
     Rcceived: 20 May 2019 

Accepted: 25 Dec 2019 

 

 

 

Journal of Educational Sciences 

Fall & Winter, 2019, 26 (2), 197-216 

DOI: 10.22055/edus.2019.29640.2814 

 

 

Recognition of Children's Visual Preferences to Promote 

Creativity Using Card Sorting Technique 
 

Mahrouz Sadati

 

Mohammad Ghomeishi
 

 

 
Introduction 

The beginning of cultivating of many human abilities is in childhood; so 

is the beginning of developing the power of creativity and innovation is 

period. Studies on the behavior of children indicate that open spaces and 

gardens can play a significant role in the health and development of children. 

However, the architectural designs are unique and vague, and the truth is that 

our children's learning spaces are more likely to undermine their creativity. 

This study aims to review the necessity of nature in promoting the creativity 

of the child and the characteristics of these environments that enhance the 

creativity and innovation of children. The aim of this research is to identify 

the visual preferences of children in order to boost their creativity using card 

sorting technique and to review the necessity of nature in promoting the 

creativity of the child and the characteristics of these environments that 

promote the creativity and innovation of children. The main objective of this 

study is to find ways to improve the creativity and innovation of children 

through the accommodation of educational spaces with nature and the use of 

environmental features in the design.   

 
Method 

To fulfill the study’s aim, a qualitative content analysis method was 

utilized and the Optima Sort software was used to assess and analyze the 

information. The statistical research population of this study were children 

aged 4 to 10 who were picked using the purposeful non-random sampling 

method based on the researches carried out by Tullis and Wood (2004). A 
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total of 30 children were finally selected as the participants of the research. 

The tools for research were interview and an open card sorting technique. 

 

Results  
The results of the study demonstrate that natural environments – due to 

their structural characteristics which help create a sense of curiosity and a 

will to discover, interaction and flexibility, coherency whilst being complex 

and mysterious allot which affect a child’s mind – may provide a suitable 

base on the way of boosting creativity and promoting the various aspects 

(cognitive, emotional and motion) of a child’s learning. Also, numerous and 

qualitative assessments suggest that by accommodating learning spaces with 

nature and utilizing environmental characteristics, we can improve and boost 

children’s creativity and innovation levels. By using these characteristics, 

various suggestions and solutions may be introduced as design examples for 

building spaces in way of promoting children’s creativity. 
 

Discussion 
Since designing the environments and spaces for developing and flourishing 

of the children's talents is a new subject, it has received no attention in the 

design of the environments and spaces built for children in Iran. Therefore, it is 

suggested that effective solutions be sought regarding the educational spaces 

designs. It is hoped that the solutions proposed in the present paper maybe 

heeded by the authorities concerned.  
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با استفاده از  تیکودکان جهت ارتقاء خالق یبصر حیشناخت ترج
 1نگیروش کارت سورت

 

 *مهروز ساداتی

 ** محمد قمیشی

 چکیده
با استفاده از روش کارت  تيکودکان جهت ارتقاء خالق یبصر حيشناخت ترجاين مقاله با هدف 

انجام گرديده است. برای نيل به اين مقصود، از رويکرد کيفی و روش تحليل محتوايی و  نگيسورت
جامعه پژوهش،  .استفاده شد Optimal Sortجهت تجزيه، تحليل و آناليز اطالعات از نرم افزار 

گيری غيرتصادفی هدفمند و براساس  سال بودند که با استفاده از روش نمونه 93تا  0کان سنين کود
کنندگان در  ها به عنوان مشارکت نفر از آن 03در مجموع  ،(Tullis & Wood, 2004)های  پژوهش

های  باز بود. نتايج يافته  سازی کارت پژوهش انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه و آزمون مرتب
ايجاد  های ساختاری چون های طبيعی با داشتن ويژگی محيطتحقيق، حاکی از آن است که که 

انسجام و در عين حال پيچيدگی و رمز و راز که بر پذيری،  طافکنجکاوی و حس اکتشاف، تعامل و انع
های  حوزه ءو ارتقا ت بهبود خالقيتتوانند بستر مناسبی را در جه ثر است میؤروان و ذهن کودک م

های متعدد و کيفی، بيان  همچنين ارزيابی )شناختی، عاطفی، حرکتی( فراهم آورند. يادگيری کودک
خالقيت  توان یم محيطی، های ويژگی و استفاده از طبيعت با آموزشی فضاهای کردن ميکنند که با درگير

 الگو عنوان به را راهکارهايی توان ها می ويژگی اين از استفاده با و نوآوری در کودکان را بهبود بخشيد و

 داد. ارائه ها آن خالقيت پرورش جهت در کودکان شده ساختهی ها طيمح طراحی در
 

 باغ کودکبازی،  ،باغ، کودک، خالقيتهای کلیدی:  واژه

 

                                                      
9
 نامه کارشناسی ارشد استخراج گرديده است. مقاله حاضر از پايان  - 

 ، تهران، ايران* دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد صفادشت

 معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد دماوند، تهران، ايران )نويسنده مسئول( ياراستاد** 
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 مقدمه
ارتقاء کيفيت زندگی کودکان در مجموعه حکومت ها، مسئولين، مردم، مراکز نگهداری و 

 تمی و تجربی برای موجوديت کودک اسآموزشی کودکان، نيازمند پذيرش چارچوبهای عل

(Valizadeh, Rahimian, Abbaspour, Khorsandi Taaskouh & Ahghar, 2019)  و . ارتقاء 

 تقويت اجتماعی، تعامالت فردی، رشد در تواند یم شهری های بوستان و ها پارک سازی غنی

 Thompson(. Turner, 1997باشد) کودکان مؤثر و شهروندان آموزش حتی و تعاون حس

 و کنند می مالقات يکديگر با آن در بيگانه اشخاص که داند می عمومی فضايی را پارک (1997)

 خصوصی و گمنامی صميميت، توانند می شهرها، شلوغی بر آمدن ضمن فائق ،آنجا در مردم

 که هستند اکولوژيکی و اقتصادی اجتماعی، دارای نقش شهری های پارک کنند. تجربه را بودن

 يکپارچگی پرورش کودکان، برای مطلوب محيطی روحی، یها یماريب درمان مانند مزايايی

 محسوب جامعه توسعه و زندگی کيفيت ارتقاء برای شاخصی نيز و آسايش حفظ اجتماعی،

ترين دوران زندگی هر انسانی است. در  دوران کودکی يکی از مهم (.Piaget, 1988شوند ) می

گيری آينده او خواهد بود.  ساز شکل و زمينه گرفته شکلاين دوران عواطف و احساسات انسانی 

 ليبد یبهای کودکان نقشی  در اين ميان بازیاست.  مؤثرگيری رشد کودکان  در شکلنيز جامعه 

. به همين سبب طراحی  (Maxwell, 2003)کند های ايشان ايفا می در تسريع و تقويت توانايی

تواند تأثير  های مهمی چون بازی و خالقيت می فضاهايی مختص کودکان با توجه به شاخصه

 بب خالقيت و تحرک مثبت کودکان گردد.بسزايی برای درک کودکان از فضا داشته باشد و س

در رشد خالقيت کودک،  رگذاريتأثهای اخير، از ميان عوامل متعدد  پژوهشگران در سال

ی قرار بررس موردشناختی کودکان و نيز مسائل تربيتی را -های عاطفی های آموزشی، جنبه شيوه

است.  قرارگرفته توجه موردکيفيت فضای معماری در پرورش خالقيت کمتر  ريتأثاند، اما  داده

سالگی تخيل « 1تا  0»اهميت دارد که در سنين  جهت ازآنطراحی فضاهای ويژه کودکان 

 . تحقيق در ارتباط ميان بازی و شوخی و انگيزشRiahi, 1991)کند ) کودک جنبه عملی پيدا می

رابطه مستقيم ها با ميزان بازی آنان  انگيزش خالقيت در آن دهد یمخالقيت در کودکان نشان 

. اليت، بيان، يادگيری و پيشرفت استدارد، زيرا تحرک در سن پيش از دبستان، اولين راه فع

.(Trevlas, Matsouka & Zachopoulou, 2003) کار گروهی را بر رشد فرايند  ريتأث محققان

خالقيت بررسی کردند و به اين نتيجه رسيدند که خالقيت افراد در همکاری با يکديگر به دليل 
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 از هدف (.(Mamykina, Candy & Edmonds, 2002 شود ها بر هم، شکوفا می متقابل ايده ريتأث

 از هايی ويژگی و کودک خالقيت ارتقاء در طبيعت وجود لزوم بر است مروری حاضر، پژوهش

 اين اصلی رضيهفشود.  می کودکان خالقيت و نوآوری در شکوفايی ها که موجب محيط اين

 محيطی های ويژگی و استفاده از طبيعت با آموزشی فضاهای کردن که با درگير است آن پژوهش

 با همچنينخالقيت و نوآوری در کودکان را بهبود بخشيد.  توان یم کودک، باغ طراحی يک در

 شده ساختهی ها طيمح طراحی در الگو عنوان به را راهکارهايی توان ها می ويژگی اين از استفاده

 ذيل شرح به تحقيق االتؤس اين اساس داد. بر ارائه ها آن خالقيت پرورش جهت در کودکان

 :گردد می مطرح
 

 های پژوهش پرسش

 بهره گرفت؟ شکوفاسازی خالقيت کودکانطراحی معماری در فرايند  از توان یم چگونه -9

 شود؟ کدام راهکارهای معماری در طراحی باغ باعث بهبود خالقيت و نوآوری در کودک می -0
 

 :شوند یم تقسيم دودسته به خالقيت بر مؤثر عواملهای مؤثر خالقیت کودکان:  مؤلفه

 شخصيت و فردی های ويژگی از که است عواملی از دسته درونی: آن يا فردی عوامل -9

 گيرد. می سرچشمه

است.  محيط و ديگران با ارتباط در فرد های  موقعيت به محيطی: مربوط يا بيرونی عوامل -0

(Azemati, 2007). 

 
Chart 1. Effective components of creativity 
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 رفتار بر ی،عيطب چه و شده ساخته صورت به چه یطيمح رهعوامل موثر رفتار محیطی: 

 دگاهيد از .شناسند یم یرفتار طيمح عنوان با را آن نيبنابرا و گذارد یم اثر او واکنش و فرد

 تعيين طيمح به را ما یها واکنشانسجام، خوانايی، پيچيدگی و رمز و راز  عامل چهار ها کاپالن

 . (Kaplan & Kaplan, 1989) کنند یم

با استفاده از  تيکودکان جهت ارتقاء خالق یبصر حيشناخت ترجهدف اصلی پژوهش: 

 نگيروش کارت سورت
 

 روش پژوهش

در پژوهش حاضر با توجه به هدف تحقيق، از رويکرد کيفی استفاده شد و روش گردآوری 

ها صورت  سازی کارت ها از طريق بررسی مصاحبه، مشاهده، تحليل، عکس و آزمون مرتب داده

ی موضوع تحقيق  دربارهگرفت که هر کدام به نحوی محقق را در کسب اطالعات دست اول 

های خالقيت که بر اساس مطالعات پيشين و  بندی مؤلفه ياری داد. به اين ترتيب، پس از طبقه

 به کار تصوير )کارت(، انتخاب گرديد. روش 03به روش اسنادی صورت گرفته بود، تعداد 

ت دوس»کارت را بر اساس دو معيار  03کودکان بصورت تصادفی  که است بوده صورت اين

ها در اين دو دسته طی  کردند. سپس دليل انتخاب کارت انتخاب می« دوست ندارم»و « دارم

استفاده  Optimal Sortها از برنامه  شد. برای دقت در تحليل سازه يک مصاحبه پرسيده می

 صورت به ها داده تمامی طريق اين ها مقايسه گرديد. به گرديد و با دو الگوريتم و ماتريس نتيجه

 گرفت. ها صورت تحليل و شده افزار نرم وارد احدو يک
 

 جامعه آماری

Riahi (1991, 54) آن ازطراحی فضاهای ويژه کودکان "کند  در پژوهش خود بيان می 

 ."کند سالگی تخيل کودک جنبه علمی پيدا می« 1تا  0»اهميت دارد که در سنين  جهت 

پردازی آنان بستگی دارد و بهترين زمان پيشرفت برای  خالقيت کودکان به قدرت خيال

جامعه آماری مناسب  ،(. لذاKrippner, 1999سالگی است ) 93تا  0خالقيت و تخيل در سنين 

 Tullis and Wood (2004)های  در روش مصاحبه با روش کارت سورتينگ بر اساس پژوهش

گيری  اشراف به موضوع و دسترسی نگارندگان( و روش نمونه)فوق و با توجه به شرايط 



 621 شناخت ترجیح بصری کودکان جهت ارتقاء خالقیت با استفاده از روش کارت سورتینگ

مهد کودک  0سال خواهد بود. کودکان از بين  93تا  0نفر از کودکان سنين  03هدفمند، تعداد 

 در خيابان بهار و درختی شهر کرج انتخاب شدند.

 

 ها روش تحلیل داده
داخلی و خارجی بررسی  های مشابه در اين پژوهش برای شناسايی معيارهای اصلی، نمونه

تصوير استخراج گرديد. پس  13های مورد بررسی،  بندی نهايی نمونه شدند و با توجه به جمع

عکس نهايی  03نفر از اساتيد دکتری رشته معماری،  ۵از مشورت با متخصصين متشکل از 

 ها استفاده شد. سازی کارت مورد نياز انتخاب شدند. جهت تحليل نيز از روش مرتب
 

 3ها سازی کارت مرتب  روش
 اي مفهوم کي کدام هر که است يیها تکار از یا مجموعه جاديا شامل ها کارت یساز مرتب

 ها آن به که کند می یبند دسته یا گونه به را ها کارت مصاحبه شونده و کنند یم رهبری را تميآ

 (.Nielsen, 2004شوند ) میبه دو صورت باز و يا بسته استفاده ها  اين نوع کارت. باشد حساس

 بنا را ها کارت هشود ک کنندگان درخواست می از شرکت  :شیوه کارت سورتینگ باز -الف

(. Salmoni, 2012) .دهند اختصاص مشخص نام يک گروه هر به و کرده بندی گروه خود نظر به

 انتخاب شد. ها  با توجه به نياز پژوهش روش کارت سورتينگ باز برای بررسی و تحليل داده

 شما هبسته، زمانی مناسب است ککارت سورتينگ  سته:شیوه کارت سورتینگ ب -ب

 نظر مورد محتوايی آيتم کاربران، که بدانيد بخواهيد و باشيد داشته مشخصی اصلی بندی دسته

 (.Spencer, 2009). دهند می قرار موجودهای  دسته در ايی شيوه چه به را شما
 

 Optimal Sortابزار تحلیل: برنامه 

بندی نتايج حاصل از روش کارت سورتينگ استفاده  گيری و جمع از اين برنامه جهت نتيجه

( و الگوريتم Similarity Matrixشود. اين برنامه نتايج رو به دو صورت ماتريس شباهت ) می

 کند. ( بازخوانی میDendrogramدندروگرام )

ای از ترکيبات جفتی است که به شما امکان  شباهت نمايش سادهماتريس ماتریس شباهت: 

اند داشته  کنندگان که در يک گروه قرار داده شرکتهای  دهد بينش سريعی را در مورد کارت می

                                                      
1-  Card Sorting 
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تر که در آن دو کارت با يکديگر تقاطع دارند،  های آبی تيره در اين ماتريس خانه باشيد.

 باشند.  بيشترين تشابه را دارا می

: دو مدل دندروگرام در نتايجی که توسط الگوریتم دندروگرام کارت سورتینگ باز

 شوند وجود دارند: می های مختلف توليد الگوريتم

های ما بيش  باشد که تعداد کارت ، که زمانی مفيد می 9(AAMروش موافقت واقعی ) .9

کنندگان باا ايان    شرکت از%X  گويند که به طور مثال می به شما دقيق ها هعدد باشد. نمر 03از 

 گروه موافق هستند.

کمتاری داشاته   های  ، که زمانی مفيد است که تعداد کارت0(BMMبهترين روش ادغام ) .0

 بندی موافق هستند. هايی از گروه دهند که با بخش کنندگانی را نشان می از شرکت %Xباشيد. 

 

 سوال مصاحبه

کارت، پرسشی برای  03های مؤثر در قالب  در اين پژوهش پس از تعيين شاخص

 93تا  0ميان گروهی از کودکان ها  ها استفاده شد. اين پرسش و کارت بندی شاخص يتاولو

سال دو مهد کودک شهر کرج به صورت هدفمند توزيع و نتايج تحليل شد. از کودکان خواسته 

تقسيم کنند و سپس دليل « دوست ندارم»و « دوست دارم»را به دو گروه ها  شد تا کارت

چرا »ها، مصاحبه شد که  بندی کارت انتخاب خود را شرح دهند. با کودکان پس از دسته

پس از بررسی موضوعات اشاره « های هر دو گروه را دوست دارند و يا دوست ندارند؟ کارت

 لی استخراج گرديد. ها، فاکتورهای اص شده بين پيشينه تحقيق و مصاحبه کننده

 

Table 1. 

The main factors mentioned between background of the research and interviewer  
*  Access to Ductile Materials (Sand, Mud, 

Soil ...)  
*  Using the element or sculpture (on 

scientific and cultural issues, etc.) 
*  The combination of light and color (colored 

glass, shadows, etc.) 
*  Making tools by children such as planting 
*  Group performance 
*  Pay attention to the scale of the child in space 

* Creating complex and mysterious spaces 
(fluid forms, caves, large scale replica 
objects) 

*  Access to water 
*  Flexibility (furniture, outdoor and indoor 

mixing, different usage of spaces, etc.) 
*  Using circular shapes and curved paths 
*  Being in open spaces 

                                                      
1-  The Actual Agreement Method 

2-  The Best Merge Method 
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 روش شناسایی معیارها

داخلی و خارجی بررسی شدند و با های مشابه  جهت شناسايی معيارهای اصلی، نمونه

تصوير استخراج گرديد. پس از مشورت  13های مورد بررسی،  بندی نهايی نمونه توجه به جمع

عکس نهايی مورد نياز  03نفر از اساتيد دکتری رشته معماری،  ۵با متخصصين متشکل از 

ورد ارزيابی و به کودکان نشان داده شدند. تصاوير م  انتخاب شدند. تصاوير به شکل کارت

 شده است. شده در جدول زير ارائه استخراج
 

 

Table2. 

Selected pictures from case examples 
Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4 Picture 5 

     
Picture 6 Picture 7 Picture 8 Picture 9 Picture 10 

     
Picture 11 Picture 12 Picture 13 Picture 14 Picture 15 

     
Picture 16 Picture 17 Picture 18 Picture 19 Picture 20 

     
 

 ها مصاحبه تحلیل

 بين مشترک پيداکردن نکات به محتوايی آناليز روش از با استفاده مصاحبه بررسی از پس

مدنظر،  نکات بر کودکان کيدأت بررسی با و پرداخته شد کودکان های گفته و تحقيق پيشينه
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تعداد  داده شد. اين نکات به همراه ميزان تأکيد و مجموع قرار بررسی مورد را ها آن اهميت

 به اختصار در جدول زير نشان داده شده است. مصاحبه، 03تأکيدشان در هر 
Table 3. 

Interviews analysis 

Number of  
emphasis on  
the subject  

Common Topics between the research background and the interviewers 
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Interview 1 2 1 1 0 2 1 1 2 1 2 3 
Interview 2 1 2 1 2 3 2 1 4 0 1 2 
Interview 3 0 0 3 1 2 1 2 1 3 2 1 

… … … … … … … … … … … … 
Interview 29 0 2 1 4 2 1 2 2 1 0 2 
Interview 30 1 3 2 1 2 2 1 2 2 2 2 

Total 39 43 53 41 54 47 45 56 49 42 52 
 

 بين ای شود. بازه مرز( انتخاب يک )حد بايد های جدول فوق ابتدا گيری از داده برای نتيجه

 معنی اين به و شد انتخاب مرز حد عنوان به 01 عدد وجود دارد.  موضوع بر کيدأت بار ۵6تا  01

 که دارند طراحی در بيشتری جايگاه است شده کيدأتها  آن بر بار 01 از که بيشتر هايی گزينه که

 شود. می جدول ذيل نمايش داده در
Table 4. 
Division of important points in design 

Common Topics between the research background and the 
interviewers 

Number of 
 Emphasis 

Access to water 56 
Perform group and group work 54 
Light and color composition (colored glass, shadows, etc.) 53 
Being in open spaces 52 
Flexibility (furniture, outdoor and indoor mixing, different usage of spaces, etc.) 49 

 

 

  ندارند جايگاهی شده کيدأت بار 01 زير که هايی گزينه که نيست معنا اين به 01 مرز حد اين
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 دارند هايی گزينه به نسبت طراحی در کمتری جايگاه اما شوند می اجرا در طراحی نيزها  آن بلکه

   بينيد. می جدول زير در که
Table 5. 

Dividing less important points into design 

Common Topics between the research 
background and the interviewers 

Number of 
emphasis 

Pay attention to the scale of the child in space 47 
Creating complex and mysterious spaces (fluid forms, caves, large 

scale replica objects) 45 
Use of element or sculpture (in the field of scientific and cultural issues, etc.) 43 

Using circular shapes and curved paths 42 
Making tools by children such as planting 41 
Access to Ductile Materials (Sand, Mud, Soil ...) 39 

 

 ماتریس شباهت

ها نسبت به دو  ، و دسته بندی کارتOptimal Sortپس از وارد کردن اطالعات به نرم افزار 

سال، ماتريس شباهت توسط برنامه ارائه گرديد. اين  93تا  0معيار معرفی شده توسط کودکان 

ها  مشابه را از لبه سمت راست خوشه بندی کند. خوشههای  کند که کارت الگوريتم تالش می

توان به اين  ر عمق بيشتر، میشوند. برای کشف ماتريس شباهت د در همان سايه آبی ارائه می

مورد اشاره کرد که بطور مثال هنگامی که روی مربع سبزرنگ مکث کنيد، نشانگر اين حقيقت 

 اند. را در يک گروه قرار داده 0و کارت شماره  9۵شماره   کنندگان، کارت % شرکت۵3است که 
 

 
Figure 1. Similarity matrix of data 
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 3الگوریتم دندروگرام

اين الگوريتم که مناسب برای تحليل و ارزيابی روش کارت سورتينگ باز است، به هر دو 

 صورت مورد استفاده قرار گرفت و نتايج در قالب يک نمودار درختی ارزيابی گرديد. 

(، BMMدهد. در مقابل، دندروگرام ) ( فقط روابط واقعی را نشان میAAMدندروگرام )

 کند و به شما بزرگ را براساس روابط دوگانه ايجاد میی ها  های مربوط به خوشه فرضيه

هايی از اين گروه موافق هستند. خطوط افقی آبی  از شرکت کنندگان با بخش %Xگويد که  می

کنندگان است، و خط عمودی خاکستری درصد شرکت  دهنده توافق نظر بين شرکت نشان

 دهد. بندی شوند را نشان می های برجسته بايد باهم گروه کنندگانی را که موافق هستند کارت

 
Figure 2. 18% of children did not like green cards 

 

، 90، 8های شماره  % از کودکان کارت98همانگونه که در نمودار باال نشان داده شده است، 

ها، عوامل اصلی عدم عالقه کودکان به  را دوست نداشتند. پس از بررسی مصاحبه 03و  91، 96

 ها به اين عوامل، در نمودار ذيل نشان داده شده است.  ها با توجه به بيشترين اشاره آن اين کارت

 کننده را به جفت پايه آن تقسيم هر نمونه از يک دسته از هر شرکت BMM و اما الگوريتم

شود و جايی که جفت با جفت  شود. اين عمل تکرار می جفت با باالترين نمره قفل می کند. می

 نتايج درشوند.  های دسته جديد حذف می کند، تمام زير مجموعه قفل شده ديگری برخورد می

 های کارت گروه از يیها بخش با کنندگان شرکت از درصد 80 که شود مشخص می ،نمودار زير

 هم با راها  کارت نيا از عدد دو حداقل یعن، يهستند موافق زشده با رنگ سب برجسته

                                                      
1-  Dendrogram 
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دوست »و يا « دوست دارم»توانند در قالب هر دو گروه  ها می . اين دستهاند کرده یبند دسته

 قرار گيرند.« ندارم

 
Figure 3. The main reasons are the lack of interest by 18% of children in these cards 

 

 
Figure 4. The Best Merge Method   

 

 دو حداقلکودکان  از درصد 60شود که  ها مشخص می بندی همه کارت و در نتيجه با جمع

 . نتايج در نمودار زير نشان داده شده است.اند کرده یبند دسته هم با راها  کارت نيا از عدد

 
Figure 5. The Best Merge Method   
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 ژوهشپ های اعتبار یافته
سازی محقق استفاده  های کيفی، از روش مثلث در پژوهش حاضر در راستای اعتبار بخشی يافته

تجزيه،  آوری، سازی محقق بکار گرفتن چندين محقق و ارزياب جهت جمع شد. روش سه سويه

 & Mehralizadeh, Safaeimoghadam, Salehiomran) ها و نتايج تحقيق است تحليل يا تفسير داده

Alam, 2013). آمده از مصاحبه و   دسته وهش، نتايج بهای پژ بخشی يافتهجهت اعتبار لذا

نفر از متخصصان، محققان و اساتيد  ۵ها جهت ارزيابی در اختيار  سازی کارت آزمون مرتب

های پژوهش برخوردار بودند، قرار گرفت تا  رشته معماری که از تجربه الزم در زمينه روش

ها ارائه دهند و از طريق تاييد يا  خود را در زمينه تحليل داده نظر تخصصی و کارشناسی

ها، از  دست آمده اطمينان يابد. عالوه بر اين در راستای اعتبار يافتهه اصالح، از درستی نتايج ب

ها را مورد بازبينی قرار  های حاصل از تحليل محتوای مصاحبه متحققين درخواست شد تا مقوله

تا حد زيادی منعکس کننده  دست آمده، ه های ب عتقد بودند يافتهها م دهند که همگی آن

های مورد نياز، جهت شناخت ترجيحات بصری کودکان در جهت بهبود خالقيت بوده  لفهؤم

 وهش حاضر بود.پژ های به دست آمده در دهنده اعتبار قابل قبول يافته است که اين خود نشان
 

 های پژوهش یافته

 سازی ها و به وسيله روش آزمون مرتب ل از تحليل محتوای مصاحبههای حاص براساس يافته
بندی نمود. در  توان فضاهای جذاب برای کودکان را دسته می ها )کارت سورتينگ( کارت

 اند: نمودار زير اين فضاها نشان داده شده
 

 
 

 ميرمستقيغ صورت به يیخوانا و انسجام ،یطيمح رفتار کننده نييتع عوامل انيم ازهمچنين 

 که یمعن نيا به. گذارند می اثر تيخالق یرو بر ميمستق صورت به راز و رمز و یدگيچيپ و

 نيا از و گذارده اثر کودک یروان و یجسم یمنيا یرو بر يیخوانا و انسجام یدارا طيمح

Chart 2. Attractive spaces for chil 
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 رمز و کند می راهمف گرانيد با شتريب ارتباط و فضا در کودک زادانهآ یباز یبرا را نهيزم قيطر

 ی هقو و کرده فراهم کودک یباز و یکنجکاو یبرا را نهيزم طيمح در موجود یدگيچيپ و راز و

 طلبند. را نيز به چالش می او ليتخ
Table 6. 
The Relationship between Environmental Behavior Determinants and Attributes 
Affecting Child Creativity 

Determinants of 

environmental 

behavior 

Effective features on a children's 

creativity Description 
Imagination Curiosity Game 

Solidarity - - * 

solidarity in the 
environment Calls the child 

into the environment by 
creating a sense of security 

in the child. 

Legibility - * * 

Legible environments 
invite the child to move and 
address him or her, thereby 

inviting the child to 
curiosity and play. 

Complexity * * * 

The complexity of the 
environment stimulates the 

child to play in the 
environment by influencing 
the child's imagination and 

curiosity. 

Mystery * * * 

The mystery in the 
environment leaves the 

child with imagination and 
curiosity, thereby 

stimulating the child to 
play in the environment. 

 

 شده است. يابیارزهای پژوهش بر يکديگر  بر اين اساس رابطه مستقيم مؤلفه

 
Chart 3. The relationship of components research 

 

 گیری بحث و نتیجه
 کنندگان  آنچه برای شروع طراحی هر موضوعی الزم است، شناخت فضا، ساکنين فضا و مراجعه
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باشد. در راستای طراحی برای کودکان بايد فضايی در  ها می الخصوص روابط بين آن ها و علی به آن

های مختلف،   نظر گرفته شود که در نهايت پويايی، سياليت، نظم دقيق فضاها و روابط واضح بخش

هايی برای تحقق اين هدف در  طرح جوابگوی ذهن خالق کودکان باشد. در اين راستا مؤلفه

های  ها، ضرورت احی استخراج شد و با نظر متخصصان اصالح گرديد که بر اساس اين مؤلفهطر

 های طراحی شده است.  ها بررسی و در نهايت منجر به ايجاد کانسپت عملکردی برای دستيابی به آن

 
Table 7. 
Creativity component in architectural design 

Creativity 
Purpose In a set of spaces with a creativity approach, spaces should be designed in 

such a way as to stimulate children's creativity. 
Functional 
necessity 1 

Integrating open and closed spaces should be used to stimulate children's 
creativity. 

Solution 
The use of multiple open spaces 
such as the courtyard and void 
dispersed among indoor spaces 

Using retractable  
doors to combine 

indoors and outdoors 

Using semi-open 
space like porch 

Functional 
necessity 2 

Open plans should be used in some of the spaces in the collection so that children 
can creatively create the spaces they need with the help of educators. 

Solution Use lightweight moving walls 
or elements 

Using modular furniture for easy 
movement in space 

Functional 
necessity 3 

Natural landscapes should be used to develop children's creativity in site 
design. 

Solution Using diverse plants in the 
collection space 

Using shadows as 
separators with 
different shades 

Using Safe 
Water 

Playground 

 

Table 8. 
Curiosity and sense of exploration in architectural design 

Curiosity and sense of discovery 
Purpose 

In the space of creativity-driven spaces, spaces should be designed to 
increase children's curiosity and motivation for imagination and play. 

Functional 
necessity 1 

Some complex and mysterious spaces should be used in the design of 
the complex. 

Solution 
Using fluid forms instead 

of right corner 

Using cave-like 
spaces in the fossil 
exploration section 

Using large scale dental 
replica in areas such as 

dental education 
Functional 
necessity 2 

The design should use a combination of light and color in space as it 
stimulates the child's play with light and shadow. 

Solution 
Using of colored glass to 

produce a spectrum of 
colored light. 

Using separating 
shadows that create 

different shades. 

Using light in different 
colors under the trees 

in a radiant way 

Functional 
necessity 3 

In designing the collection, a safe playing area for children should be designed 
as water is considered as an effective natural factor in child curiosity. 

Solution 
Using river-like space and 

creating a platform for 
playing with water 

Using the lake to 
play boat 

Using different 
fountains 
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Table 9. 

Flexibility in architectural design 
Flexibility 

Purpose 
Some spaces should be designed in such a way that one space can be 

tailored to the curriculum with minor modifications for different purposes. 

Functional 
 necessity 1 

A large space must be changed with the possibility of change and its 
functional displacement. 

Solution 
Using removable walls 
in space like the theater 

for separating  

Using large openings to 
integrate indoor and outdoor 

space and integrate activity 
into them 

Placing large flexible 
spaces adjacent to the 

lobby for developing if 
necessary 

Functional  
necessity 2 

Flexible furniture should be used in some areas. 

Solution Multifunctional furniture 
(sofa and partition) 

The furniture can be easily 
moved in space (lightweight). 

Using toy puzzles to 
cover the floor 

Functional 
 necessity 3 

There should be some open and indoor space combinations that can play in 
both spaces if the child is needed. 

Solution 
Driving space with child-

friendly cars both 
indoors and outdoors 

Bring water from the lake 
into the children's 

hydrological environment. 

The view of some 
spaces outside allows 
the child to be present 

in both areas. 
 

Table 10. 

Interaction in architectural design 
Interaction 

Purpose 
The collection should promote spontaneous social interaction between 

visitors to all spaces so that information can be exchanged on a regular basis. 

Functional 
necessity 1 

The design of the collection should be such that the child interacts with his or 
her peers and enhances the child's collective activities and participation. 

Solution 
Designing Lego 

Partnership 
Playgrounds, Fossils 

Group spaces for 
group activities such 

as planting 

Designing spaces for 
wall painting 

Functional 
necessity 2 

The central point of the collection should attract the most audiences to 
pass through them at any given moment. 

Solution 
Consider a central 
courtyard at the 

central point 

Consider the main 
entrances to the 

complex of a courtyard 
in the center 

Creating open spaces 
and amphitheater on 

site 

Functional 
necessity 3 

Limiting open spaces should increase possibility of random 
conversations. 

Solution 
Outdoor 

Playgrounds 

Using exhibition spaces 
in the vicinity of open 

and play areas 

Create sitting areas next 
to fossil replicas for chat 

about fossil history 

 

ها، مفاهيم، اشکال هنری و تئوری و  ها، ايده حل خالقيت يک فرايند ذهنی است که به راه

های کيفی و کمی در فضا و تأثير عمومی محيط و طبيعت بر  شود. ويژگی محصوالت تازه منجر می
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خالق کودکان  رود. ذهن کنجکاو، پويا و کودک از موضوعات اصلی اين پژوهش به شمار می

باشد. کودکان گاهی اوقات با سير در دنيای  معموالً خالق دنياهايی گوناگون در عالم خيال می

روند. کشف اين دنياهای خيالی  کنند و حتی به خواب می کنند، زندگی می ذهنی خود بازی می

چه و رساندن آن به عرصه ظهور، به کودکان اجازه حضور واقعی در آن و شکوفا نمودن هر

 0دهد. به طور کلی محيط کالبدی بايد قادر به تأمين  بيشتر و بهتر اين استعدادهايشان را می

گروه مشخصات ادراکی، رفتاری محيط، شامل جست و جو و کشف و درک، واجد معنا بودن 

 ها تعامل مناسبی با محيط کالبدی داشته باشند. و بازسازی ذهنی برای کودکان باشد تا آن

ها در جهت شکوفايی خالقيت کودکان مبحث جديدی است و  که طراحی محيطاز آنجايی 

اند، در نتيجه ارائه  های ساخته شده برای کودکان به اين رويکرد نپرداخته در کشور ما، در محيط

ها با استفاده از ابزارهای تجربی پشنهاد  راهکارهای طراحی مؤثر در اين زمينه و آزمودن آن

آمده را به صورت عملی نيز مشاهده کرد. اميد است راهکارهای  دست يج بهشود تا بتوان نتا می

ارائه شده در اين نوشتار در طراحی مرتبط با کودکان مؤثر واقع گردد تا زمينه شکوفايی هرچه 

 بيشتر استعدادهای فرزندان ايران زمين فراهم گردد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
باشد. که جناب  شناسی ارشد خانم مهروز ساداتی میررساله کااين پژوهش بخشی از نویسندگان: مشارکت سهم 

آقای دکتر محمد قميشی به عنوان استاد محترم راهنما در انجام اين مطالعه پژوهشگر را هدايت نموده و مورد 
 مدارانه خود قرار داد.  های دانش حمايت
 ها سپاسگزاريم. در تکميل پرسشنامه همکاری های شهر کرج به دليل از مربيان و کودکان مهدکودک: سپاسگزاری

 .وجود ندارد و مستخرج از رساله کارشناسی ارشد استاين مقاله هيچ نوع تعارض منافعی  :منافع ادتض
 پژوهش با هزينه پژوهشگر انجام شده است و هيچگونه حمايت مالی دريافت نشده است.اين  مالی: منابع
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