a non-

random method and a total number of 30 children with 4-6 years old were selected and divided 

into two groups (experimental and control groups (15 subjects in each group). One of the groups 

was placed in a classroom with a modified interior landscape using plants, and the other one was 

held in ordinary classroom and retained there for 3 weeks. Abedi's questionnaire for creativity 

was used for data collection. Data were analyzed usin univariate analysis of covariance. Results 

showed that the application of plants in child's play and learning environment had a significant 

effect on child's creativity, as well as the elaboration sub-component and flexibility. In other 

words, there was a significant difference between the elaboration, flexibility, and creativity 

component of control and experimental groups, however, on the component of the fluency and 

the originality had not significant effect. Plants presence had a significant positive effect on the 

production of details (elaboration), the creating of diverse and unusual thoughts, and the 

provision of various solutions for a problem (flexibility). The transfer of the living spirit of nature 

to the interior space causes the connection between the outdoor and indoor environment, which 

enhances his/her flexibility and creativity.  
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