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مهم  ترین  از  یکی  معماری  ح  طر دروس  در  به  ویژه  معماری  رشته  در  خالقیت  داشتن  امروزه،  چکیده: 
تعلیم  در  مغفول  ظرفیت  های  از  یکی  هستند.  روبه  رو  آن  با  رشته  این  دانشجویان  که  است  چالش  هایی 
در  خالقیت  بتواند  که  مدلی  به  کارگیری  است.  آموزشی  فضای  در  خالقیت  پرورش  معماری،  دانشجویان 
کند و به آن استمرار بخشد، از مهم  ترین اهداف مطالعه حاضر بود.  دانشجویان طراحی معماری را شکوفا 
ح 3، 4 و 5 معماری دانشگاه  کلیه دانشجویان طر آماری آن  کاربردی بود و جامعه  از نوع  پژوهش حاضر 
کارشناسی در سال تحصیلی 1396 بودند. از طریق نمونه  گیری در دسترس، 116 نفر  آزاد قزوین در مقطع 
کنترل )40 نفر( و مداخله )76 نفر( قرار داده شدند.  گروه  از دانشجویان انتخاب و به  صورت تصادفی در دو 
آموزش خالق  فرایند  پایه مدل تجویزی  بر  گروه مداخله  و  آموزش طراحی  پایه روش سنتی  بر  کنترل  گروه 
آموزش داده شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه پژوهشگرساخته سنجش خالقیت بود و تحلیل داده  ها 
که  اثربخشی، نتایج نشان داد  گرفت. درخصوص مؤلفه  های تشکیل دهنده  SPSS.15 صورت  با نرم  افزار 
)p=000./0(، در طول  بیشتری  استمرار خالقیت، خالقیت  بر اساس مدل  آموزش  دیده  گیران در دوره  فرا
کی از اثربخش  فرایند طراحی نسبت به دوره مبتنی بر شیوه  های رایج داشتند. یافته  های این پژوهش حا
بودن مدل استمرار خالقیت نسبت به فرایند معمول، سنتی و رایج بود. مدل استمرار خالقیت در طراحی 

گسترده تر و طراحی مدل های جامع تر باشد. معماری می تواند مقدمه ای بر انجام دادن پژوهش های 

کلیدی: آموزش، خالقیت، طراحی، معماری. گان  واژ
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مقدمه� 1
انگیزتریـن مسـائل  از بحـث  بـه همـراه آمـوزش در سـایر رشـته  های هنـری یکـی  آمـوزش در رشـته معمـاری 
دروس  در  به  ویـژه  معمـاری  رشـته  در  خالقیـت  داشـتن  دنیاسـت.  سراسـر  هنـری  و  آموزشـی  کـز  مرا در 
کـه دانشـجویان ایـن رشـته بـا آن روبـه  رو هسـتند.  طراحـی معمـاری یکـی از مهم  تریـن چالش  هایـی اسـت 
)Sobhiyah et al., 2008(. دروس طراحـی معمـاری در آمـوزش رشـته مهندسـی معمـاری نقـش محـوری 
کسـی پوشـیده نیسـت.  دارنـد و اهمیـت آن، چـه از نظـر دانـش تجربـی و چـه نظریه  هـای وابسـته بـه آن، بـر 
کـه آن نیـز نیازمنـد شـناخت و  اغلـب فرایندهـای معمـاری نیازمنـد ابتـکار عمـل بـه پشـتوانه خالقیـت اسـت 
گرفتـه شـده در سـایر واحدهـای درسـی بـا  کارگاه  هـای طراحـی معمـاری، علـوم فـرا  کـه در  پـرورش اسـت، چـرا 
کنـد)Sharif, 2015(. یکـی از  کمـک  هـم آمیختـه می  شـود تـا بـه دانشـجویان در شناسـایی پاسـخ  های خـالق 
که دانشـجویان توانایی انتقال دانش نظـری به دانش عملی  مهم  تریـن مشـکالت آمـوزش معمـاری آن اسـت 
کـه بـه نحـوه  ح خـود بـا مشـکالتی مواجـه هسـتند  را ندارنـد. به  طورکلـی، دانشـجویان معمـاری در ایجـاد طـر

 .)Mutlu-Danaci, 2015( یادگیـری آنهـا مربـوط می  شـود
گذشـته  کـه بهتـر از راه حل  هـای  کـردن راه حل  هـای نامشـهور و جدیـدی اسـت  خالقیـت توانایـی پیـدا 
گزلیـن )Ghiselin,1952( خالقیـت همـان  کاسـتی  های مسـئله باشـد. از نظـر  می  توانـد پاسـخگوی نیازهـا و 
خ می  دهـد. در ایـن تعریـف بـر خالقیـت به  عنـوان فراینـد  کـه در حیـات ذهنـی ر فراینـد تغییـر و تکامـل اسـت 
کیـد شـده و خالقیـت متـرادف بـا تغییـر و تکامـل اسـت. ایـراد عمـده   یکسـان پنداشـتن خالقیـت و تغییـر آن  تأ

کـه هـر خالقیتـی موجـب تغییـر می  شـود، امـا هـر تغییـرى خالقیـت نیسـت.  اسـت 
کرد، روش  هـای تدریس  بـرای پـرورش خالقیـت دانشـجویان بایـد از روش  هـای ارزشـیابی نوین اسـتفاده 
پـرورش داد  نیـز  را  بـرد و خالقیـت معلمـان  بـه  کار  بـه جـای شـیوه  های سـنتی تدریـس  را  فعـال و مشـارکتی 
)Enayati & Abedi, 2016(. همچنیـن رونـد آمـوزش خـالق در معمـاری عمدتـًا بـا مشـارکت متقابـل اسـتاد و 
کشـف و پرورده  کـه نـه از سـنخ دانـش، بلکـه از سـنخ اسـتعداد اسـت، بایـد  دانشـجو میسـر می  شـود. خالقیـت 
رنــزولی کـه  اهمیـت اسـت  پـرورش خاّلقیـت حایـز  فراینـد  اسـتادان چنـان در  نقـش    .)Hojat, 2004(  شـود 
که عبارت  اند از: معلم ،  )Renzulli,1999( عوامـل مؤثـر در پـرورش خاّلقیـت را دارای سـه عنصر اصلـی می داند 

دانش آموز و برنامه درسـی.
ح معمـاری در بیشـتر دانشـکده  های معمـاری  آمـوزش طـر کلـی  کـه رونـد  بررسـی  ها نشـان داده اسـت 
کـه هـر یـک از دانشـجویان در طـول تـرم پـس از انجـام دادن تمریـن و طراحـی  ایـران بدیـن صـورت اسـت 
ح  هـای پیشـنهادی خـود را بـه اسـتادان ارائـه می  دهنـد و از آنـان رفـع اشـکال یـا بـه  کالسـی یـا خانگـی، طر
کار در طـول تـرم به    صـورت رفـت و برگشـتی و چندیـن بـار تکـرار می  شـود  کرکسـیون می  کننـد. ایـن  اصطـالح 
ح معمـاری )به  عنـوان دروس اصلـی  ح قابـل قبولـی بـرای آنهـا عایـد شـود. امـا در آمـوزش طـر تـا درنهایـت، طـر
کـه از طـرف اسـتادان به  عنوان مرجـع آموزش و  کتـب مرجعـی  ایـن رشـته( دانشـجویان هماننـد سـایر علـوم بـا 
کـه دانشـجویان رشـته معماری  ارزیابـی معرفـی می  شـوند، روبـه  رو نیسـتند. حـال پرسـش اساسـی ایـن اسـت 
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کـه خالقیـت نیـز داشـته  ح معمـاری را در فراینـد آمـوزش می  آموزنـد و حتـی از آنـان انتظـار مـی  رود  چگونـه طـر
گام نخسـت در پـرورش خالقیـت دانشـجویان معمـاری مربـی  باشـند )Sobhiyah et al., 2008(؟ از طرفـی، 
کارآمـد و خـالق، زمینـه آفرینشـگری و دسـتیابی بـه  اسـت؛ از مربـی انتظـار مـی  رود تـا بـا طراحـی تمرین  هایـی 
 .)Hadiyan & Pourmand, 2014(کنـد ح  مایه  هـای متناسـب بـا موضـوع طراحـی را در دانشـجویان ایجـاد  طر
گزیرنـد بـرای پیشـبرد فراینـد خالقانـه و عملکرد بهتر دانشـجویان  در محیطـی پویـا اسـتادان و صاحبنظـران نا
کلیـدی و مؤثـر خالقیـت را  کـه تمـام جنبه  هـای  گیرنـد  در زمینـه طراحـی، مدلـی جامـع و یکپارچـه را بـه  کار 
کـه اسـتادان بتواننـد به  طـور مؤثـر از آن در درس آمـوزش  در برگیـرد. امـا در حـال حاضـر، الگـوی مشـخصی 
کننـد و بـه رشـته معمـاری اختصـاص داشـته باشـد، موجـود نیسـت. تنهـا مـدل  طراحـی معمـاری اسـتفاده 
کـه به  طـور اختصاصـی بـرای دانشـجویان معمـاری طراحـی شـده اسـت، مـدل اسـتمرار خالقیـت در  موجـود 
کـه بـرای اولیـن بـار تمیـزی و همـکاران )Tamizi et al., 2018( آن را در  دانشـجویان طراحـی معمـاری اسـت 
کردنـد و از طریـق تحلیـل نتایـج در روش تأییـد عاملـی و نیـز بررسـی متخصصـان  آمـوزش معمـاری طراحـی 
و اسـتادان طراحـی معمـاری تأییـد شـد. بـر اسـاس ایـن مـدل، آمـوزش فراینـد خـالق متشـکل از یـک رونـد 
کـه در ایـن مرحلـه به هـر ایده  ای  گاه(  آموزشـی و شـامل 5 مرحلـه اسـت: 1. مرحلـه تولیـد ایـده )ضمیـر ناخـودآ
گفتـه می  شـود و هرچـه تعـداد ایده  هـا بیشـتر باشـد، بهتـر اسـت؛ 2. تعریـف ایـده  هـر چنـد نامربـوط خوشـامد 
کـه در ایـن مرحلـه افـراد تفکـر بـرای آزاد بـودن را تشـویق می  کنند و خـود را برای اطالعـات پیش  زمینه  ح(  )طـر
کـه پاالیـش یـک یـا چنـد راه حـل آزمودنـی  گذشـته درگیـر نمی  کننـد؛ 3. ارزیابـی  مسـئله طراحـی و تجربه  هـای 
کـه بـرای امکان  سـنجی ایده  هـا و جلوگیـری از انتخـاب ایـده  حاصـل از مرحلـه تولیـد ایـده اسـت؛ 4. بازنگـری 
کـه مرحلـه نهایـی و انتخـاب راه حـل برتـر اسـت. در این مدل نقش اسـتاد و  عجوالنـه اسـت؛ 5. تصمیم  گیـری 
نقش دانشـجو در هر مرحله مشـخص شـده اسـت )Tamizi et al., 2018(. در شـکل 1 مدل اسـتمرار خالقیت 
کـه بـا به  کارگیـری مـدل اسـتمرار خالقیـت در  و اجـزای آن نشـان داده شـده اسـت. هـدف ایـن مطالعـه آن بـود 

دانشـجویان طراحـی معمـاری، تأثیـر ایـن مـدل ارزیابـی شـود. 

)Tamizi et al., 2018( شکل 1: مدل استمرار خالقیت
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روش پژوهش� 2
کـه به  صـورت نیمـه تجربـی انجـام شـده اسـت، به  منظـور بررسـی میـزان تأثیـر مـدل تجویـزی  ایـن مطالعـه 
پیشـنهادی بـر اسـتمرار خالقیـت بـود. مـدل تجویـزی اسـتفاده شـده در ایـن پژوهـش مـدل ارائـه شـده در 

کـه در مقدمـه توضیـح داده شـد. مطالعـه پیشـین تمیـزی و همـکاران )Tamizi et al., 2018( اسـت 
فرضیـه اصلـی پژوهـش: به  کارگیـری مـدل اسـتمرار خالقیـت در آمـوزش طراحـی بـه افزایـش خالقیـت و 

می  شـود.  منجـر  دانشـجویان  در  آن  اسـتمرار 
ح 3، 4  کلیـه دانشـجویان طـر محیـط پژوهـش دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد قزویـن بـود. جامعـه پژوهـش 
کارشناسـی معمـاری در سـال تحصیلـی 1396 در دانشـگاه آزاد  کـه در مقطـع  و 5 دانشـگاه آزاد قزویـن بودنـد 

اسـالمی واحـد قزویـن مشـغول بـه تحصیـل بودند. 
کارشناسی رشته معماری در حال تحصیل در دانشگاه  کلیه دانشجویان دوره  حجم نمونه و معیار ورود: 

کـرده بودنـد و بـه شـرکت در مطالعـه تمایـل  کـه درس مذکـور را بـرای اولیـن بـار انتخـاب  آزاد واحـد قزویـن 
داشـتند، وارد مطالعـه شـدند. بـا توجـه بـه حجـم بسـیار انـدک جامعـه، از طریـق نمونه  گیـری سرشـماری، 
کنتـرل )40 نفـر( و مداخلـه )76 نفـر( قـرار داده شـدند.  گـروه  116 نفـر از دانشـجویان به  صـورت تصادفـی در دو 
سـنجش  بـرای  پرسشـی   24 پژوهشگرسـاخته    پرسشـنامه  پژوهـش  ایـن  در  اطالعـات  جمـع  آوری  ابـزار 
کامـاًل مخالفم تدوین  کاماًل موافقـم، موافقم، مخالفم و  کـه در مقیـاس لیکـرت 4 حالتـی شـامل  خالقیـت بـود 
گرفته از پرسشـنامه سـنجش خالقیت سـلطانی اسـت )جدول 1(. برای  شـده بود. پرسـش پرسشـنامه الهام 
ایـن زمینـه  کامـاًل در  کـه  از اسـتادان درس طراحـی  نفـر  بررسـی روایـی محتوایـی، پرسـش  ها در اختیـار ده 
کتـب و مقـاالت متعـدد در زمینـه طراحـی معمـاری بودنـد، قـرار داده شـد. پـس از دریافت  متخصـص و دارای 
نظرهـای اسـتادان و متخصصـان و ویرایـش نهایـی، تعـداد پرسـش  های روا بـرای هـر آزمـون مشـخص شـد. 
کرونباخ  کمک معیار آلفای  که به  برای بررسـی پایایی پرسشـنامه نیز از روش همسـانی درونی اسـتفاده شـد 

.)r>0.7.( کـه پرسشـنامه حاضـر از پایایـی الزم برخـوردار اسـت بررسـی شـد و نشـان داد 
کـه محقـق بخواهـد اثربخشـی یـک اقـدام را به  طـور تجربـی نشـان دهـد، بهتریـن  روش اجـرا: در صورتـی 

کـه محقـق می  خواهـد مداخله خود  گروهـی اسـت  گـروه آزمـون  کنتـرل و آزمـون اسـت.  گـروه  روش اسـتفاده از 
کنتـرل،  گـروه  کـه در اینجـا آمـوزش طراحـی معمـاری بـه شـیوه مـدل جدیـد اسـت.  را بـر روی آن انجـام دهـد 
کـه هیچ مداخله  ای بـر روی آن صورت نمی  گیـرد و به  عنوان  گروهـی اسـت  کـه از نـام آن پیداسـت،  همان  طـور 
گـروه مداخلـه دانشـجویان  ایـن مطالعـه  بـه  کار مـی  رود. در  آزمـون  گـروه  بـرای مقایسـه نتایـج  اسـتانداردی 
کـه آمـوزش طراحـی آنهـا بـر اسـاس مـدل افزایش  کالس طراحـی معمـاری3، 4 و 5 دانشـگاه آزاد قزویـن بودنـد 
کنترل نیز دانشـجویانی  گروه  گرفت.  کـه در مرحلـه اول پژوهـش طراحی شـده بود، صـورت  اسـتمرار خالقیـت 
کـه آمـوزش طراحـی آنهـا بـه شـیوه معمـول انجـام شـد و آمـوزش بـر اسـاس مـدل بـر روی آن صـورت  بودنـد 
گـروه بـر اسـاس پرسشـنامه خالقیـت قبـل از اجـرای مدل سـنجیده شـد  نگرفـت. ابتـدا میـزان خالقیـت هـر دو 
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کالس طراحـی معمـاری بـر اسـاس مـدل مذکـور قـرار  گـروه آزمـون بـه مـدت 4 هفتـه تحـت آمـوزش  و سـپس، 
کالس  ها  کنتـرل نیـز بـه شـیوه معمـول دانشـگاه آمـوزش دیدند. سـپس، 4 هفتـه بعد از اجـرای  گـروه  گرفتنـد و 

 سـنجیده و بـا هـم مقایسـه شـد. 
ً
گـروه آزمـون مجـددا کنتـرل و  گـروه  و مداخلـه، میـزان خالقیـت 

کـه اسـتاد مربـوط بـرای آمـوزش دارای حداقل 10 سـال سـابقه  کّمـی بدین  گونـه بـود  شـیوه اجـرای بخـش 
کامـاًل  تدریـس در درس طراحـی معمـاری و از نظـر مـدل پیشـنهادی درخصـوص فراینـد آموزشـی دوره نیـز 
کـردن رونـد آموزشـی مبتنـی بـر مراحـل مـدل  کالس را از طریـق پیـاده  گـروه آزمـون،  توجیـه شـده بـود. وی در 
کنتـرل، فراینـد آمـوزش طراحـی  گـروه  کـه در  تجویـزی پیشـنهادی اسـتمرار خالقیـت اداره می  کـرد، درحالـی 
گیـران نیـز مثـل همیشـه و به  صـورت عـادی از الگـوی آموزشـی  معمـاری به  صـورت مرسـوم و سـنتی بـود. فرا
که دانشـجویان از  کردنـد. شـایان ذکـر اسـت  تبعیـت و دوره مـد نظـر را زیـر نظـر راهنمایـی و نگـرش اسـتاد طـی 
کنترل طی یک دوره قرار  گروه آزمـون و  تفـاوت در رونـد آموزشـی اطالعـی نداشـتند و به  صـورت تصادفی در دو 

کنتـرل( بررسـی و آزمـون شـد. گـروه  گرفتنـد و در پایـان بازخـورد اثربخشـی دانشـجویان )گـروه آزمـون و 
جدول 1: پرسشنامه نهایی سنجش استمرار خالقیت در آموزش طراحی معماری

کاماًل پرسش  های پرسشنامه
کاماًل موافقممخالفممخالفم

موافقم

کار محول شده برای من  تازگی و بدیع بودن مسائل و موضوعات و 
کننده است. جالب و راضی 

گهانی به ذهنم  کاری و شخصی به  طور نا راه حل بسیاری از مسائل 
کنم. که آنها را عمل  می  رسد، 

از قضاوت  های مستقل درباره افراد و پدیده  ها احساس رضایت می    کنم. 

از اینکه مغزم آزادانه مدت  ها به دنبال مسائل مختلف می  رود و درباره 
آنها فکر می  کند، احساس خوشحالی می  کنم.

کارهای عملی  کننده  تر از  گفتن راضی  برای من نظریه  پردازی و سخن 
و اجرایی است.

گیرم و از من بخواهند به  سرعت درباره  از اینکه در مقابل مسئله  ای قرار 
آن نظر بدهم، بسیار ناراحت و عصبانی می  شوم.

کنم و مطالبم ته بکشد، مطالبی  کسی بحث  وقتی بر سر موضوعی با 
را از خودم جفت و جور می  کنم و بحث را ادامه می  دهم و از این بابت 

در نمی  مانم.

کردن با طرف مقابل از ضرب  المثل و لطیفه زیاد استفاده  در صحبت 
می  کنم.

که نیاز به همکاری چند نفر  کارهای شخصی و سازمانی  از انجام دادن 
گریزانم. و ایجاد هماهنگی بین آنها داشته باشد، به  شدت 

که از سوی دیگران ارائه می  شود، هرچند  به نظرها و افکار جدیدی 
منطقی و جدید باشد، بدون دلیل تعجب  و با آن مخالفت می  کنم.
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ادامه جدول 1

گر ساعت  ها درباره موضوعی تمرکز داشته باشم، تا حصول نتیجه  ا
خسته نمی  شوم.

که در حل آنها ابهام وجود دارد، به  شدت  از پذیرش مسائل و مشکالتی 
اجتناب می  کنم.

هر نوع تغییر و نوآوری را برای بهبود سازمان و زندگی شخصی خود 
کارساز می  دانم. مفید و 

ح جدید یا  خطرها و شکست  های احتمالی را مانعی برای بیان طر
نظرهای جدیدم نمی  دانم.

از اینکه مدت طوالنی ذهنم مشغول مسائل خاصی شود، نه تنها 
خسته نمی  شوم،  بلکه احساس رضایت می  کنم .

کاری خود را به همراه روش آن پیدا  که مشکل  وقتی از من بخواهند 
کنم و به حل مشکل بپردازم، احساس رضایت و خوشحالی می  کنم.

کاری یک بار با شکست روبه  رو شوم، آن را رها می  کنم و به  گر در یک  ا
کار دیگری می  روم. سراغ 

کسی بشنوم، ولی بدان انتقاد  وقتی مطلبی را مطالعه یا صحبتی را از 
نکنم، احساس بدی به من دست می  دهد.

کتاب دیگری را  کتاب و مقایسه آن با مطالب  خالصه  سازی مطالب یک 
که در یک رشته نوشته شده است، بسیار مشکل می  دانم.

گر قرار باشد درباره مسئله  ای خاص صحبت چند دقیقه  ای داشته باشم،  ا
در خصوص موضوع از چند منبع استفاده می  کنم.

کارهای تکراری یا تفکر تکراری به خاطر عادت به آن  از انجام دادن 
احساس رضایت می  کنم.

گذشته را محترم و تغییر در آنها را بسیار مشکل می  دانم. سنت  های 

کنم، احساس  کور و مبهم مسئله را برای دیگران روشن  از اینکه نقاط   
لذت می  کنم.

که منافع شغلی و مادی و اجتماعی خود را در خطر ببینم،  در جاهایی 
از خود سانسوری استفاده می  کنم.

پرسش  های آزاد  :
کدام روش استفاده می  کنید؟  ح  از  کارگاه درس طر کار یک پروژه طراحی معماری در  برای شروع 

ح کمک و استفاده از نمونه  های مشابه طر                          الف. ترکیب  بندی اشکال )کمپوزیسیون(                    ب. 
                            ج. ایده پردازی                                                                   د. سایر موارد

کــه بایــد در طراحــی تغییراتــی ایجــاد شــود، چــه  کار  کــه در رونــد طراحــی دچــار تردیــد می  شــوید و بــه ایــن نتیجــه می  رســید  هنگامــی 
می  کنیــد؟

الف. سعی می  کنید اصالحاتی در همان وضعیت انجام دهید و روند طراحی را مختل نکنید.
ب. بر تردید خود غلبه می  کنید و بدون اصالحات روند طراحی را ادامه می  دهید.

 روند طراحی را ارزیابی می  کنید تا بتوانید اصالحات مناسبی را انجام دهید.
ً
ج. مجددا

د. سایر موارد
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یافته  ها � 3
کل  نگـر بـر اسـاس مـدل اسـتمرار خالقیـت در  کـه به  کارگیـری رویکـرد  کـی از آن بـود  نتایـج به  دسـت آمـده حا
درخصـوص  می  شـود.  خالقیـت  اسـتمرار  فراینـد  اثربخشـی  موجـب  معمـاری  طراحـی  دانشـجویان  آمـوزش 
گـروه آمـوزش داده شـده بـر اسـاس  گیـران در  کـه فرا مؤلفه  هـای تشـکیل دهنـده اثربخشـی، نتایـج نشـان داد 
گـروه آزمـون(، خالقیـت بیشـتری در طـول فراینـد طراحـی نسـبت بـه دوره مبتنی  مـدل اسـتمرار خالقیـت )در 
بـر شـیوه  های رایـج داشـتند. پـس از جمـع  آوری داده  هـا، بـرای تجزیـه و تحلیـل آنهـا از روش آمـاری توصیفـی 
و اسـتنباطی اسـتفاده شـد. تأییـد فرضیـه اصلـی پژوهـش )افزایـش خالقیـت و اسـتمرار آن با اسـتفاده از مدل 
کنتـرل و آزمون( با اسـتفاده از آزمون  های آماری  گـروه  تجویـزی فراینـد آمـوزش خـالق( در دانشـجویان )در دو 

سـنجیده شـد. 
جدول 2: توزیع فراوانی نمونه  ها بر حسب جنسیت

درصدفراوانیجنسیتگروه

مداخله

4559/2زن

3140/8مرد

76100جمع

کنترل

1742/5زن

2357/5مرد

40100جمع

کنترل به ترتیب 59/2 درصد و 57/5 درصد از        شرکت  کنندگان  گروه مداخله و  با توجه به جدول 2، در 
زن هستند. 

جدول 3: توزیع فراوانی تحصیالت

کالس طراحیگروه درصدفراوانینوع 

مداخله

3444/7طراحی 3

2330/3طراحی 4

1925طراحی 5

76100/0جمع

کنترل

2562/5طراحی 3

1537/5طراحی 4

00طراحی 5

40100/0جمع
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کنتـرل نشـان داده شـده  گـروه مداخلـه و  کالس در دو  کننـده در هـر  در جـدول 3 تعـداد افـراد شـرکت 
کالس طراحی 5  کالس طراحی 4 و 19 نفر در  کالس طراحی 3، 23 نفر در  گروه مداخله 34 نفر در  اسـت. در 
که به شـیوه معمول  کنتـرل همه  گروه  کـه مـدل اسـتمرار خالقیـت بـر روی آنهـا پیاده شـد. در  حضـور داشـتند 

کالس طراحـی 4 حضـور داشـتند.  کالس طراحـی 3 و 15 نفـر در  آمـوزش داده شـدند، 25 نفـر در 
کنترل گروه مداخله و  جدول 4: نمرات پرسشنامه خالقیت پیش  آزمون و پس  آزمون در دو 

استاندارد ارور میانگینانحراف معیارمیانگینتعدادگروهمتغیر

نمرات پیش  آزمون
7660/345/630/65مداخله

4058/652/320/37کنترل

نمرات پس  آزمون
7685/635/220/60مداخله

4060/586/341/00کنترل

مداخلـه  گـروه  دو  در  خالقیـت  نمـرات  آزمـون  از  قبـل  می  شـود،  مالحظـه   4 جـدول  در  کـه  همان  طـور 
کنتـرل )58/65 امتیـاز( تفـاوت معنـاداری وجـود نداشـت، امـا پـس از به  کارگیـری مـدل  )60/34 امتیـاز( و 
کنتـرل بـه 60/58 رسـیده اسـت  گـروه  گـروه مداخلـه بـه 85/63 و در  اسـتمرار خالقیـت، نمـرات خالقیـت در 
کـه به  کارگیـری مـدل  گـروه مشـاهده می  شـود و نشـان می  دهـد  کـه از نظـر آمـاری تفـاوت معنـاداری بیـن دو 

گـروه مداخلـه منجـر شـود.  توانسـته اسـت بـه بـروز خالقیـت بیشـتری در دانشـجویان 
جدول 5: بررسی تأثیر اجرای مدل بر افزایش نمرات خالقیت بعد از 4 هفته

معناداریآماره آزموندرجه آزادی خطادرجه آزادیمجموع مربعاتمتغیر مورد بررسی

0/001<15966/651113500/177گروه )متغیر وابسته= نمرات پس آزمون(

گـروه مداخلـه )85.63( از میانگیـن  کـه میانگیـن متغیـر نمـرات پس  آزمـون در  جـدول 5 نشـان می  دهـد 
بـدان  ایـن  )معنـاداری>0/001(؛  اسـت  کمتـر شـده  به  طـور معنـادار  کنتـرل )60.58(  گـروه  در  همیـن متغیـر 

کـه اجـرای مـدل موجـب افزایـش نمـرات خالقیـت در افـراد تحـت مطالعـه شـده اسـت.  معناسـت   

بحث� 4
هـدف از ایـن مطالعـه به  کارگیـری مـدل اسـتمرار خالقیـت در دانشـجویان طراحـی معمـاری بـود تـا تأثیـر ایـن 
کـی از اثربخـش بودن مدل نسـبت به فراینـد معمول،  مـدل بـر آنهـا ارزیابـی شـود. یافته  هـای ایـن پژوهـش حا

سـنتی و رایج اسـت.
صبحیه و همکاران )Sobhiyah et al., 2008( در مطالعه  ای مروری درخصوص خالقیت در دانشـجویان 
که مدل  ها و  کردند. آنـان دریافتند  ح معمـاری بررسـی  معمـاری و چگونگـی پـرورش و توسـعه آن در دروس طـر
که یک نمونه آن افزایش خالقیـت از طریق بهره  گیری  گونـی بـرای توسـعه خالقیـت وجـود دارد  گونا روش  هـای 
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بـرای  روش  بهتریـن  کـردن  مشـخص  بـرای  را  مـدل  سـه  آنـان  بنابرایـن،  اسـت.  سـایرین  تجربـه  و  دانـش  از 
کردنـد. در مطالعـه آنـان درنهایـت، مـدل تعامـل بـا اسـتادان و  انتقـال دانـش و تجربـه بـه دانشـجویان بررسـی 
دانشـجویان سـال باالیی در آتلیه مشـترک به  عنوان بهترین شـیوه برای انتقال دانش و تجربه به دانشـجویان 
کلیـدی اسـتادان در انتقـال واقعیـت و توسـعه  پذیر  کیـد بـر نقـش  کیـد شـد. همچنیـن تأ شـناخته و بـر آن تأ
کـه در مطالعه حاضـر نیز به  بـودن خالقیـت بـه دانشـجویان از دیگـر نتایـج تحقیـق آنـان بـود. شـایان ذکر اسـت 
کیـد بیشـتر بـر آزاد  انتقـال دانـش و تجربـه بـه دانشـجویان به  عنـوان عنصـری مهـم و اثرگـذار توجـه شـده، امـا تأ
گذاشـتن تفکـرات دانشـجو به  ویـژه در مرحلـه ایده  پـردازی و تعریـف ایـده اسـت، زیـرا امـکان بـروز خالقیـت را در 
کـه در  کلیـدی بـود  کـرد. از طرفـی، در مـدل اسـتمرار خالقیـت نیـز نقـش اسـتاد چنـان  طراحـی بیشـتر خواهـد 
کـه  سرتاسـر مراحـل مـدل، در شـکل ماهـی بـه نقـش مـدرس به  عنـوان سـتون فقـرات ماهـی اشـاره شـده اسـت 

ایـن مطالـب هماهنـگ بـودن یافته  هـای دو پژوهـش را نشـان می  دهـد. 
و  بصـری  محـرک  گـی  ویژ دو  اثـر  دربـاره   )Ashraf-Ganjooie et al., 2014( همـکاران  و  اشـرف  گنجویی 
که  کـی از آن بـود  کردنـد. نتایـج حا تشـابه سـاختاری آن بـا مسـئله طراحـی را در خالقیـت دانشـجویان بررسـی 
تشـابه سـاختاری تأثیـر چندانـی در عامـل ابتـکار نـدارد، امـا ابهـام تصویـر در خالقیـت از طریـق افزایـش عامـل 

ابتـکار اثـر می  گـذارد. در مـدل اسـتمرار خالقیـت بـه نقـش ایـن عوامـل اشـاره ای نشـده اسـت. 
کـردن به  طـور عـام را معرفـی  محمـودی )Mahmoodi, 2004(  در مقالـه  ای مـروری انـواع حالت  هـای فکـر 
کـه الگویـی تعاملـی اسـت. وی معتقـد اسـت  کـرده  کـردن در طراحـی به  طـور خـاص اشـاره  و در آخـر بـه فکـر 
گرفـت. ایـن  کـه بـرای بهره  گیـری بهینـه از الگـوی تفکـر تعاملـی می  تـوان از روش  شناسـی آمـوزش تعاملـی بهـره 
کـه اسـتادان نبایـد مسـیر آمورشـی را بـه روش  هـای از پیـش تعییـن شـده  روش  شناسـی بـه معنـای آن اسـت 
کـه حتـی شـاید بـا سـلیقه آنهـا نیـز هماهنگ  کننـد و بایـد بـرای ایده  هـای بدیـع و روش  هـای متنـوع،  محـدود 
نباشـد، ارزش قایـل شـوند  . نـکات اشـاره شـده در الگـوی تعاملـی به  دقت در مدل اسـتمرار خالقیت اسـتفاده 
کـه اجـازه بـروز طوفـان فکـری در ابتـدای راه خـود  شـده و بـا اهـداف و دیـدگاه مـدل مذکـور هماهنـگ اسـت 

مؤیـد ایـن مدعاسـت. 
کتابخانـه  ای  بـر اسـاس مطالعـات  خیراللهـی )Khayrollahi, 2013( در تحقیقـی تحلیلـی- مقایسـه  ای 
انـواع  از  یکـی  به  عنـوان  را  بررسـی و دسـت  نگاره  های خیالـی  فراینـد طراحـی معمـاری  تفکـر در  انـواع  دربـاره 
گی  هـای ایـن آثـار و تأثیـر آنهـا  کـرده اسـت. وی سـپس، ویژ دسـت  نگاره  های طراحـی در تفکـر ترسـیمی معرفـی 
ح و در ادامـه از طریـق مقایسـه دسـت  نگاره  های خیالـی با نمودارهـای طراحی و آثار  در فراینـد طراحـی را مطـر
کیـد بـر جنبـه نشـانه  گرایی ایـن آثـار از طریـق مقایسـه بـا نقاشـی  های  هنـری، ماهیـت آنهـا را بیـان و پـس از تأ
کـه می  تـوان  کـرده اسـت  کـودکان، ضـرورت تمرکـز و بهره  گیـری معمـاران از دسـت  نگاره  های خیالـی را عنـوان 

گفـت بـا مرحلـه اول مـدل اسـتمرار خالقیـت در پژوهـش حاضـر همخوانـی دارد. 
کارگاه طراحـی معمـاری:  شـریف )Sharif, 2015( در مقالـه خـود بـا عنـوان »تعامـل مـدرس و دانشـجو در 
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کردن خالقیت استفاده از  روش  هایی  که برای شکوفا  تفکر انتقادی مدرس و تفکر خالق دانشجو« می  گوید 
ح معنادار و منطقی الزم نیسـت،  ماننـد طوفـان ذهنـی پیشـنهاد می  شـود. در طوفـان ذهنـی ارائـه ایده یا طـر
کـه برخـی از افـراد نکته  سـنج آن را  به  صـورت حاضـر  کـرد  ح  بلکـه می  تـوان هـر ایـده عجیـب و غریبـی را مطـر
کرد.  ح می  کننـد. بنابرایـن، هیـچ ایـده یـا طرحـی را نبایـد  به  راحتـی حـذف  جوابـی طنزآمیـز یـا بذله  گویـی مطـر
کـه بـه شـیوه جدیـد نـگاه بـه مسـئله منجـر  کـه خالقیـت نوعـی فعالیـت شـناختی اسـت  وی اشـاره می  کنـد 
که در شـکل مـدل اسـتمرار خالقیت  کـه بـه عملـی بـودن پاسـخ بینجامـد. همان  طـور  می  شـود و لزومـی نـدارد 
گرفته  کـه مـد نظر قـرار  نیـز مشـخص اسـت، ایجـاد طوفـان ذهنـی یکـی از مفاهیـم اساسـی در ایـن مـدل اسـت 

است. 
آمـوزش  در  خالقیـت  افزایـش  بـرای  الگویـی   )Asefi & Salkhi-Khasraghi, 2017( خسـرقی  و  آصفـی 
کردنـد. آنـان در مطالعـه خـود ابتـدا نحـوه توزیـع انـواع  کارگاه  هـای طراحـی رشـته مهندسـی معمـاری ارائـه 
بیـن  ارتبـاط  درخصـوص  درنهایـت،  و  معمـاری  طراحـی  درس  دانشـجویان  میـان  در  یادگیـری  سـبک  های 
کردنـد. یافته  هـای  کالسـی و منـزل را بررسـی  سـبک یادگیـری و عملکـرد خالقانـه دانشـجویان در تمرین  هـای 
کـه بیـن سـبک یادگیری تعاملـی و عملکرد تحصیلـی خالقانه دانشـجو رابطه معنادار  مطالعـه آنـان نشـان داد 
گرفتـه شـده در مـدل اسـتمرار خالقیـت در پژوهـش  وجـود دارد. یافته  هـای ایـن مطالعـه بـا اصـول در نظـر 
دانشـگاه  و  انگلسـتان  کشـور  در  لیـدز  دانشـگاه  دو  در  شـده  انجـام  مطالعـات  در  دارد.  همخوانـی  حاضـر 
کالن بررسـی شـده اسـت)Mahmoodi, 2004(، نشـان  کـه در آنهـا مسـائل آمـوزش معمـاری در ابعـاد  تهـران 
کننـد، ندارنـد. در مطالعـه  آمـاده  کار  بـازار  بـرای  را  آنکـه دانشـجویان  توانایـی  کـز آموزشـی  کـه مرا داده شـد 
کـه در آن اسـتادان  محمـودی )Mahmoodi, 2004( دانشـجویان معمـاری مشـتاق اسـتفاده از روشـی بودنـد 

کننـد.  بـه دانشـجویان چارچـوب طراحـی را معرفـی و در قالبـی مشـخص آنـان را هدایـت 
طراحـی  آمـوزش  درس  در  آن  از  مؤثـر  به  طـور  بتواننـد  اسـتادان  کـه  مشـخصی  الگـوی  حاضـر،  حـال  در 
کننـد، موجـود نیسـت. بـه هـر حـال، اتـکای صـرف بـه سـنن آمـوزش معمـاری یـا تبعیـت  معمـاری اسـتفاده 
کادمیـک بـرای توسـعه آمـوزش معمـاری مناسـب نیسـت. مـا بایـد قـادر  صـرف از معیارهـای معمـول آمـوزش آ
بـرای انجـام دادن  بـرای آمـوزش معمـاری باشـیم.  بـه تشـریح، توجیـه و بسـط روش  هـای خـاص آموزشـی 
کنیـم، بلکـه بـه چیـزی بیشـتر  ایـن امـر خطیـر، نـه تنهـا نمی  توانیـم از مدل هـای آمـوزش دانشـگاهی تبعیـت 
دانـش  تبییـن  بـرای  را  معمـاری  نظریه هـای  یـا  نظریـه  بایـد  داریـم.  نیـاز  طراحـی  دانـش  ماهیـت  تشـریح  از 
کسـب ایـن دانـش نیـز باشـند. بـه نظـر می رسـد  کـه متضمـن نحـوه  کنیـم  طراحـی بـا خالقیـت مسـتمر تدویـن 
کـه طراحی  پژوهـی بـه همـراه خالقیـت بـا تحقیـق در نحـوه اسـتمرار در خالقیـت طراحـی توانسـته و می توانـد 
کنـد. حضـور فعـال افـراد در فراینـد آمـوزش،  نظریه  پـردازان و محققـان آمـوزش معمـاری را در ایـن مهـم یـاری 
کردن فرایند طراحی بر اسـاس مدل  گوشـزد  ایجـاد انگیـزش در دانشـجویان، توجـه اسـتاد بـه مراحل فرایند و 
گـرا در دانشـجویان می  تواننـد از  اسـتمرار خالقیـت طـی مراحـل مختلـف و توجـه و اهمیـت دادن بـه تفکـر وا
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علـل نشـان  دهنده افزایـش خالقیـت دانشـجویان در فراینـد آموزشـی باشـند. بدیـن ترتیـب، آمـوزش فراینـد 
ح و معرفـی ایده،  کـه مراحلـی بـا عناویـن »تولید ایـده   راه   حـل، طر خـالق متشـکل از یـک رونـد آموزشـی اسـت 
بـا  کـردن، انتخـاب نهایـی و تصمیم  گیـری طـی می  شـود و دانشـجویان  ایـده، بازنگـری و بازنمایـی  ارزیابـی 
کننـد، آن را سـامان دهنـد و بـه پیش  کـه فراینـد طراحـی خویـش را آغـاز  راهنمایـی اسـتادان و مربیـان قادرنـد 

.)Tamizi et al., 2018( براننـد تـا بـه نتیجـه   مطلـوب دسـت یابنـد
از محدودیت  هـای ایـن مطالعـه می  تـوان بـه اجـرای پژوهـش بـر روی دانشـجویان فقـط یـک دانشـگاه 
کـه می  توانـد از تعمیم  پذیـری نتایـج بکاهـد. البتـه، شـایان  کـرد  )دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد قزویـن( اشـاره 
کـه ایـن مـدل خالـی از نقـص نیسـت و ادعـای رفـع تمـام نارسـایی های آموزشـی موجـود در طراحی  ذکـر اسـت 
انجـام دادن  و  مـدل  آزمـون  و  پژوهـش همسـو  نیازمنـد سـال ها  ادعـا  ایـن  کـه  نـدارد، چـرا  معمـاری وجـود 
مطالعـات فراتحلیلـی و سیسـتماتیک بـر روی یافته هـای مطالعـات متعـدد اسـت تـا بتوانـد محدودیت هـای 

کنـد.  مطالعـات مختلـف را پوشـش دهـد و مـدل آموزشـی جامـع و مانـع را فراهـم 

نتیجه  گیری� 5
کـه نتایـج نشـان  دهنده تأثیر مثبـت مدل  گرفـت  ایـن پژوهـش بـا هـدف تأثیـر مـدل اسـتمرار خالقیـت صـورت 
بـر خالقیـت دانشـجویان نسـبت بـه فراینـد معمـول، سـنتی و رایـج بـود. در ایـن مـدل سـعی شـد تـا بـا نگـرش 
بـر نقـش فراینـدی آموزشـی اسـتاد و همچنیـن مشـارکت  کیـد  تأ آفرینـش خالقیـت و  بـه فراینـد  همه  جانبـه   
کاهـش یابـد و بر پـرورش ذهن  دانشـجویان در فراینـد یادگیـری، اشـکاالت موجـود در روش  هـای سـنتی رایـج 
بـه  از انتخـاب عجوالنـه و توجـه  ارزیابـی ایده هـا قبـل  از طوفـان مغـزی،  بـا پیـروی  گاه دانشـجویان  ناخـودآ
کیـد شـود. در هـر صـورت، مـدل اسـتمرار خالقیـت در طراحـی معمـاری می توانـد  بازنگـری در ایده  پـردازی تأ

گسـترده تر و طراحـی مدل هـای جامع تـر باشـد. مقدمـه ای بـر انجـام دادن پژوهش هـای 
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