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Objectives: Based on external factors affecting creativity, and 

since creativity is a practice that is learned from the environment 

and is influenced by environmental conditions, the educational 

environment as a container in which teaching and learning takes 

place is very important in teaching and fostering creativity. The 

purpose of this study is to identify the spatial qualities affecting 

students 'creativity in the educational environment from the 

students' point of view and its analysis based on a review of 

theoretical foundations. 

Methods:  The Conventionat qualitative Content Analysis 

method and MAXQDA software have been selected as the 

analysis tool to analyze the data obtained from semi-structured 

interviews with students and to compile spatial components 

affecting creativity. 

Findings: The research findings have identified seven spatial 

qualities including stimulation, flexibility, connection with nature, 

diversity of behavioral domains, unity, comfort and sensory 

richness as effective components on the emergence, promotion 

and continuity of creativity and their explanatory characteristics. 

Conclusion: The results show that creativity is not a function of 

specific time and place and predetermined needs, and people 

prefer quality based on their specific moods and needs for each 

stage of the creative process. What is important here is the 

existence of a wide range of environmental capabilities that can 

meet the needs of students in navigating the creative process. An 

environment that can allow them curiosity, ideation, thinking, 

interaction, initiative, fluidity, flexibility and other components of 

creativity. 
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تحلیل   و  بر    مؤثر  فضایی  اتفیکیشناسایی 

 آموزشی  محیطانشجویان در خالقیت د

 

  کائیعلی  سعیده

 تهران،  دانشگاه   زیبا،  هنرهای  پردیس  شهرسازی،  دانشکده  تادیارسا  .1

   .ایران تهران،

 * نوری سیدعلی

  کرمانشاه،  واحد ،اسالمی آزاد  دانشگاه معماری، دانشکده استادیار .2

 ایران کرمانشاه، 

 

 هچکید

 ازآنجاکره  و  خالقیر   برر  مؤثر  بیرونی  عوامل  بر  مبتنی  اهداف:

 ترثثیر تحر  و شودمی آموخته محیط از  که  اس   عملی  خالقی 
 آموزش که ظرفی عنوانبه آموزشی محیط اس ،  محیطی  شرایط

 خالقیر   پررورشِ  و  آمروزش  در  افتدمی  اتفاق  آن  در  یادگیری  و
 شناسرایی  رحاضر  پرووه   از  هرد .  اسر   اهمیر   حائز  بسیار

محیط آموزشی از انشجویان در بر خالقی  د مؤثر  فضاییکیفیات 
 آن مبتنری برر مررور مبرانی ن رری  تحلیل  و  دانشجویان  دگاهدی

 اس .

 افررزارنرم و عرفرری کیفرری محترروای تحلیررل روش :هاااروش

MAXQDA  حاصرل هایداده تحلیل برای ،ابزار تحلیل  عنوانبه 
 ترردوی  و دانشررجویان بررا سرراختاریافته نیمرره هایمصرراحبه از

 . ه اس گردید انتخاب ،خالقی  بر ثرمؤ  فضایی هایمؤلفه

 فضرایی  کیفیر   هف   شناسایی  به  پووه   یاهفتهای  :هایافته

 گوناگونی طبیع ، با  پیوند  پذیری،انعطا   کنندگی،تحریک  شامل
 عنوانبره حسری  غنرای  و  آسرای   وحردت،  رفتراری،  قلمروهای

 هایشراخ   و  تقا و ترداوم خالقیر ، اربروز  بر  مؤثر  هایمؤلفه
 . اس  انجامیده آنان  هکنندتبیی 

 مکران  و  زمران  تابع  خالقی   دهدیم  نشان  نتایج  :گیرینتیجه

 اسرا   برر  افراد  و  نیس   شدهتعیی   پی   از  نیازهای  و  مشخ 
مراحرل فراینرد   از  هرکردام  بررای  خود  خاص  نیازهای  و  روحیات
 حرائز میران ایر  در آنچره.  ددهنرمی  ترجیح  را  کیفیاتی  خالقی 
 که  اس   محیطی  هایقابلی   از  وسیعی  طیف  وجود  اس   اهمی 
 یر خالق  فراینرد  پیمرای   در  دانشرجویان  نیاز  یپاسخگو  بتواند
 تفکرر، پرردازی، ایرده کنجکاوی، امکان بتواند که محیطی.  باشد

 خالقی   هایمؤلفه  سایر  و  پذیریانعطا   سیالی ،  ابتکار،  تعامل،
  . آورد فراهم اننآ برای را

، کیفیرات فضراییشری، محریط آموزخالقیر ،    :کلید واژگااان

 تحلیل محتوای عرفی.
 
   [  1401/ 4/ 6تاریخ دریاف : ]   

 [ 1401/ 6/ 5پذیرش: ] تاریخ  
  : ali_nouri@iauksh.ac.irمسئول نویسنده*

 
 

 مقدمه -1

 امرری  آن  بروز  و  نهفته  انسان  در  فطری  طوربه  خالقی   استعداد

 نتروامی  کلی  بندیطبقه  یک  اس ؛ در  پرورش  قابل  و  یختنآمو

 و(  درونری)  دیفرر  عوامل  دسته  دو  به  را  خالقی   بر  مؤثر  عوامل

 دسرته  آن  درونی  یا  فردی  عوامل  ؛نمود  تقسیم(  بیرونی)  محیطی

 ناشری  شخصریتی  و  فرردی  یهراویوگی  از  که  هستند  عواملی  از

 هراییی قعمو  بره  مربرو   بیرونری  یا  محیطی  عوامل  و  شوندمی

 .[1] گیرردمی قررار یطمحر  یرا  دیگران  با  ارتبا   در  فرد  اس  که

 برا  انسران  تنگاتنر   ارتبرا   دلیرل  به  بر عوامل بیرونی و  مبتنی

 محرریط هایجنبرره از یررک هررر( رفتررار و ادراک ن ررر از) محرریط

 بررای   ؛[2]  نمایردایفرا    خالقی   فرایند  در  یثرمؤنق     تواندمی

 تح  و شودمی آموخته محیط از که اس  خالقی ، عملیاسا   

 کندمی  تحریک  را  افراد  خالق  محیط  .اس   محیطی  شرایط  تثثیر

 هایپاسخ  به  دارند  را  هامحرک  ای   دریاف   آمادگی  هک  افرادی  و

ی از اندیشمندان در ای  میان به باور بسیار  .[3]  پردازندمی  خالق

 خالقیرر  تررداوم و ارتقررا  البرردی در بررروز،نقرر  محرریط ک

 محریط  محوری با خالقی ؛ چراکه [6، 5،  4]  اس   انکارابلغیرق

 توسرط که محیط  قابلی شناختیروان مفهومرجوع به   با  کالبدی

 و  چررا  و  چرونبی  ترثثیر، برر  اس   شده  ابداع  گیبسون  جی  جیمز
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رفتراری  و ذهنی گوناگون ابعاد  در  انسان  بر  محیط کالبدی  مداوم

 کره  پرردازدمی  محیط  دیبنهپیکر  به  ایگونهبه  و  نمایدمی  تثکید

 برروز و گیریشرکل  فرآینرد  و  انسران  بر  ایمالح ه  قابل  طوربه

 باشرد مرؤثر خالقیر  ازجملره وی رفتاری  و  یذهن  هایخصیصه

[7].  

برر   محیط کالبردی  مشخصاًمحیط و    انکارغیرقابلنق     قبول  با

ظرفی که آمروزش و   عنوانبهمحیط آموزشی نیز  کالبد    خالقی ،

خالقیر    پررورشِ  و  آمروزشدر    افتردمیدر آن اتفراق  یادگیری  

 هاانسان  که  نکته  ای   پذیرفت   چراکه بائز اهمی  اس .  بسیار حا

 مهم  ای  پذیرندمی تثثیر آن از  بگذارند، تثثیر فضا بر  آنکه از  بی 

 آموزشرری فضرراهای طراحرری نحرروه کرره گیررردمی قرررار مرردن ر

 خالقی   افزای   در  دوخ  تثثیر  کالبدی  عناصر  که  باشد  ایگونهبه

 و محریط روانشناسران از بسریارید؛  نمای  اعمال  دانشجویان  بر  را

مسرتقیم کالبرد محریط   تثثیربر    نیز  زشیموآ  هایمحیط  طراحان

 دارند کالبرد  اعتقاد  کرده و  تثکیدآموزشی بر خالقی  دانشجویان  

 او  و  کررده  تحریک  را  دانشجو  ذهنی  باید پویایی  یمحیط آموزش

قردرت   ،آن  تبعبرهخرود و    نهفتره  اسرتعدادهای  رگیریکابه  در  را

 ایهعرهمجمو  طراحری  رویازای   .[8]نماید    راهنمایی  اشقهالخ

افرزای    و  آموزشری  کیفیر   ارتقرا  من وربره  ،مناسب  دانشگاهی

از سروی .  اسر   اروردبرخر  زیادی  اهمی   از  دانشجویان  خالقی 

 هنرر  در  ،انسانی  حوزه  هر  از  بی   خالقی   مفهوم  ازآنجاکه  دیگر

 مرتبط با دان  طراحری  هایرشته  برای  شته ودا  قرار  تثکید  مورد

 ایحرفره  و  آموزشی  مهم  مسائل  و  نیازها  تری پرچال   از  همواره

ایر  در میران بره چنری  محیطری نیراز  ،  [9]  اس   رفته  شمار  به

 هارشرتهبی  از سایر  ،ق محصول سروکار دارندا خلکه ب  هارشته

رشرته طراحری شرهری نیرز در     اسرا ایبرحائز اهمی  اس .  

هنررری و  برره درک نیرراز و آن ایرشررتهانیمماهیرر   واسررطهبه

و فراینرد   فنری محریط، خالقیر   و  ار ابعاد علمرینخالقانه در ک

 خلرقپیمای  فراینرد طراحری و    در  سزایی  به  سهم  حاکم بر آن

 شناسایی کیفیرات  لذا  .[10]  کندمیایفا    طراحی شهری  صولمح

کره آموزشری    محریط  در  دانشرجویان  خالقیر   ربر  مؤثر  فضایی

ضرروری بره محصول طراحی اثرگذار اسر  فرایند و بر   مستقیماً

 .رسدمی ن ر

 براوجود  دهدمیبررسی ادبیات ن ری مرتبط با موضوع نشان  اما  

 تثکیرردو  یرر خالق موضرروعگسررترده پیرامررون  هررایپووه 

آموزشری و نقر  آن در خالقیر    محیطکیفی   پووهشگران به  

تردوی  اسرتخرا  و  بره    هراپووه از ای     یکهیچانشجویان،  د

شرجویان گاه داناز دیرد  ،بر خالقی  دانشرجویان  مؤثر  هایمؤلفه

انت رارات و توقعرات   رسردمیبه ن رر    کهدرحالی  ؛نپرداخته اس 

کاربران محیط از اهمیر    عنوانبهدانشجویان از محیط آموزشی  

برا  کنردمیه  تالش پوو ای  رویازای  برخوردار باشد.  ایویوه

 فضایییات  فکیتوقعات دانشجویان از  بررسی تحلیلی انت ارات و  

 برر  فعرال  صرورتبه  کره  هراییول و معیارآموزشری، اصر  محیط

 گذارنردمی ترثثیر آموزشری محریط در خالقیر  تداوم و  تحریک

 یرکاید. در ایر  راسرتا ایر  پرووه  بره  تدوی  نم  استخرا  و

و  هراویوگیاز دیدگاه دانشرجویان :  دهدمیپرس  اساسی پاسخ  

پیمای  فرایند بر  تواندمیکه   آموزشی  محیط  یفضای  هایقابلی 

؟ اندکدم  بوده و به تولید محصولی خالق بیانجامد،  مؤثر   یخالق

تقرا و ار  کره  گیرردمی  نشراتای  پرس  از ای  فرر  اساسری  

بردی   نتیجره تعامرل او برا محریط اسر . فردپیشرف  خالقی   

مفهروم خالقیر ، مروری برر کلیرات  در بخ  نخس     من ور و

ط ، همچنی  نق  محریحاکم بر آن  هایمؤلفهند خالقی  و  فرای
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 گرفتهانجام    ی خالق  آموزشی بر  محیطکالبد    مشخصاًکالبدی و  

پرووه ،   یاسراساس . در بخ  بعرد و در پاسرخ بره پرسر   

 نفرر از دانشرجویان دوره  30برا    سراختاریافتهنیمه    هاییمصاحبه

 وانعنبررهشررهری دانشررگاه تهررران، کارشناسرری ارشررد طراحرری 

ه روش واحدهای تحلیل، انجام پرذیرف . سرپس و برا رجروع بر

و   هرایوگیوتحلیل محتوای کیفی عرفی تالش شرده اسر  ترا  

آنان استخرا  و برا آموزشی از دیدگاه    محیط  فضایی  هایقابلی 

برره  ابررزار تحلیررل، عنوانبرره MAXQDA افررزارنرماسررتفاده از 

 محیطری  هایمؤلفره، معیارهرا و  هاشراخ و تدوی     بندیدسته

ای محرروری، در قالررب کرردهای برراز، کررده یرر بررر خالق مررؤثر

 اصلی اقدام گردد. هایمقولهفرعی و  هایمقوله

  خالقیت -1-1

 تعریرف  گونراگون  هایرتصو  به  آرا  صاحبان  دیدگاه  در  خالقی 

 و  هئلمسر  حرل)  آن  برودن  فراینردی  به  تعاریف  برخی  اس ؛  شده

، 12،  11]  داشرته  هاراش(  جدید  روابط  و  حل  راه  پاسخ،  به  دستیابی

 انردکرده  قلمرداد  محصرول  و  هنتیج  را  آن  بعضی  و  [15،  14،  13

 دهردمی نشان پیشی  هایپووه  مرور. [20، 19، 18، 17،  16]

 معرفری  در  هاییمشرابه   حرالدرعی   و  متفاوت  هایدیدگاه  که

 ترروانمی درنهایرر  امررا دارد وجررود آن هایمؤلفرره و خالقیرر 

 ،(بدیع  و  نو  هایپاسخ)  "ابتکار"  بر  تنیبم  "فرایندی"  را  خالقی 

 و  فکری  جه   تغییر)  "پذیریانعطا "  ،(هاایده  تعدد)  "سیالی "

 جزئیات  به  دق   توانایی)  "بسط  قابلی "  و(  متنوع  هایایده  تولید

 رفریعمدستیابی به محصولی خالق    من وربه،  (ایده  سازیپیاده  و

 .[12، 11، 5] نمود

 خالقیر   اساسری  هایمؤلفره  قبرول  اب  برای  اسا  اندیشمندان

 اصلی گام پنج که اندکرده معرفی ی خالق  ندفرای  برای  هاییمدل

 آمرادگی  و  تردارک  ،(مسرئله  بنردیقاب)  اولیه  دریاف   شامل  آن،

 ،(ناخودآگراه ترالش) نهفتگی ،(مسئله  حل  برای  آگاهانه  کوش )

 عۀتوس) اثبات و  نفی ،(ایده ناخودآگاه  پیدای )  راقشا و  روشنگری

مرحله . [24، 23، 22، 21،  16]  اس   عمومی  اجماع مورد( آگاهانه

که پس از   اس   آفرینشگری  یلح هآغاز    ین بیا    دریاف  اولیه

)ادراک کلری از طرر   دهدمیخ  یک آگاهی طوالنی از موضوع ر

درسر  بعرد از   کمرحله تدار.  پی  از دستیابی به طرحی معی (

؛ در ای  مرحلره بنددمی    طرا  نقهلی  بین  در ذپیدای  او

ادراکی کلی در ذه  دارد، به مطالعره، طرا  که از طر  خود تنها 

تجربیرات و جسرتجو  آوریجمرع،  سرؤال، بحث،  بردارییادداش 

؛ ایرر  مرحلرره شررامل پووهشرری کامررل از امکانررات و دپررردازمی

ذهرر  آگرراه  ازاینکررهپساسرر .  اولیرره یایررده هایپتانسرریل

 ناخودآگراه   هربره ذانید، نوب   انجام رس  خود را به  هایبرداش 

سر  کره در آن ذهر  ناخودآگراه ایمرحلهفتگی  ه نه دور  ؛رسدمی

 پیشری ،  هایآموخترهدستاوردهای مرحله قبرل را برا رجروع بره  

در مرحله  .دهدمیذهنی ادامه  هایپی  داش ی درونی و باورها

ن ر گرفت  تمرامی امکانرات و   ا مکاشفه طرا  با درروشنگری ی

وعی نرره از کرر موضرروع برره پاسررخی مناسررب هایمحرردودی 

هرای   آلایردهو    هراواقعی و    برودهنی برخروردار  رچگی درویکپا

. در مرحله دیابمیدس     اس ،ر ن ر گرفته شده  دطراحی در آن  

 یعلم و دانر  فنر اسا بر  شدهآماده ترپی آنچه  نفی و اثبات

نشران   مرحلره  ایر  پرنج  .[22]  گرددمیدقیق    ارزیابی، آزموده و

حصرول مجدا نبروده و  خالقی  از هم  محصول و فرایند    دهدمی

 .فرایند خالقی  همان خالقی  اس 
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 شناخ  مسئله 

 طرا  

 روشنگری 

 نهفتگی 

 دان  و اطالعات 

 ترکیب 
 

 وتحلیل تجزیه 
 

 ارزیابی 

محصول  ایده و  
 نهایی 

 ت اثبا 

 نفی 

 گزین  

 دریاف  اولیه 

 تدارک 

 خالقی  بر فرایند طراحیفرایند  تثثیرچگونگی  .1  شکل

 

 یرک  کره خالقیر   ازدسمی  روش   فرآیندی  ماهی   ای   بررسی

 وجرود در هریچ تغییرری بدون که نیس  شخصیتی  صرفاً  ویوگی

( )فردی  درونی  عواملی  تثثیر  تح   کامالً  بلکه  ؛باشد  نهفته  انسان

 تضررعیف مرروانعی اسررطهوبهو  شرردهتقوی  ،و بیرونرری )محرریط(

محیطری   و  فرردی  دو رویکرد  در  توانمی  ، ای  عوامل راشودمی

 عوامرلو    شخصری  یهاویوگی  به  دیفر  عوامل  که  نمود  تقسیم

 غیرره(  و  کالبردی  فرهنگی، اقتصادی،  اجتماعی،  محیطی )محیط

با توجه   .[8]  اس   تبطمحیط مر  با  ارتبا   در  فرد  هایموقعی   به

وریر  ر ادامه به بررسی خالقی  برا محبه اهدا  ای  پووه  د

 آموزشرری فضررایی محرریطکیفیررات  مشخصرراًو  محرریط کالبرردی

 .شودمیپرداخته 

 کالبدیمحیط  محوریتخالقیت با   -1-2

 هرایبلی اق  ،"کالبردی  محریط  محوری   با  خالقی "  رویکرد  در

 کانون در ،محصول گیریشکل فضای و شرایط قالب در محیطی

 عوامل از یکی کالبدی محیط ،درویکر در ای . گیردمی قرار  توجه

آمرده و   شرمار  بره  فررد  در  خالقانه  هایاندیشه  گیریشکل  مهم

 ارتقرا   و  خرالق  هایاندیشره  عملی  گیریشکل  امکان  آن  بدون

اسرا  ای بر. [25] شرودمی کم ربسیا مؤثر گری آفرین  به  آنها

 و  [4]  دانردمی  مهرم  ایزمینه  تثثیر  یک  را  یکالبد  محیط  وودم 

 و  کارهرا  بر  تواندمیکالبدی    محیط  که  اس   باور  ای   بر  مارتنس

 باشرد مؤثر توجهیقابل رطوبه انگیزه تغییر و  خالقی   فرآیندهای

 عملرری گیریشررکل امکرران مناسررب محرریط یررک . برردون[6]

 کرم بسریار ،خالقیر  مرؤثر بره هاآن  و ارتقا   خالق  هایاندیشه

 مفهروم براکالبردی  خالقی  با محوری  محیطبنابرای    ؛شودمی

 ابرداع  گیبسرون  جی  جیمز  توسط  که  محیط  قابلی   شناختیروان

 رفتراری  مکان  یک  یا  شئ  یک  بدیکال  بندیپیکره  به  اس   شده

 خاصرری هررایفعالی رفتررار و  برررای را آن کرره کنرردمی داللرر 

 فررد  هرایفعالی و    ارفتارهر  ازآنجاکره  .[7]  سازدمی  استفادهقابل

 محریط یرک یهاویوگی ،نمایدمی بروز وی  نیازهای  ارضا   برای

 ارضرا   راسرتای  در  رفتارهایی  بروز  برای  انگیزه  محرکِ  سویی  از

 رفتارها  ای   در  خالقی   میزاناز سوی دیگر    و  وی بوده  اینیازه

، 26]  اسر   وابسته  مذکور  محیط  یهایوگوی  زیادی به  حد  تا  نیز

 لحررا  بررا سررازنده محرریط کالبرردی هایمؤلفرره رویازایرر  .[27

 محیطری شررایط بسترسرازی من ر از و  خاص  ارتباطی  مکانیسم

 اهمیر   دارای  خالقیر   ترداوم  و  ارتقا   بروز،  راستای  در  مطلوب

 ظرفیر ِ  کننرده  تعیری   اصلی  عوامل  زبوده ویکی ا  توجهی  قابل

 .شودمی قلمداد محیط کاربران بروز بلاق خالقی 

 باارآموزشاای    فضایی محاایطات  کیفی  نقش  -1-3

  خالقیت پرورش

آمروزش و کره    ظرفری  عنوانبره  محیط آموزشی    فضاییفیکی

 تبیری   در  بسیار حائز اهمی  اس .  افتدمییادگیری در آن اتفاق  
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 هرایتوانایی  افرزای   و  یرادگیری  بر  کالبد محیط آموزشی  نق 

 یرادگیری اگرر دارد؛  وجرود  رویکرد  سه  خالقی ،  ملهازج  شناختی

 شرجویانآن دان اسرا  برر کره شرود فرر   اکتسرابی  ایندیرف

 ،آورنردمی دسر  بره زمران طرول در را  هراییدان   و  هامهارت

 .شرودمی  محسروب  اکتساب  و  برای یادگیری  فرصتی  هم  محیط

 موجب درگیری  فضا  شود،  فر   مشارکتی  فرایندی  یادگیری  اگر

 نوعیبرره و شررودمی یررادگیری فراینررد در دانشررجویان شررمول و

 عنوانبره  اگر  یگیریادنیز    سوم  در نگاه  .اس   مشارک   سازینهمز

اسا   بر یادگیری مجدد دهیشکل موجب فضا باشد دان  خلق

 در محریط نقر  حالر  سره هرر رد.  شودمی  ذهنی  هایتوانایی

 .[28] اسررر  انکرررارغیرقابل شرررناختی هرررایتوانایی افرررزای 

  هرد  با  ،رییادگی  مراحل  بندیدسته  دردیوید کلب  اسا   رای ب

 مبتنری برر  ایمرحله  رهاچ  یچرخه  یک،  طراحی  درو   آموزش

در ای  چرخه   ؛[29]  دهدمیرا پیشنهاد  تعامل یادگیرنده و محیط  

ایر   ساخته، سپس را و تفکر  مشاهده  اسا   نییع  یتجربه  ابتدا

 انتزاعرری هررایمیمعت و مفرراهیم صررورتبه یتررثمل یمشرراهده

یرادگیری تجربری امکران   یهچرخرمرحلره از    سه؛ ای   آیددرمی

 یارائرهو    (پرذیریانعطا )  زوایای مختلفاز    دیدن امورتخیل و  

در   .دآورمریرا فراهم    )ابتکار و سیالی (  یی متعدد و متنوعهاایده

 ،گیریتصرمیمرهنمودهرایی بررای    ای  انتزاعیات  از  ،مرحله آخر

 تروانمی؛ ای  رهنمودها را  گرددمیاستخرا   و عمل  مسائل    حل

 و (یرر  بسررط)قابل کرررد آزمررون عینرری تررازه هررایموقعی  در

 .[29]  آورد  دسر   بره  عینی جدیردی  هایتجربه  آن،  یدرنتیجه

، سریالی ،  ابتکارتخیل،    فکر،تجربه، ت  بر  تثکیدبا    ایچرخهچنی   

  به خالقی اساسی هایمؤلفهکه از  بسط قابلی  و پذیریانعطا 

 دانشجویاندر    ی خالق  یندبه تسهیل فرا  تواندمی  ،روندمیشمار  

 .بیانجامد

 

 

 

 

 

 

 

 

 تجربری  یچرخه  آموزشی برای آنکه بتواند از  اسا  محیطرای ب

 ایویرروه فضررایی هررای قابلیبایررد از حمایرر  نمایررد  یررادگیری

ذهنی   تغییرات  برایزمینه را    هاقابلی چراکه ای   برخوردار باشد؛  

 ایر   کهدرصرورتی  بالطبع  و  آوردمیدانشجویان فراهم    رفتاریو  

بره  قرادر باشد، خالقی  تقوی  و دادن شکل راستای در  تغییرات

 براوجود  امرا  ؛گررددمیدر دانشرجویان    خالقیر تسهیل فراینرد  

 پرسر   ای   ،آموزشی  هایمحیط  طراحی  در  موضوع   ای  اهمی 

بره تسرهیل  توانردمی یطمحر کالبد چگونه که دارد وجود  همواره

چنری   طراحری بررای اولری  گرام ؟کمک نمایرد ی فرایند خالق

 فضایی محیطسازنده کیفیات    هایمؤلفه  یرو  بر  تمرکز  محیطی

 کیفیررات از گروهرری عنوانبرره ترروانمی را هامؤلفررهایرر   .اسرر 

 کارکرد  دو  دارای  که  نمود  تعریف  محیط  در  رؤی قابل  و  ملمو 

فضرا بررای  فیزیکری  نیازهرای  کننرده میتث  اول  بعرد  در  هستند،

و در بعررد دوم بایررد  آینرردمی حسرراببهآن  ایعملکردهررتحقررق 

 ای  کیفیات  ای در راستای خالقی  داشته باشند.کرد طراحانهروی

، شرناختیزیبایی  مؤلفرهه  س  ذیل  [30]با رجوع به مدل گلکار  که  

   [ 29]تجربی چرخه یادگیری  .2  شکل
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 هراویوگی، از  هستند  بندیدستهقابل    محیطیزیس عملکردی و  

 اربرخررورد تفکررر خررالق تسررهیل جهرر  مناسررب هررایقابلی و 

و ه  عمیرق دیردگابرا بررسری    شرودمیدر ادامه تالش  .  باشندمی

محیطری   انت ارشان،  دردانشجویان از محیط آموزشی موتوقعات  

ای  کیفیات  کمک نماید، ی خالق قا و تداومبروز، ارت  که بتواند به

 تدوی  و تحلیل گردد.

 هاروشمواد و  -2

. [31]  اسر   اکتشافی  ترکیبی  هایپووه   نوع  از  حاضر  ه پوو

محتوای کیفی عرفی  لیلاستفاده از روش تح با ابتدا  راستا  ای   در

 شرانآموزشیرات دانشجویان از محیط  انت ا  و تحلیل  بررسی  به

و  هاشرراخ برره اسررتخرا   هابررسرری؛ ایرر  شررودمیپرداخترره 

طراحری اینرد  رف  کنندهتسرهیل  آموزشی  معیارهای سازنده محیط

فرعری و   هایمقولرهمحروری و  براز و  ، در قالب کردهای  خالق

 برر  مبتنری  پرووه   ای   انجام،  وهیش  من ر  از  .انجامدمیاصلی،  

 افررزارنرماز  اسررتفاده برراتحلیررل  مصرراحبه نیمرره سرراختاریافته و

MAXQDA  . بکرار عرفی اغلرب هنگرامی    یتحلیل محتوا  اس

ه پدیرده  ریرات تحقیق دربراموجرود یرا ادب  هاین ریهکه    رودمی

باشد. در ایر    رسی دیدگاه افرادهد  برو یا    محدود  موردمطالعه

پنداشررته های پی گررفت  مقولرره کرراروهشررگر از برره حالر  پو

هرا از دادهها  د کره مقولرهدهرمیو در عو  ترتیبری    دپرهیزمی

 مقولۀ استقرایی نامیرده اسر   مایرین را    ای  حال ی شوند.  ناش

ی اسا  رویکرد عرفر  بر  بارز تحلیل محتوای کیفری  یازامت  .[32]

ون و تررمآوردن اطالعرررات مسررتقیم و آشررکار از  برره دسرر 

 پری های  ن ریره، بردون تحمیرل کرردن مقولره یرا  هامصاحبه

ادراک و فهم خرود  ی برتنمبمحقق  اسا   ای ربشده اس .  تعیی 

ایر   و کنردمی آغرراز  را  ، نوشت  تحلیل اولیهموردمطالعهاز مت   

 کردهای اولیرهظهرور    هایی بررایزمینهتا پی   یابدمیکار ادامه  

 هایشرانها و تفاوتشرباه   اسرا   بررآغراز شررود و سررپس  

بنردی گررذاری و مقولهاسرا  کدای رب  .[33]  بندی شروندمقوله

 زمانهمئروریکی،  ت  هدر ن رر داشرت  هریچ پیشرین  مطالب بدون

و برا توجره بره موضروع،   شودیمآغاز    ت  یا مصاحبهم  مطالعه  با

تا تعیری    احد معنا و فشرده ساخت  آنیی  وبه تع  مرحلهبهمرحله

ای مشرترک، داشرت  زمینره  و در صرورت  شودمیا پرداخته  کده

بسرته بره کیفیر    د.ها تعیی  گردنتا مقوله  شوندمیکدها ادغام  

 هیدسازمانبا ترکیب و    تواندمی  ها، محققارتبا  بی  زیر مقوله

 تبردیل کنرد. مقوله شمار کمترری ازرا به  هاآن هاای  زیر مقوله

 برا  پرووه   هرایای عرفری دادهمبتنی بر روش تحلیرل محترو

 افرراد از گروهری سراختاریافته برا نیمره  هایمصراحبه  از  استفاده

 روش برررا شررروندگاناسررر ؛ مصاحبه شررردهدآوریرگ منتخرررب

باهرد    برفری  گلوله  یگیرراهبرد نمونه  با  و  هدفمند  گیرینمونه

. اندشردهانتخابان از دید سایری  تری  دانشجویخالق  با  مصاحبه

اشرباع   به  نیل  و  مطالعات  گونهای   در  هانمونه  اندازه  تری معمول

 پووه ،  که در ای   [34]   اس  شدهعنوان  مورد  30  و  20  ن ری،

دانشجویان دوره کارشناسری  با مصاحبه 28  انجام  با  ن ری  اشباع

 لیرلعنوان واحردهای تحبه  دانشگاه تهران  د طراحی شهریارش

 ساخت   روش   اهمصاحبه  ای   در  اساسی  هد .  شده اس   حاصل

های عنوان مؤلفهبه  که  اس   های اصلی(محیط )مقوله  از  وجوهی

پرس از .  شرودمی  درک  افراد  توسط  خالق  طراحیمؤثر بر فرایند  

 و  تبردیل  مرت   به  هامصاحبه  صوتی  فایل  ابتدا،  هامصاحبهانجام  

 محترروای تحلیررل افررزارمنریط محرر دره و دگردیرر سررازیپیاده

MAXQDA  وردمر مزبرور افرزارنرم در هرا تم. شرد ذاریگربار 

پس از تبدیل به کردهای براز و  و  قرارگرفته  یکیف  وتحلیلتجزیه
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اسررتخرا  و   فرعرری و اصررلی هایمقولرره درنهایرر ری، محررو

های چنردباره ررسیی  روند، بالبته در اگردیده اس .    بندیدسته

بنرردی اولیرره انجررام سرروگیری در طبقهجهرر  اطمینرران از عرردم 

نران حاصرل شرود کره همره معرانی مررتبط در اطمیتا    گرددمی

اسررتخرا  پررس از  .[33] ها مرردن ر قرارگرفترره اسرر مصرراحبه

 روش از ها،یافتره اعتبرار یرابی  جهر   ،اصلی  فرعی و  هایولهقم

 و ن رری مبرانی  برا  هراداده  زیوسراهمس  و  محقرق  بازبینیخود  

 همسروئی به توجه با. [31]  گردیده اس   فادهپووه  است  پیشینه

 تحلیرل  های مستخر  ازمقوله  با  پووه   پیشینه  و  ن ری  نیمبا

ه قرار گرفت تائید مورد هایافته اعتمادپذیری و کیفی، اعتبار پذیری

  .اس 

  هایافته -3

برا   هامصراحبه  حتروایی مکیفرمبتنی بر نتایج حاصل از تحلیل  

و پس از ترکیب کردهای براز و   MAXQDA  افزارنرماستفاده از  

برر تسرهیل   مؤثری  هاشاخ   عنوانبهحوری  تشکیل کدهای م

پووه  در قالرب هفر  مقولره   هایمقوله،  خالق  فرایند طراحی

کننردگی، ، تحریکغنرای حسریپیوند برا طبیعر ،    شاملاصلی  

قلمروهرای   گونراگونیو    ذیریپانعطا ،  محیطی  وحدت، آسای 

 بندیاولوی و    ترکیب  هاآنمرتبط با  عی  فر  هایمقولهو    رفتاری

 .س ا شده
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 نتایج حاصل از تحلیل کیفی مصاحبه ها  .1ول دج
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 MAXQDAافزار ر نرمهای فرعی و اصلی دبندی مقولهاولوی  .3 شکل

 

 بحث -4

مقولره   بر  تثکید، بیشتری   شدهشناساییاصلی    هایمقولهن  میااز  

بروده  "محیط برانگیزیچالشو  کنندگیتحریک"اصلی  

 حروا ، بیشرتر چره هرر حریرکهای محیطی برا تاس ؛ چال 

با تغییرر   تواندمی  محیط،  هایهیجان  و  پیچیدگی  درک  بر  مبتنی

 در خالقیر  انگیرزش و تقویر  افرراد، بره ایجراد  شناختی   امن

 ترا کنردمی وادار را شناختی، افراد  ن ام  تغییرشود.    منجر  کاربران

 یرک  دمرور  در  و  کررده  بررسری  مختلرف  هایجنبره  از  را  مسائل

 راسرتا،  ایر   در  .[35]  بری اندیشرند  ترخالقانه  و  ترعمیق  مسئله،

 تسرهیل  باعرث  تنهانره  هیجانی  عوامل"  که  اس   معتقد  تورنس

 دستاوردهای  به  رسیدن  برای  هبلک  ،شوندمی  شناختی  فرآیندهای

اسرا  و   ای بر.  [36]  "هستند  ضروری  ی خالق  مانند  تفکر  مهم
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از کدهای باز و محروری  یریگهبهرمبتنی بر ادبیات موضوع و با  

و  "بااداعت"، "پیچیاادگی"، سره مقولره  هامصاحبهمنتج از  

و  کننرردگیتحریکصررلی قولرره اذیررل م "تبااایف فضااایی"

  :اس  و تبیی  بررسیقابلمحیط  برانگیزیچال 

نیرازی   فضایی  وحدت  اصل  به  رسیدن  راستای  در  "پیچیدگی"

در  فضا ودشمی باعث ایشاخصه چنی  وجود عدم.  اس  ضروری

 اساسراً  کرهدرحالیبیهروده باشرد    و  کنندهخسته  یکسان،  فرد  ن ر

معنرا باعرث    پیچیردگی  وجرود  اس ؛  هدفمندی  معنای  به  وحدت

 بخشردمی افزای  را آن "تاعبد" و  گرددمی  محیط  به  بخشی

، دانشررجویان ذیررل مقولرره هامصرراحبه مبتنرری بررر تحلیررل .[37]

، متنروع و برانگیزچرال   و  پیچیرده  و فضاهای  هافرمپیچیدگی،  

کره بره ابهرام و چنردمعنایی برودن محریط   را  بینیپی غیرقابل

. همچنری  آنران دهنردمیمحریط تررجیح    سادگیبه،  انجامدمی

 برابرر  در)  محریط  در  رایرج  ناآشنا و غیر  هندسه  و  فرم  از  استفاده

 فضرا، چیردمان  برودن  راز آمیرز  و  رمزگرونگی،  (فضراها  ح صرا

و  زایرریتن نامتعررار ، تضرراد،  یوهرراالگ بررا محرریط عناصررر

بر بداع  و نوآوری فضایی   مؤثرعوامل    عنوانبهساختارشکنی را  

وری به باور کاپالن چنی  عواملی بداع  و نروآ  .نمایندمیمعرفی  

 تروان  عاتی کرهطال، امحیط  در فضا را با ارائه اطالعات جدید از

را   مسرئله  حرل  در  سریالی   و  متفاوت، کنجکراوی  درک  افراد در

 .[38]  گشایدمی  هاآن  روی  به  را  نوینی  من رهای  و  داده  افزای 

 ازجملهنیز   "ف فضاییایتب"عالوه بر پیچیدگی و بداع  فضا،  

 از  مجراورش،  پدیرده  از  پدیده  هر  ی اس  که با تفکیکهایمقوله

در محریط جلروگیری   کنندهخسرته  و  مروردبییکنواختی و تکرار  

زی، محصروری ، مقیرا  و ورپردارن ، ن  در  . تغییر[39]  کندمی

مرزبندی قلمروهای فضا، در کنار تلفیرق فضراهای سرپوشریده و 

ی هسرتند کره هایمقوله  ازجملهحرک     و  مکث  سرباز و فضاهای

برر کیفیر   مرؤثرعوامرل  عنوانبرهرات دانشجویان مبتنی بر ن 

. عواملی که توسرلی نیرز از اندشدهگرفتهن ر    های متبای  درفضا

  .[40] ه اس برد نام هاآن

دومری  عامرل در   عنوانبره  "پذیریانعطاف"مقوله اصلی    -

 برر  غلبره  برای  توانایی  یک  یریپذانعطا   .ن ر گرفته شده اس 

 رویکرد  تواندمی  توانایی  ای   از  استفاده  افکری اس ، فرد ب  موانع

بهینره دسر   حلراهبخشیده و به  بهبود را داده، آن تغییر  ار  خود

 تولید  برای  ذهنی  تواند به سیالی می  پذیریانعطا   ی افزا  یابد.

در طراحری  .جدیرد بیانجامرد  حالدرعی   و  بیشتر  هرچه  هایایده

امکان تنوع و تغییرر   ،پذیریانعطا محیط آموزشی نیز من ور از  

( بررای پاسرخگویی بره شررایط، آسان در محیط )فرم و عملکرد

 اسر   اولیره  حالر   هب  بازگش   امکان  و  جدید  هایدادهنیازها و  

ای  بدان معناس  کره محریط بایرد از سرازگاری کرافی و   .[41]

 گونراگون کارکردهرای جهر ای خود توانایی تغییر در فرم و اجز

ذیل   پذیریانعطا ،  نت ارات دانشجویانبر ا  مبتنی  .باشد  مندبهره

 بررسریقابل  "پااذیریتطبیق"و    "پذیریتنوع"ولره  دو مق

  :اس 

از   مختلرف  هایاسرتفاده  آوردن  فرراهم  ی بلقا  "پذیریتنوع"

فضای یک محیط آموزشری بایرد . اس  فضا بدون تغییر در کالبد

 یعملکردهرا بررای و زمرانهم طوربره  عملکرد  ند برای چندبتوا

دگاه دیرر از .[42] شررود اسررتفاده مختلررف هررایزمانمختلررف در 

فضراهای چنردمن وره،   طریق  از  تواندمی  پذیریتنوعدانشجویان  

و دسترسی آسران   جواریهم،  غیرفعال  فضاهای  و  فعال  ضاهایف
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ه طیف وسیعی و خوانا به فضاهای مختلف با قابلی  پاسخگویی ب

 فضراهای و ارتبراطی ای، تبدیل مسریرههاکاربریو    هافعالی از  

 و  نمایشگاهی، شفافی ، گشرودگی  یفضاها  به  (راهروها)  انتقالی

 هرافعالی  از وعیمتنر گسرتره برا همسازی سبب که فضا  وسع 

 ن یرر  آموزشری  تجهیرزات  و  تسهیالت  تنوع  درنهای و    گرددمی

 اینترن ،  مناسب،  مبلمان  لگو،  و  خمیربازی  ماک ،  ساخ   وسایل

آیرد. در مقابرل  دسر  فکرر بره هایاتاق  و  هاهکارگا  در...  رایانه،

 شردن  تغییر و هماهنر   قابلی   "پذیریتطبیق"،  پذیریتنوع

اسر . در ایر  شرکل از   موردنیراز  یردشررایط جد  برا  فضرا  یک

 ،پرذیریتطبیق  بره  یرافت   روشِ دس   مؤثرتری   ،پذیریانعطا 

؛ [43]  اس   محیط همچون مبلمان و دیوارها  اجزای  نبودن  ثاب 

 و ادصر تهویره، دما، نور، تطبیق فضای آموزشی با امکان  طراحی

 فصرول  و  سراعات  در  کراربران  نیراز  و  شررایط  برا  فضرا  شفافی 

 از  مبلمران  تبردیل  و  تغییرر  امکان  ،منعطف  هایاندمچیمختلف،  

 کرهمتحررک    دیوارهرای  از  دیگر و استفاده  وضعیتی  به  وضعیتی

 مختلف  یهازمان  در  فضا  یک  تفکیک  یا  فضا  چند  تجمیع  امکان

و منجرر  آوردمریم گروهی را فراه یا شخصی هایحریم ایجاد  و

میرل   دانشجویان در تغییر محیط مطابق  همکاری  و  مشارک   به

، از مرواردی گررددمیآن ایجاد حس تعلق در آنران    تبعبهخود و  

عنروان  پرذیریبیقطتاس  که دانشرجویان بررای دسرتیابی بره 

 .اندنموده

 موردتوجرره "گراییطبیعاات"صررلی در رده بعرردی مقولرره ا -

حسی حسا  هستند   هایتجربهبه    خالق  داس ؛ افرا  قرارگرفته

منجرر بره  طبیعی عناصر رد موجود چندگانه حسی یهامحرکو  

 .شرودمیخرالق    و برروز رفترار  شرهودی آنران  حس  فعال شدن

 گردیرده و بره  افراد  میان  تعامل  افزای   موجب  همچنی  طبیع 

اسرا  رای ب.  [44]  انجامردمی  خالقیر   ی و افرزا  هاایده  پرواز

 بررای ایر   طراحی  صحیح  هایروش  و  طبیع   ورحض  چگونگی

 القی  دانشجویان تثثیرگرذاردگیری و خفرایند یا  بر  تواندمی  ،امر

آموزشی در سه   محیط  در  طبیع   حضور  اهمی   رویازای   .باشد

 و "پاااااذیریاجتماع" ،"آموزنااااادگی" یمقولررررره

 اس : سیبررقابل "کنندگیتحریک"

و   "آموزناادگی"  در  مهمی  نق   طبیعی  گروه اول فضاهای  در

 ل،اسرتدال  هوشریاری،  بهبرود  طریق  از  دانشجویان  شناختی  رشد

ایر    که  کندمی  ایفا  اکتشافی  رفتارهای  و  مشاهداتی  هایمهارت

 حرل توانرایی خصروصبه و تفکرر قدرت به افزای   تواندمیامر  

در ایرر  دسررته  .[45] دبیانجامرر آنرران در خالقیرر  و مسررئله

فعرال برا   و  مسرتقیم  ارتبرا   مکانی چون اهایمقولهدانشجویان  

 در  ، آمروزشآوردمی  محیط را فراهم  یتجربهطبیع  که امکان  

 بهتررر درک و مواجهرره من وربرره برراز فضرراهای و طبیعرر  بسررتر

 و عملکررد فررم،  ،شناسیزیبایی  ازجمله  طراحی  اساسی  مفاهیمی

 دوم فضراهای گرروه در  .انرددادهقرار    توجهموردمصالح را    و  مواد

 مختلرف هایفرص  با ایجاد  محیط آموزشی  در  بیرونی  و  طبیعی

 رشرد  و  ایجراد  در  مهمری  نقر   افرراد،  لامرتع  و  رویارویی  برای

در ایرر  دسررته  .[46] ددار افررراد در "اجتماااعی ارتباطااات"

فضراهای جمعری برا قابلیر    مقوالتی چرون وجروددانشجویان  

 و رفتارهرای جمعری در  هرافعالی ز طیرف وسریعی از  پشتیبانی ا

طراحی، ترکیب و تغییر در محیط با   در  مشارک   و امکان   یعطب

کره ایر  امرر  انرددادهقررار  مردن رعناصر طبیعری را استفاده از  

 براقی  و  آنران، رضرایتمندی  در  احساسی مثب   به ایجاد  تواندمی

 عناصرر  و  محریط  سروم  در گرروه  .ذهر  گرردد  در  تجربه  ماندن
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 در "ناادگیکنتحریک" از اسررتفاده بررا تواننرردمی طبیعرری

 باشند. عالوه بر آن داشته مؤثری  نق   کنجکاوی  و  پردازیخیال

 ایجراد برا هرد  مصرنوع فضراهای برا ترکیب  عناصر طبیعی در

 و  اسرتر    به کاه  تواندمی  زیبا  فضایی  ایجاد  و  بصری  لطاف 

. در ایر  دسرته [47]  گرددمی  کارایی  افزای   و  روحی  فشارهای

ی هرامحرک  از  معمارانره  دهی چرون اسرتفاهایمقولهدانشجویان  

 همچون  طبیعی  حسی )بصری، شنوایی، بویایی و المسه( عناصر

داخلری و خرارجی،   فضرای  در  طبیعری  مصالح  و  آب  سبز،  فضای

 اندازچشرم  و  بصرری  برا بیرون، ارت  و  همپیوندی و تلفیق درون

 و  برزر   بازشوهای)  طبیعی  ظرمنا  به  داخلی  فضاهای  از  مطلوب

 و و تلطیرف داخلری فضراهای در طبیعری  رنو  و  ، روشنایی(متعدد

قررار  موردتوجرهرا  (سبز  ایفض  و  بازشوها)  مطلوب  طبیعی  تهویه

 . اندداده

گوناااگونی قلمروهااای "در رتبرره چهررارم مقولرره اصررلی  -

 امکران وقروع  طورکلیبرهاس ؛    قرارگرفته  جهموردتو  "رفتاری

 برروز بره توانردمی محیط خاص یک در  ساده  رهایتارف  از  برخی

 یرا  فرردی  ماهی   با  رفتارها  ای   .کند  کمک  آن  تداوم  و  ی قخال

 انررزوا، فیزیکرری، تحرررک ،پرتیحرروا دسررته  دچنرر در گروهرری

 (،یافزایرهم بر تثکید  )با  تعمدی  یا  ارتباطات تصادفی  ،رؤیاپردازی

 کره  دگیررمی  جای  غیره  و  فکری  خأل  اعصاب،  و تمدد  استراح 

 هاایده و اطالعات ائل،سم  افراد،  با  تعامل  جه   در  هاآن  برخی از

و تمرکرز برر   هراآن  از  دوری  من وربه  دیگر  برخی  و  نمایدمی  رخ

 هرافعالی  تنوع بنابرای  با توجه به ؛[48] پذیردمی  مسئله صورت

با   آموزشی  محیط  یک  ،طراحی خالقایند  فر  بر  مؤثرو رفتارهای  

 ی تقو در تواندمی، ویوه فضایی  یهاویوگی  با  ،هاییقلمرو  تمهید

 باشررد؛ مررؤثر خالقیرر  برررای تحریررک محیطرری هررایقابلی 

 در جرراری هررایفعالی برررای  قرارگرراه هررر وجررود کررهنحویبه

 نیراز، صرورت در یرا  و  نکنرد  ایجراد  مزاحمتری  دیگر  هایقرارگاه

باشد. مبتنی برر نترایج حاصرله مقولره   هاآنبا    ادغام  یا  تغییرقابل

 "پذیریاجتماع"فتاری ذیل دو مفهوم  گوناگونی قلمروهای ر

  اس : بررسیقابل "خلوت"و 

آموزش معماری و شهرسازی   هایمحیطدر    "پذیریاجتماع"

 و مشراهده خالقره و یرادگیرا از طریرق  هایجنبهکه مبتنی بر  

بره براور کرخ   اس .  اهمی   حائز  ازپی بی   س ،ا  تجربه  کسب

 و  اجتمراعی  ایعرصرهباید  محیط آموزش معماری و شهرسازی  

 اندیشره،  ارتقرای  و  ظهرور  بررای  ایعرصره  خالقی ،  ةانگیزانند

 سرهیم سرازی و  متقابرل،  برخوردهرای  انتقرال،   ،ارتبا  برقراری

 دهردمیبررسری ادبیرات موضروع نشران    .[49]  باشرد  مشارک 

 فضراا  برا  جتمراع تعرامالت ا  افزای   یا  و  کاه   ،یگیرشکل

 عملکردی و  فضایی،-کالبدی  مختلف  هایجنبهو    "پذیراجتماع"

 گیریبهرهچنی  محیطی با    .[50]دارد    رابطه  راک  حاکم بر آناد

 را  دانشرجویان  اپرذیرانعطا   و  کنندگیدعوت  ز مفاهیمی ن یرا

 فرراهم قطریر از و کررده تشرویق  یآموزشر  در محیط  حضور  به

 نیازهراا  برا  مطابق  ،(مبلمان  ن یر)  محیطدر    تغییر  امکان  آوردن

 کمرک دانشرجویان ادگیرای فرایند و اجتماع   تعامالت  به  آنان،

 دهردمییرز نشران  بررسری دیردگاه دانشرجویان ن  .[51]  کندمی

انجرام   برای  عملکردی  چند  و  پذیرانعطا   فضاهای  عواملی چون

 جمعی،  فضاهای  به  رسی مطلوبمتنوع گروهی، دست  هایفعالی 

 و کوچرک فضاهای مالقرات از فضاها، تنوعی بی  بصری  با ارت

 امکان  ،محیطی  بلمان، شرایط آسای ، ترتیب و چیدمان مبزر 

فضراهای جمعری و  کرارکردی کردن، مرکزیر   توقف  و  نشست 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                            13 / 21

https://udd.modares.ac.ir/article-40-62499-fa.html


 1401/ تابستان 2/ شماره 3دوره                                                                          یشهر  یگفتمان طراح یمجله علم
 

35 

 حرس  آمردن  به وجرود  پشتیبان در  هایکاربریآن با    جواریهم

  .هس  ساسیا و افراد مهم بی  جمعی

مراحل فرایند   از  یکی  شدهاشاره  قبالًکه    ورطهماناز سوی دیگر  

 از  شرودمی  نهرایی شرناخته  حرلراه  عنوانبره  که  طراحی خالق

 کره  یحلراه  همان  ؛آیدیم  دس   به  هاایدهنهفتگی    طریق فرایند

 روی  برر  جردی  تفکرر  تررک  از  پرس  و  ناخودآگاه  تفکر  طریق  از

 فرصر   بایرد  تفکر خالقانره  توسعۀ  برای.  شودمی  حاصل  مسئله

 فضرای  از  شردن  دور  برا  نهفتگری،  مرحلۀ  به  دانشجویان  رسیدن

مسئله   روی  بر  جدی  تفکر  ترک  و  آرام  یفضای  در  حضور  و  شلوغ

 آرام  و  مطبروع  فضرایی  در  افرراد  یمشرغولدل  سطح.  شود  فراهم

 کشررف را مهیرای هراآن و یابردمی کراه  چشرمگیری طوربره

خلااوت و فضااای " وجررود رسرردمی رن رر برره .[52] کنرردمی

بررای  جمعری  عرصرۀ  کنار  در  فردی  کار  انجام  برای  "صیشخ

 خلروت  .باشرد  مرؤثر  خالقانره  تفکر  توسعۀ  و  فعالی   ای   تسهیل

 دیرداری،  تعامرل  برر  هراگروه  یرا  افرراد  توانایی کنتررل  عنوانبه

 دیروار، از  اسرتفاده  ؛شرودمیبا دیگران تعریف    بویایی  و  شنیداری

 قلمررو تعیری  رایبر واقعری و  نمرادی   هایگذارینهنشراو    پرده

 ترا که خلوت هستند تثمی  برای روشی همگی هافاصله و  مکانی

 سرازیشخصی.  [53]  اس   محیط  طراحان  کنترل  تح   دودیح

 برای  مصالح  و  هادیواره  ،هاجداره  مبلمان،  از  مناسب  هفضا، استفاد

 دور،  شخصی  نیمه  و  شخصی  کوچک  قلمروهای  به  فضا  تفکیک

 دورازبرهفضا، فضاهای دنرج و    پذیریانعطا ،  وآمدرف   از  بودن

  در گسرترش و از طریق امکان مشرارک  تعلق  احسا ازدحام و  

بی بره خلروت دستیا  من وربهمواردی اس  که    ازجملهتغییر فضا  

 عنوان گردیده اس .

یکری از   عنوانبره  "وحاادت"در رتبه پرنجم مقولره اصرلی    -

اسر ؛   طراحی خالق معرفری گردیردهرایند  فبر    مؤثر  هایمؤلفه

 یرک از  هرر  آن  در  کره  باشد  ایگونهبه  طراحی بایدبرای  اسا   

خاص خود و در ارتبا  با سایر اجزا، کلیتری   هایچیدگیپی  با  اجزا

 درواقرع  .[54]فضایی بیانجامد    شکلی و  وحدت  کند که به  القا  را

 و  غیررمن م  ظراهراً  تحریکات  از  ایمجموعه  در  بتواند  باید  ذه 

نترایج حاصرل از  .گرردد کلیتی منسرجم کشف به موفق  پیچیده،

 و  "فضااایی  صراحت"  ،"نظم"  مقوله  سه  هامصاحبهتحلیل  

مقوله   کنندهتبیی   هایمقوله  عنوانبهرا    "پیوستگی فضایی"

  :نمایدمیاصلی وحدت معرفی 

 توانرایی  بیانگر  و تحریکات محیطی،  هاهیجان  به  "دهی  نظم"

 اس   مثب   هایهیجان  حفظ  و  منفی  هایهیجان  ه کا  در  فرد

 بسرط  و  پذیریانعطا   افزای   با  و  شده  منجر  مثب   خُلق  به  که

ایجراد   برای  اسرا   .شود  خالقی   افزای   باعث  تواندمی  کر،تف

 محرریط مختلررف هررایمحرک کرره ایگونررهبه محرریط، در ن ررم

 در  تن   کاه   باعث  باشند،  واحد  کل  یک  صورتبه  ادراکقابل

برا   بیشرتری  سرع   با  تا  کندمی  کمک  افراد  به  و  گردیده  محیط

 در موضروعی متداو  و  ریتم  وجود  .[55]  محیط ارتبا  برقرار کنند

سربات ، مقیرا  و تنا...(  مصرالح،  رنر ،  معمراری،  سبک)  طر 

 پرهیز و( کنترلقابل  و  تعمدی)  سازنده  ن میبی  به  فضایی، توجه

تعررادل،  و سررتایی، ای(محرریط آشررفتگی) مخرررب ن مرریبی از

 شردهکنترل  دید  فضایی و محورهای  مراتبلسلهس  و  دهیسازمان

کره دانشرجویان   اسر   یهایمقولره  مناسب، ازجمله  پرسپکتیو  و

در کنرار . انرددادهقرار  موردتوجهبرای دستیابی به ن م در محیط  

 آن در که کندمی بیان را کیفیتی نیز "صراحت فضایی"ن م،  
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 عناصریگانگی    و  وحدت  خاطر  به  اجزا  و  سطو   تمامی  در  محیط

قابرل   زیرادی  ترا حرد  و  درکقابرل  سادگیبه  و  دور  به  سختی  از

مبتنی برر ن ررات دانشرجویان سرادگی و   .[37]  دباش  بینیپی 

و  نحروه   فررم  در  قانونمندی  ملکرد، وجودشاخ  بودن فرم و ع

 هرا،المان  ،هابرگره  بودن  درکقابل  و  فضا، وضو   توده و  استقرار

 یانشران، شرفافی ، مرزبنردیروابط م  و  محیط  اجزای  و  هابخ 

 رعایررر ) مختلرررف یهررراگروه اسرررتقالل رعایررر  و فضررایی

 صراح  به تواندمی  و خوانایی  (فضایی قلمروهای و مراتبهسلسل

ط انجامیده و درک روش  و واضحی از محیط ارائره نمایرد. محی

یگرر نیرز از د  "پیوسااتگی"عالوه بر ن م و صراح  فضرایی،  

 از  سراختاری  مقولره بیرانی  ؛ ایر ازنده وحدت اس س  هایمقوله

 انرواع آن در کره  اسر   کیفیتری  گویرای  فضایی اسر  و  وحدت

 و  متداخل  صورتبه  یا  مثب   و  مستقل  هوی   با  موجود،  فضاهای

 و  شرده  متصرل  یکدیگر  به  ،ایواسطه  فضایی  عنصر  دخال   با  یا

 آورنرد وجرود بره محیط در را واحد و پیوسته فضایی  زنجیره  یک

آنران نیرز برر   دهدمیرات دانشجویان نیز نشان  تحلیل ن   .[56]

ضا آگاه بوده و عواملی چرون ضرورت ارتبا  عینی میان عناصر ف

، فضرای حرکر  و مکرث، بسته  و  باز  فضای  و تلفیق  همپیوندی

 رؤیر   و  جرواریهمدیرد،    حرکتری، ترداوم  و  بصری  نفوذپذیری

دستیابی بره کلیر    ی را برایمناسب قلمروهای عملکرد  پذیری

، گررددمیادراکی    هایآشفتگیو    هاتن که مانع از    سته فضاپیو

 . اندهدادقرار  موردتوجه

مقولره در رتبه ششم و با فاصله اندک از مقوله اصلی وحردت،    -

 "آسایش محیطاای"  اس ؛  قرارگرفتهاصلی آسای  محیطی  

حیطی کره از عوامل م  ایمجموعهمناسب    تثمی عبارت اس  از  

و در   شرودمین محیط از وجه فیزیکری  منجر به رضای  کاربر آ

مقولره  با ارتبا  در .[57] استقام  و انگیزش وی تثثیرگذار اس 

 عردم  قطعاً  مازلو  ازهاینی  مراتبسلسله  هرم  به  استناد  با  خالقی 

 خالقیر   عامل بازدارنرده  یک  عنوانبه  محیط  در  آسای   تثمی 

 توجره لرذا. شودمی آن مطر  تداوم در  چه  و  ظهور  عرصه  در  چه

 چشرایی،  ازجمله  هستند  محیطی مرتبط  آسای   با  که  حواسی  به

 :اس  اهمی  حائز مقوله ای  در و بینایی المسه ،شنوایی بویایی،

شررایط حرارتری،   "یش حواس غیر بصااریآسا"در حوزه  

صوتی، وضرعی  ارگونومیرک، وضرعی  کیفیر  هروا، انت رارات 

 .[58]  اس   بررسیقابلرل و ن ارت بر فضا  شخ  از فضا و کنت

 و  برو  رطوبر ،  دما،  ن رازنقطه  محیطی  هوای  کیفی ،  آکوستیک

 پرندگان  و  آب  صدای  از  معمارانه  استفاده  مطبوع،  تهویه  و  تازگی

 و مبلمرران بررودن اسررتاندارد موسرریقی، از اسررتفاده ،محرریط در

 و منعطررف مبلمرران کرراربران، ارگونرومی بررا متناسررب تجهیرزات

 تراب و دادن لرم نشست ، شامل رفتارها از وسیعی  طیف  انِبشتیپ

 آمروزی،خود  و  خلروت  رفت ،  راه  استراح ،  فضای  وجود  خوردن،

 ایفضراه برر  کنتررل  و  ن رارت  امکان  و  کاربران  امنی   و  ایمنی

عواملی هستند که دانشجویان ذیل مقوله اصرلی   ازجملهآموزشی  

 "بصری  سایشآ"  .اندنمودهعنوان    غیر بصریآسای  حوا   

 ارتقرای  و  مناسرب  من رر  ایجراد  در  که  اس   عواملی  ازجملهنیز  

 آسرای  تروانمی .[59] شرود توجره آن  بره  بایرد  کیفی  محیط

 و  کمیر بره علر     کره  کرد  توصیف  هاییانمک  برای  را  بصری

 ،ترآسران  یصرورتبهارائره،    شررایط  و  اطالعرات  مطلوب  کیفی 

بررسی ادبیرات موضروع در  .  شوندمی  ادراک  ترایم   و  ترمطلوب

و اغتشاشرات   هراآلودگی  پایی  برودن  بصری،  آسای   هایمؤلفه

و نررور  رنرر  دیررداری، ،نمررادی هررایآلودگی ازجملررهبصررری 
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 ترثثیرعواملی چرون  توانمیاسا   برای  .[60]اس    شدهعنوان

محیط، روشرنایی و نرورپردازی مناسرب، عردم  رنگی روانی پال 

 در  طبیعر   برا  ای رن ، ارتبرا وجود تضادهای نوری شدید، دم

 و مطلروب، وسرع  اندازچشرمو خرارجی، دیرد و    داخلری  ایفض

 در ازحردبی  جزئیات وجود عدم و  نبودن  فضایی، شلوغ  گشای 

برر  مرؤثرعوامرل    عنوانبرهشجویان  را که دان    هاجداره  و  مبلمان

ذیرل مقولره اصرلی   اندکردهعنوان    طراحی خالقتسهیل فرایند  

  نمود. بندیتهدسآسای  بصری 

مرورد  "غنااای ح اای"رتبه هفتم، مقوله اصلی  و در نهایتاً  -

حروا ، ابعراد   یکپارچره  تحریک  غنای حسی بااس ؛    قرارگرفته

عمرق یرادگیری و   وسیعی از تجارب حسی را فراهم آورده و برر

غنای حسی ذیرل دو   رویازای   .[61]  افزایدمیدریاف  از محیط  

قابرل  "غیر بصری کیفیات تنوع"و  "تنوع بصری"مقوله  

جسم،  روی بر رن  "تنوع بصری"در حیطه  ؛اس  ندیبدسته

 بلند  صدای  با  هاییسزایی دارد؛ رن   به  تثثیر  افراد  روحیه  و  ذه 

دهرد و باعرث افرزای  می  پررورش  ذهر   در  را  بزر   هایایده

 بره  ترثثیر  گردد  نورپردازی )طبیعی و مصرنوع( نیرزخالقی  می

 کنرار  در  .[62]  ددار  افراد  هوشیار  غیر  و  هوشیار  حاف ه  در  سزایی

رن  و نرورپردازی، زیبرایی و جرذابی  دکوراسریون و دیردهای 

 اطالعاتی اسر  کره توانرایی ایجراد  یز و مطلوب نیز حاویمتما

در   را  مسرئله  حل  در  سیالی   و  کنجکاوی  افزای   وت،متفا  درک

ی های بصررعالوه بر محرک  .[38]  دهدمی  دانشجویان افزای 

تنااوع "ا هریاری از پووه همچون رنر ، نرور و زیبرایی، بسر

ن و ن یر صدا، بو، باف  و مصالح مبلمرا  "غیر بصری  کیفیات

یر  اثرگذار بر خالق  روانی  هایعنوان محرکتجهیزات فضا را به

بررسی نترایج نیرز نشران   .[64،  63]اند  موردتوجه ویوه قرار داده

 سرازیکف  مبلمان،  گیرن  دانشجویان عواملی چون پال   دهدمی

 از  معمارانه  استفاده  و  فضا، نورپردازی  در  شدهاستفاده  تجهیزات  و

جذابی  و زیبایی مبلمران و دکوراسریون مصنوعی،    و  نور طبیعی

 عنوانبرهمطلروب را    و  متمایز  من ر  و  ی از دیدمندبهرهمحیط و  

 و  مرواد  و کیفیاتی چون باف   بصری  تنوعی مرتبط با  هاشاخ 

 شخصری   برا  ناسبمت  موسیقی  فضا،  تجهیزات  و  لمانمب  مصالح

 و  آب  صردای  مثرل  طبیعری  عناصرر  غیر بصری  هاویوگی  و  فضا

غیر ی مرتبط با کیفیات حسی هاشاخ   عنوانبهان را  گیاه  بوی

 . انددادهقرار  وجهموردت بصری

 گیرینتیجه -5

 مرحلره پنج طریق از حلراه و مسئله تعاملی میان ،فرایند طراحی

که   اس   رزیابی و گزین ا  ترکیب،  ،وتحلیلتجزیه  مسئله،کشف  

 نهفتگی، ،آمادگی تدارک و اولیه، با فرایند خالقی  شامل دریاف 

 ازآنجاکه؛  دارد  بسیاری  هایپوشانیهم  اثبات،  و  نفی  و  روشنگری

گف    توانمیفرایند طراحی باید به خلق یک محصول بیانجامد  

اسر  و   آن  در  مسرتتر  و  یطراحر  فراینرد  فرایند خالقی  الزمرۀ

 رویازایر .  شرودمی  خالقی  محسروب  همان  راحی،ط  محصول

برر پیمرای  فراینرد  توانردمیخالقیر     ربر  مؤثرشناخ  عوامل  

 مستقیم داشرته باشرد. یرتثثطراحی و محصول مورد انت ار از آن 

برر   کالبدی  محیط  تثثیربر    روشنیبهمرور ادبیات ن ری    ازآنجاکه

ایر    ،دکنرمی  تثکیردخالقیر  دانشرجویان    آموزش، یادگیری و

اقدام   ،بر خالقی   کالبد محیط آموزشی  تثثیر   یپووه  با محور

تسهیل فراینرد  رب مؤثرمحیطی  هایکیفی ا  و تدوی  به استخر

پیشی ، در ای    هایپووه برخال     نموده اس .  طراحی خالق

ر بر فرایند طراحی خالق نه با مررو  مؤثرپووه  عوامل کالبدی  
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 عنوانبره  ،احبه برا دانشرجویانادبیات ن ری بلکه از طریق مصر

ایند طراحی و کاربران محیط آموزشی و افرادی که به پیمای  فر

گردیرده تحلیرل و تردوی     ،اسرتخرا   ،پردازندمیخلق محصول  

 افرزارنرمبدی  من ور از روش تحلیرل محتروای عرفری و    اس .

MAXQDA  ی نیمه ساختاریافته هامصاحبه  ابزار تحلیل  عنوانبه

 اس . در روش تحلیل محتوای عرفری  شدهاستفاده  انبا دانشجوی

از  مستقیماً و تئروریک هشرت  پیشرینبدون در ن رر دااولیه  نتایج  

 .آیدیم به دس ،  هامصاحبهمت  

 خصرروص در شرردهانجام یهامصرراحبه تحلیررل از حاصررل نتررایج

 دیرردگاهاز بررر تسررهیل فراینررد طراحرری خررالق  مررؤثرعوامررل 

بخر    عنوانبهرا    طیدانشجویان مح  دهدمیدانشجویان، نشان  

بره شرمار   د طراحیدر فراین  مهمی از فرایند یادگیری و خالقی 

 عنوانبره  محریط راوع و متکثرر  نرمتی  هرامحرکآورده و نق   

رسرمی عنروان   هرایآموزشمکمل و پشتیبانی قدرتمنرد بررای  

 را  خرود  کره  یط اس مح  طراحی و معماری  ای   درواقع.  کنندمی

بره   تواندمیفضایی و رفتاری    هایقابلی و با ارائه    دهدمی  تعلیم

  کمک نماید.احی خالق تسهیل پیمای  فرایند طر

برا   هامصراحبهوای  مبتنی بر نتایج حاصل از تحلیل کیفری محتر

و پس از ترکیب کردهای براز و   MAXQDA  افزارنرماستفاده از  

برر تسرهیل   مؤثری  هاشاخ   عنوانبهتشکیل کدهای محوری  

 برر تسرهیل فراینرد طراحری  مؤثرات  کیفید طراحی خالق،  فراین

 مؤلفره، ذیرل سره  فرعری و اصرلی  هایمقولره، در قالرب  خالق

 در .گررددمی بندیدسرته ، عملکردی و اکولوژیرکشناسیزیبایی

 برانگیزیچرال و    کننردگیتحریک"  شناختیزیبایی  مؤلفه

 )صراح  "وحدت"بداع (،    و  دگیپیچیتبای  فضایی،  )  "محیط

آسرای  آسرای  محیطری )و پیوسرتگی فضرایی(،  فضایی، ن م

)تنروع  "غنرای حسری"ری( وآسرای  بصرو    غیر بصریحوا   

 عملکااردی  فااهمؤلدر  ؛  (غیرر بصرریتنوع کیفیرات  بصری و  

گونرراگونی "( و پررذیریتطبیقو  پررذیریتنوع) "پررذیریانعطا "

 مؤلفااهدر  و خلرروت( و پررذیریاجتماع)  "قلمروهررای رفترراری

و  پذیریاجتماع، کنندگیتحریک)  "پیوند با طبیع "  اکولوژیک

 .اس  قرارگرفتهان دانشجوی موردتوجهآموزندگی( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 u

dd
.m

od
ar

es
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

24
 ]

 

                            17 / 21

https://udd.modares.ac.ir/article-40-62499-fa.html


 1401/ تابستان 2/ شماره 3دوره                                                                          یشهر  یگفتمان طراح یمجله علم
 

39 

           

          
            

      
           

      

          
                  

       

           
                

   

          
    

         

             

       

                                                                                     

اولوی  بندی مقوله هررای فرعرری )شرراخ ( و مقولرره هررای   .1  نمودار

بررر تسررهیل فراینررد طراحرری خررالق از دیرردگاه  مررؤثراصررلی )معیررار( 

 دانشجویان

و   انت راراتوت در نیازها،  ود تفاوج  عالوه بر  دهدمیتایج نشان  ن

ی پیمای  در میان دانشجویان، آنان برا  یکیفیات محیط  اولوی 

توقعات و انت ارات متفاوتی   نیز  ی از مراحل فرایند خالق  هر یک

 از  تثثیرپذیری  که شامل  دریاف  اولیه  دارند؛ برای مثال در مرحله

وحردت فضرایی،   واسطهبه  تواندمی  تثثیرپذیریای      ،اس  محیط

محیط، حضور در فضاهای جمعی یا   کنندگیتحریکپیچیدگی و  

گیرد. در مرحله تدارک و آمادگی نیز فررد ارتبا  با طبیع  شکل  

برای بررسی آگاهانه مسئله عالوه بر نیاز به فضاهای جمعی کره 

تره و ابعراد مخفری بتواند پیرامون مسئله به بحث و گفتگو پرداخ

  برای آرامر  ترخصوصیایی  مسئله را شناسایی کند، نیاز به فض

متکثرر میران ابعراد    بنردیجمعو سکون دارد که امکان تفکرر و  

 ازآنجاکره  نهفتگری،  مرحله  دریا    و  ؛موضوع را برای  فراهم آورد

 کنرردمیآگرراه پیرامرون مسررئله ترالش خودنا صرورتبهدانشرجو 

بسریار   حلراه  گیریشکلدر    تواندمی  ختلف محیطم  هایقابلی 

از مبلمان و جزییرات فضرا   تواندمی  تثثیرپذیری   ای  کمک نماید؛

 و یا فضاها و  ی و مصنوعهمچون رن ، نور و مناظر طبیع

 

 

 برای  اسرا   و متفاوت محیط صورت پذیرد.  عملکردهای متنوع

و نیازهررای از پرری  مشررخ   مکرران و زمرران تررابع خالقیرر 

خود خاص  روحیات و نیازهای    بر اسا   افراد  و  نیس   شدهتعیی 

. دهنردمیرا تررجیح  کیفیراتی یر از مراحرل خالق هرکدام  برای

اهمیر  اسر  وجرود طیرف وسریعی از   آنچه در ای  میان حرائز

حیطی اس  که بتواند پاسخگوی نیراز دانشرجویان م  هایقابلی 

 محیطری کره بتوانرد امکران  باشرد.  یر در پیمای  فرایند خالق

 ایررده پررردازی، تفکررر، تعامررل، ابتکررار، سرریالی ، اوی،کنجکرر

فرراهم  آنرانخالقیر  را بررای  هایمؤلفهو سایر   پذیریانعطا 

   آورد.
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