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Background and Objective: In the process of design development, it is the duty of the
architect to find appropriate answers to design issues based on his experience and
knowledge to provide the design goals considering diverse criteria. Therefore, the ability to
create new and unknown solutions to issues, commonly referred to as creativity, is one of
the basic skills required from any architect. Responsiveness to the unique design issues
requires a creative and flexible mindset. Accordingly, in teaching architecture, nurturing
student creativity is critical to solving design issues. The present paper examines the extent
of this goal realization in the undergraduate training course in architecture engineering in
Iran.
Methods: The present study is designed and implemented based on the exploratory mixing
research method and the two paradigms of positivism and poststructuralism. In this regard,
the research population was clustered based on MSRT’s qualitative classification, and one
university was selected from the largest cluster (third grade universities). Considering the
dual nature of creativity, using two standard tests of creativity (Torrance and Ned
Herrmann), and the degree of creativity of students in the study process at the Malayer
university was measured. In addition, the level of readiness of the educational environment
for the development of creativity is also measured. In the next stage of the research, the
appropriateness of the educational environment for improving creativity was examined
based on five basic indicators. Graduated students were asked to evaluate their
educational environment during their study in a closed-ended questionnaire based on
these five criteria.
Findings: The results of the research indicated that students did not increase their general
creativity and significantly reduced their use of imagination and creativity as a tool for
problem solving during the training period. Based on the results of the research, the
instability of goals and design values during the course of the curriculum resulting from the
structure of the educational system is a major factor in the disability of the educational
environment in the development of student creativity.
Conclusion: According to the results of examining general creativity of students, it seems
that architecture education environment is useful for people with low general creativity,
but it does not embrace very high creative students and provides conditions for high
creativity to be suppressed and become close to the average creativity of the society. In
general, this environment does not have a significant effect on the general creativity of the
student community. On the other hand, a sharp decrease in the use of imaginative and
creative thinking during the training course shows that the architectural design
environment does not support and respect creative thinking and does not even tolerate
creativity beyond a certain extent.
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پیشینه و اهداف :در روند شکلگیری طرح ،از وظایف معمار طراح است که بر اساس تجربه و دانش خود در مواجهه
با مسئلههای طراحی پاسخهایی مناسب بیابد که از معیارهای مختلف و متفاوت تأمین کننده اهداف طراحی باشد .لذا
توانایی ایجاد راهحل جدید و ناشناخته برای مسائل که بهطور معمول به نام خالقیت از آن یاد میشود ،یکی از مهارتهای
بنیادی موردنیاز هر طراح معمار است .پاسخگویی به مسائل یکتا و منحصربهفرد طراحی ،نیازمند ذهنی خالق و منعطف
است .بر همین اساس در آموزش معماری پرورش خالقیت دانشجویان در جهت حل مسائل طراحی امری بسیار مهم
برشمرده میشود .مقاله حاضر به بررسی میزان تحقق این امر در دوره آموزشی کارشناسی مهندسی معماری در ایران
میپردازد.
روشها :مقاله حاضرر بر اسراس روش تحقیق آمیخته اکتشرافی و دو پارادایم اثباتگرایی و پسراسراختارگرایی طراحی و
اجرا گردیده اسرت .در این راسرتا ،جامعهی تحقیق بر اسراس دسرتهبندی کیفی وزارت علوم خوشرهبندی گردید و یک
دانشرگاه از بزر ترین خوشره ددانشرگاههای درجه سره انتخا شرد .با توجه به ماهیت دوگانه خالقیت ،با اسرتفاده از دو
آزمون اسرررترانردارد و متفراوت سرررنجش خالقیرت دتورنن و نردهرمران اقردام بره انردازهگیری میزان افزایش خالقیرت
دانشرجویان بهوسریله هر دو آزمون اسرتاندارد اندازهگیری خالقیت گردید .در مرحله بعدی پژوهش ،میزان مناسرب بودن
محیط آموزشری برای پرورش خالقیت بر اسراس پنش شراخس اسراسری حا رل از مطالعات سرویر مورد بررسری قرار گرفت.
در این آزمون از دانشرجویان فارغالتحصیل خواسته شد در پرسشنامهای به شیوه بسته بر اساس این معیارهای پنشگانه
محیط آموزشی خود در طی تحصیل را ارزیابی کنند.
یافتهها :نتایش تحقیق نشانگر عدم افزایش خالقیت عمومی دانشجویان و کاهش چشمگیر استفاده آنها از قدرت تخیل
و خالقیت بهعنوان ابزاری برای حل مسئله در طول دوره آموزش است .بر اساس نتایش تحقیق عدم ثبات اهداف و
ارزشهای طراحی در طول دوره آموزشی که از ساختار سیستم آموزشی ناشی میشود ،از عوامل اساسی ناتوانی محیط
آموزش معماری در پرورش خالقیت دانشجویان است.
نتیجهگیری :با توجه به نتایش حا ررل از بررسرری خالقیت عمومی در دانشررجویان به ن ر میرسررد محیط آموزش
معماری بهگونهای اسرت که برای افراد با خالقیت عمومی پایین مفید بوده اما خالقیت بسریار بایی افراد را برنمیتابد و
شررایطی فراهم میشرود که خالقیتهای بای سررکو شرده و به متوسرط جامعه نزدیک شروند .این محیط درمجموع نیز
اثر معنیدار ی بر خالقیت عمومی جامعه دانشرجویان ندارد .از سروی دیگر کاهش شردید اسرتفاده از شریوه تفکر تصروری
و خالق در طول دوره آموزشی نشان میدهد محیط آموزش طراحی معماری تفکر خالق را پشتیبانی و تکریم نکرده و
حتی خالقیت را بیشازحد مشخصی برنمیتابد.
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مقدّمه
در روند شررکلگیری طرح ،از وظایف معمار طراح اسررت که بر اسرراس
تجربه و دانش خود در مواجهه با مسئلههای طراحی پاسخهایی مناسب
بیرابرد کره از معیرارهرای مختلف و متفراوت ترأمین کننرده اهرداف طراحی
باشرد .لذا توانایی ایجاد راهحل جدید و ناشرناخته برای مسرائل که بهطور
معمول بره نرام خالقیرت از آن یراد میشرررود ،یکی از مهرارتهرای بنیرادی
موردنیاز هر طراح معمار اسرت .در آموزش معماری نیز پرورش خالقیت
دانشررجویان هدفی بسرریار بااهمیت در ن ر گرفته میشررود .در سررند
سررفصرل رشرته مهندسری معماری ایران نیز با اشراره به اهمیت پرورش
خالقیت در تعریف رشرته معماری آمده اسرت" :رشرته مهندسری معماری
دورهای است حرفهای که پرورش استعداد خالقه را یکی از اهداف ا لی
خود قرار داده اسرررت" [ ]1امرا برا توجره بره مراهیرت پیپیرده پرورش
خالقیرت ،آیرا آموزش معمراری در ایران در عمرل هم موفق بره پرورش
خالقیت دانشررجویان معماری بوده اسررتم موفقیت ن ام آموزشرری در
پرورش خالقیرت دانشرررجویران معمراری ترا چره میزان بوده اسرررتم آیرا
ساختار ن ام آموزشی ارتقا خالقیت دانشجویان را پشتیبانی میکندم
در این راسرتا ،مقاله حاضرر با فرضریه «ضرعف سریسرتم آموزشری حاضرر در
ارتقا خالقیت دانشرجویان معماری» شرکل گرفت و هدف مقاله عالوه بر
بررسری این فرضریه ،ایجاد پایههای یزم برای انجام تحقیقات گسرترده
موردنیاز در جهت ا ررالح ن ام آموزش معماری ایران و توانا کردن این
ن ام در پرورش خالقیت دانشجویان معماری بوده است.

تعریف خالقیت
محققان متعددی سرعی در تبیین خالقیت بهعنوان یک خصرو ریت و یا
مهارت انسررانی نمودهاند اما به ن ر میرسررد تعریف خالقیت به رورت
کلی آن سرراده اما به ررورت دقیق بسرریار پیپیده اسررت .بسرریاری از
محققان سررعی در تعریف این مفهوم بر اسرراس نتیجه قابللمن آن در
دنیای واقعی داشررتهاند .اسررترنبر خالقیت را "تولید چیزی ا رریل و
ارزشرمند" میداند و مامفورد در خال رهای از تحقیقات علمی در زمینه
خالقیت ،پیشررنهاد میدهد" :به ن ر میرسررد در طول دهه گذشررته به
یک توافق عمومی دسرت یافتهایم که خالقیت شرامل تولید محصرویت
جدید و مفید میشررود" [ 2و ]3؛ اما میوسرربرگر برخالف ن ر مامفورد
اعالم میدارد کره در زمینره تعریف خالقیرت پن از مشرررترکرات عمومی
تعراریف ،بیش از رررد تجزیرهوتحلیرل مختلف از خالقیرت در ادبیرات
موضررروع میتوان یرافرت و محققین در تعراریف دقیق خود از خالقیرت
بهطور چشمگیری متفاوت هستند [.]4
در تفکر بسرریاری از روانشررناسرران ،خالقیت مسررتلزم بهرهگیری از نوع
خرا ررری از جریران فکری اسرررت؛ مفهومی کره گیلفورد روانشرررنراس
سرررشررناس ،آن را "تفکر واگرا" مینامد [ .]5بر اسرراس این تفکر فرد
خالق تمرایرل دارد کره مسرررائرل مختلف را بره طرق مختلف حرل کنرد؛
هرچند در ظاهر ،یک راهحل بیشررتر برای آن وجود نداشررته باشررد .این
متفکرین ایرده را محصرررول خالقیرت در ن ر میگیرنرد و اعتقراد دارنرد
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فراینرد آفرینش برا پردیرد آمردن ایرده در ذهن شرررروع میشرررود و تبلور
مییرابرد .نردهرمران نویسرررنرده کترا "ذهن خالق" در تعریف خالقیرت
چنین مینویسررد" :به ن ر من خالقیت ازن ر کلی شررامل پدید آوردن
یک ایده و اظهار کردن آن میگردد و نتیجهاش وقوع یک پدیده اسرت.
برای تحکیم قردرت خالقیرت برایرد فکر یرا ایرده را بره رررورتی بکرار گرفت
که تجربه از یکسررو و واکنش خود شررخس و سررایرین از سرروی دیگر
براعرت تقویرت عملکرد شرررود .برا تشرررویق فعرالیرتهرای خالقرانره ،میزان
خالقیت در فرد افزایش مییابد" [.]6
در بسررریراری از تعاریف خالقیت ،مواجهه با یک مسرررئله و تالش برای
پاسررخگویی به آن بهعنوان یکی از محورهای عمل خالق در ن ر گرفته
میشرود " .خالقیت ،تعامل میان اسرتعداد ،فرآیند و محیطی اسرت که در
آن فرد یا گروه محصرررولی قابلتوجه تولیرد میکنرد که همزمان در یک
زمینه اجتماعی خاص ،جدید و مفید اسررت" [ .]7تورنن ،نیز خالقیت
را بهعنوان نوعی مسرئله گشرایی مدن ر قرار داده اسرت [ .]8به ن ر وی
تفکر خالق شرامل فرآیند حن کردن مسرائل یا کاسرتیهای موجود در
اطالعات ،فرضریهسرازی درباره حل مسرائل و رفک کاسرتیها ،ارزیابی و
آزمون فرضریهها ،بازنگری و باز آزمایی آنها و سررانجام انتقال نتایش به
دیگران است.
درمجموع در تعریف خالقیرت میتوان بره نترایش حرا رررل از تحقیقرات
ویلسرررون تکیره کرد [ .]9ایشررران پن از جمکآوری تعراریف مختلف
خالقیت و تأکید بر عنصرررر اکتشررراف در عملکرد خالق ،بهطورکلی بر
اساس مطالعات قبلی خالقیت را در دو گروه دستهبندی میکنند:
الف .خالقیت در تولید ایده ،تئوری ،تصور و توضیح.
.خالقیرت در فراینرد عملی رسررریردن بره یرک هردف و یرا تولیرد یرک
محصول.

خالقیت در طراحی
تعردد تعراریف و دیردگراههرا حتی زمرانی کره مسرررئلره بره خالقیرت دررونرد
طراحی محردود میشرررود نیز خودنمرایی میکنرد .همرانطور کره جونز و
همکاران ادعا میکنند ،باوجود تحقیقهای بسرریاری که در جهت در
بهتر و حمرایرت از خالقیرت در طراحی انجرام گردیرده اسرررت" ،هنوز هم
دشرروار اسررت در تعریف عملیاتی از آنپه برای یک محصررول طراحی،
تجربه ،خدمات یا سررریسرررتم بهعنوان خالقیت بیان میشرررود ،توافقی
مشرتر در میان محققان را بیابیم" [ .]10با این وجود به ن ر میرسرد
زمرانی کره متفکران بره تعریف خالقیرت در طراحی میپردازنرد ،اهمیرت
تخیل و تصور بهطور خاص برجسته میشود و تخیل در کنار خالقیت و
گاه همپایه آن اهمیت پیدا میکند .مهدی خا زند با بررسی شیوههای
طراحی و ن رات طراحران بزر  ،بره این نتیجره میرسرررد کره تصررراویر
ذهنی از مهمترین نیازهای طراحی خالق در معماری اسرت [ .]11او به
بررسرری قیاس بصررری و اسررتفاده از منابک تصررویری میپردازد و نشرران
میدهد که مراجک بصررری میتوانند فرایند طراحی خالق را در آموزش
طراحی معماری ارتقا دهند.

خسرو دانشجو و همکاران

از سررروی دیگر تفراوتی ظریف بین تخیرل و خالقیت وجود دارد که باید
موردتوجره قرار گیرد .همرانطور کره پنردلتون و برون در کترا "تخیرل
عملگرا" اشرراره میکنند "فعالیت خالقانه با هدفی مشررخس شررکل
میگیرد .تخیل چیزی اسرررت که ظهور میکند؛ درحالیکه خالقیت به
سرررمت تولید محصرررویتی که در دنیای واقعی وجود خواهند داشرررت
حرکت میکند .محصررول تخیل یک تصررور اسررت؛ این تصررویر خودش
محصرول فرایند تخیل اسرت .این تصرویر خود دارای معنی اسرت ،اما اگر
هدف دیگری در آن وجود داشررته باشررد ،با همکاری دیگر فرآیندهای
شرناختی همراه میشرود و ظهور میکند" .همپنین آنتونیادس با اشراره
به آزادی بیقیدوبند تخیل اشراره میکند که "تخیل عامل تسرریککننده
ایده پردازی اسرت درحالیکه ایده مرزی اسرت که تخیل برای پیوسرتن
بره واقعیرت برایرد از آن عبور کنرد" [ .]12اونسرررمن ،بره بررسررری میزان
خالقیت در معماران نسل جوان پرداخته و بر توانایی ترکیب خالقیت با
دانش و عمرل تجربی ترأکیرد کرده و آن را از مهمترین مهرارتهرای
موردنیراز معمراران میدانرد [ .]13او خالقیرت را بردون توانراییهرا و دانش
فنی و همپنین توانایی تفکر انتقادی راهگشا نمیداند.
از این من ر برای تحقق آموزش خالقیت در طراحی ،بعضی از متفکرین
بر آموزش و ارتقا توانایی تصررور و تصررویرسررازی ذهنی بهعنوان یکی از
ابزارهرای بنیرادین خالقیرت ترأکیرد کردهانرد و آن را از نیرازهرای یرک ذهن
خالق و طراح دانسرررترهانرد .مهردینژاد و همکراران ،در تحقیق خود برا
عنوان "جایگاه ادرا بصرررری و خالقیت در آموزش معماران" به این
نتیجه رسریدهاند که "هر چه میزان آگاهیهای بصرری بیشرتر باشرد و
معمار بهتر عنا ررر موردنیاز در کار طراحی خود را دیده باشررد؛ بهتر
خواهد توانسرت از مرحله ادرا بصرری در فرایند طراحی اسرتفاده نماید
و به ارائه طرحی خالق در مرحلره الهرام ،همراننرد لوکوربوزیه ،نائل آید"
[ .]14اسرالمی و شراهروریان ،با بررسری شریوههای آموزش خالق بر نیاز
بیشررتر هنرمندان بر توانایی تخیل و تصررویرسررازی ذهنی در کنار حل
مسرررئله تأکید کرده و بیان میکنند" :اسرررتفاده از روشهای آموزش
خالقیت که به رورتهای مختلف در پی تقویت مهارتهای تفکر واگرا
و جرانبی اسرررت فقط بخشررری از نیرازهرای افراد برهویژه هنرمنردان و
دانشجویان رشتههای هنری را برآورده میکند" [.]15

شرایط محیطی پرورشدهنده خالقیت
بسررریراری از متفکرین برا هردف پرورش خالقیرت ،بر ایجراد محیطی کره
خالقیرت را پرذیرا براشرررد و آن را از ن ر اجتمراعی ترائیرد نموده و پراداش
دهد ،تأکید میکنند .بگتو و کافمن ،با هدف بررسررری آموزش خالقیت
در معماری ،به بررسری محتوای کالسهای طراحی پرداختهاند و به این
نتیجه رسرریدهاند که محیط یادگیری یکی از مهمترین عوامل در ارتقاء
خالقیت اسررت و برای تحقق این هدف نیاز اسررت محیط بهطور عمده
تفکر و عمل خالق را پشرررتیبانی و تشرررویق کند [ .]16درنتیجه برای
پرورش خالقیت مدرس باید شریوههای عمل و تفکر خالق را بشرناسرد و
آنها را تشرررویق نمراید .کارل راجرز ،در بحزی از خالقیرت مینویسرررد:
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"روشرن اسرت که خالقیت را نمیتوان با فشرار ایجاد کرد ،بلکه باید به
آن اجازه داد تا ظهور کنرد .همرانگونه که زارع نمیتواند جوانه را از دانه
بیرون بیاورد ،اما میتواند شررایط مناسربی برای رشرد دانه فراهم آورد.
درباره خالقیت هم همین شرررایط ررادق اسررت .باید زمینهای مسرراعد
برای رشرررد و توسرررعره خالقیرت فرزنردان و دانش آموزان فراهم آورد.
ازجمله تجربیات من در روانشررناسرری این اسررت که میتوان با فراهم
کردن امنیت روانی و آزادی ،احتمال ظهور خالقیت سررازنده را افزایش
داد" [ .]17کیخنش با اشراره به نقش اسراسری اسرتاد و فضرایی که توسرط
او برای آموزش خالقیرت ایجراد میشرررود ،بیران میدارد کره "محیط
آموزشری باید بهطور طبیعی با پشرتیبانی عاطفی و اجتماعی دانشرجویان
را به استفاده خالقانه و مستقل از دانش خود تشویق کند" [.]18
تحقیقات کمی در مورد خصررو رریات محیط آموزش معماری در ایران
رورت گرفته اسرت .از معدود این تحقیقات میتوان به آ رفی و سرلخی
خسررقی اشراره کرده که به وسریله ابزار آزمون ندهرمان به بررسری ارتبا
بین شررریوه تفکر و یرادگیری حراکم یرادگیرنرده در کالسهرای طراحی
معمراری و ارتبرا آن برا نمرههرای دریرافتی پرداخترهانرد و بره این نتیجره
رسررریدهاند که "یادگیرندههای بین فردی در کارهای کالسررری بهترین
نمره را دریرافرت کردهانرد ،درحرالیکره یرادگیرنردههرای تصررروری در
تمرینهای منزل و نمرهی ابتکار و مشررارکت کالسرری عملکرد خالقانه
بیشررتری را نشرران دادهاند" [ .]19آنها همپنین بیان کردهاند که "در
نمونرک پرایرانترم یرادگیرنردههرای بین فردی و تصررروری هر دو شرررانن
بیشرتری در کسرب نمرات برتر داشرتهاند" .بهمنشنیا و گلزردی نیز به
بررسری اثر اسرتفاده از نرم افزار بر خالقیت دانشرجویان معماری پرداخته
و شریوههای نو و امکانات جدید سراخت و ارائه مدل بهوسریله نرمافزار را
برای ارتقا خالقیت دانشجویان مفید دانستهاند [.]20
در جمکبنردی نترایش تحقیقرات در زمینره محیط پرورشدهنرده خالقیرت
در طراحی میتوان به نتایش تحقیق سویر اشاره کرد [ .]21سویر پن از
بررسررری سررره هزار مقاله و انتخا چهلوپنش مقاله با محتوای تحقیق
عملی درزمینره ارتقرا خالقیرت در فضرررای آتلیرههرای طراحی ،برا ترأکیرد بر
برتری این آتلیهها بر کالسهای سرنتی به تدوین خصرو ریات موردنیاز
فضررای آموزشرری طراحی برای ارتقا خالقیت دانشررجویان بر اسرراس
مطالعات انجام گردیده در جهان پرداخته و درمجموع پنش خصرو ریت
را برای محیط منراسرررب جهرت ارتقرا خالقیرت دانشرررجویران در طراحی
جمکبندی میکند.
این خصو یات عبارتاند از:
 -1آموزش انعطافپذیر ،باز و قابلتغییر
 -2استقالل عمل دانشجویان در روند یادگیری
 -3انجام فعالیت در کالس اغلب به ورت جستجو و اکتشاف
 -4ایفای نقش یک هنرمند باتجربه و همراه در کالس توسررط اسررتاد
بجای نقش آموزشدهنده
 -5انعطاف اهداف نهایی موردن ر در طراحی در کنار وضوح آنها
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اندازهگیری خالقیت
همانطور که اشرراره شررد بنا بر بعضرری تعاریف ،خالقیت یافتن تفکری
هدفمند و جدید و یا تولید محصرررول و نتیجهای جدید اسرررت .در این
تعریف کلی ،خالقیت میتواند به شررریوههای گسرررتردهای ظهور کند و
ایجاد روابط جدید انسرانی برای حل مسرئلهای روزمره و یا جسرتجو برای
شریوههای شرناختهشرده در فضرای مجازی برای پاسرخ مناسرب ،میتواند
خالقیت در ن ر گرفته شرود .در این دیدگاه شرر ا رلی ،بدیک بودن و
جدید بودن راهحل و فعالیت برای شخس است.
از سرروی دیگر در اغلب متونی که بهطور خاص به بررسرری خالقیت در
طراحی پرداختهاند ،مجموعه تعاریفی از خالقیت بیشتر موردتوجه است
که بر آفرینش تصرراویر ذهنی و ایدهها برای حل مسررئله تأکید دارد و
تخیل را یکی از ابزارهای ا رلی خالقیت میداند .لذا به ن ر میرسرد در
سرنجش خالقیت برای طراحی معماری باید به توانایی فرد در اسرتفاده
از تصرررور خالق ترأکیرد خراص کرد و آنهرا را برهعنوان مهرارت موردنیراز
معماران موردبررسرری قرارداد .در مقاله حاضررر بر اسرراس روش دلفی و
ن ر متخصرصرین دانش روانشرناسری ،دو آزمون مشرهور و پرکاربرد با دو
دیدگاه متفاوت برای سنجش تصور خالق مورداستفاده قرارگرفته است.

الف .آزمون خالقیت تورنن
آزمون سرررنجش خالقیرت تورنن کره برا دیرد عمومی و کلی بره مفهوم
خالقیت میپردازد ،یکی از آزمونهای اسرتاندارد جهت سرنجش میزان
خالقیت افراد از سرنین دبسرتان تا بعد از تحصریالت عالیه اسرت .اعتبار
این آزمون بارها در سرراسرر جهان سرنجیده شرده اسرت .تاکنون در بیش
از دو هزار پژوهش کره در مجالت معتبر علمی چراش شرررده ،از آزمون
تورنن بهعنوان وسیله اندازهگیری خالقیت استفادهشده است [.]22

 .آزمون ندهرمان ) (HBDIبرای عملکرد خالق در تفکر
در سرررالهرای اخیر تحقیقرات و فعرالیرتهرای زیرادی در جهرت تکمیرل
آزمون نردهرمران انجرام گردیرده و در جوامک علمی برهعنوان ابزاری
قابل اتکا برای سنجش شیوه تفکر شناخته شده است .این ابزار بر مبنای
مدل چهاربخشرری ترجیحات فکری تعریف گردیده اسررت و شرریوههای
تفکر را به تحلیلی ،دنبرالهای ،بینفردی و تصررروری طبقرهبندی میکند.
در این مدل هر شررخس ترکیب منحصررربهفردی از ن ر تکیه و میزان
اسررتفاده از هر چهار حالت فکری دارد .بهطور خال رره این چهار شرریوه
فکری را به ورت زیر تعریف و مشخس میکنند.
تفکر تحلیلی و کمی -کلمات کلیدی :شرنوایی ،منطقی ،واقعی ،انتقادی،
فنی و کمی .فعالیتهای مورد عالقه در حل مسرئله :جمکآوری دادهها،
تجزیهوتحلیل ،در چگونگی کارها ،قضراوت بر اسراس حقایق ،معیارها
و استدیل منطقی.
تفکر دنبالهای و سرراختاریافته -کلمات کلیدی :نگهداری ،سرراختاریافته،
سررازماندهی شررده ،پیپیدگی یا دقیق ،برنامهریزی شررده .فعالیتهای
موردعالقره در حرل مسرررئلره :پیروی از دسرررتورالعمرلهرای خرد ،کرار
گامبهگام ،حل مسررئله گامبهگام ،سررازماندهی و پیادهسررازی تفکر بین
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فردی -کلمات کلیدی :هیجانی ،معنوی ،حسری ،احسراسری .فعالیتهای
موردعالقه در حل مسرررئله :گوش دادن و بیان ایدهها ،جسرررتجو برای
معنای شخصی ،ورودی حسی و تعامل گروهی.
تفکر تصروری و خالق -کلمات کلیدی :بصرری ،نوآور و مفهومی ،خالق.
فعالیتهای موردعالقه در حل مسرئله :نگاه کلیت موضروع ،ابتکار عمل،
به چالش کشریدن پیشفرضها ،اسرتفاده از تصراویر ،تفکر اسرتعاری ،حل
مسئله خالقانه ،تفکر بلندمدت [.]23

روش تحقیق
"در حال حاضررر برای شررناس رایی مسررائل و مشررکالت سرریسررتمهای
اجتمراعی-رفتراری برهطور اعم و محیطهرای آموزشررری برهطور اخس،
اسرررتفراده از روشهرای مبتنی بر ترکیرب پرارادایمهرای تحقیق از اهمیرت
برخوردار شررده اسررت؛ زیرا با وجود ماهیت پیپیده این سرریسررتمها و
محیطهرا نمیتوان فقط بره اسرررتفراده از یرک روش دکیفی و کمّی اکتفرا
کرد و به شررناخت کافی نسرربت به موقعیتهای نامعین دسررت یافت"
[ .]24با توجه به پیپیدگی بررسرری شرریوههای آموزشرری و همپنین
مفهوم خالقیت در طراحی ،مقاله حاضرر بر اسراس روش تحقیق آمیخته
اکتشررافی و دو پارادایم اثباتگرایی و پسرراسرراختارگرایی طراحی و اجرا
گردیده است [.]25
بنا به ماهیت سررلال ،پژوهش ایدهآل نیازمند آزمونی گسررترده در بازه
زمانی طوینی اسرت که از توان محققین خارج بوده اسرت؛ اما با توجه به
اهمیت موضروع ،نیاز کشرور و عدم وجود تحقیقات مشرابه تصرمیم گرفته
شرد این تحقیق با امکانات موجود به رورت بررسری نمونه موردی ادامه
یابد .در این راسرتا ،جامعهی تحقیق بر اسراس دسرتهبندی کیفی وزارت
علوم خوشرررهبنردی گردیرد و یرک دانشرررگراه از بزر ترین خوشررره
ددانشرررگراههرای درجره سررره انتخرا شرررد .انتخرا نمونره موردی از
دانشرررگراههرای درجره سررره اگرچره ضرررعف تحقیق در تعمیم نترایش بره
دانشرگاههای درجهیک را باعت میشرود ،ارتقا پایایی نتایش در تعمیم به
کل سریسرتم آموزشری ایران را به دنبال دارد .همپنین با توجه به عدم
امکان بررسرری یک گروه آزمایشرری در بازه زمانی چهارسرراله ،تحقیق با
این فرض اولیه که دانشرجویان فارغالتحصریل کنونی در ابتدای تحصریل
دچهار سرال قبل خصرو ریات نمونه اتفاقی جامعه خود را دارا بوده اند
ادامه یافت .نتایش حا ررل از تحقیق نیز نشررانگر مشررابهت دانشررجویان
ورودی کنونی دگروه کنترل با نمونه اتفاقی جامعه است که تاییدی بر
حت این فرض اولیه میباشد.
دانشرجویان وروردی به عنوان نمونه کنترل دانشرجویان فارغ التحصریل
در ن ر گرفته شدند.
در پژوهش حراضرررر اطالعرات زمینرهای تحقیق از منرابک کترابخرانرهای و
فضای دیجیتال به دست آمده است و در مرحله آزمایش به ورت کمی
و با ابزارهای اسرتاندارد اندازهگیری خالقیت و تصرور خالق انجام گرفته
اسرت .با توجه به دو نگاه موجود به خالقیت ،سرعی شرده از هر دو من ر
به موضروع میزان خالقیت دانشرجویان نگریسرته شرود و بر اسراس روش
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دلفی و ن ر متخصرصرین دانش روانشرناسری ،برای اندازهگیری خالقیت بر
اسررراس مفهوم عمومی آن از آزمون تورنن و برای اندازهگیری تصرررور
خالق که بر آفرینش ایده و اسرررتفاده از تخیل و تصرررور تأکید دارد ،از
آزمون ندهرمان اسررتفاده گردیده اسررت .همپنین با توجه به ماهیت و
مفهوم ترجیحات مغزی آزمون ندهرمان ،میزان ترجیح اسرتفاده از شریوه
تفکر تصروری و خالق بهعنوان شراخس سرنجش قدرت تخیل و تصرور
خالق دانشجویان معماری در ن ر گرفته شده است.
برای بررسری میزان تغییر خالقیت دانشرجویان معماری درروند تحصریل،
اقدام به اندازهگیری خالقیت دانشرررجویان ورودی دانشرررگاه مالیر د41
نفر و همپنین دانشرررجویان فارغالتحصررریرل این دانشرررگراه د 43نفر
بهوسریله هر دو آزمون اسرتاندارد اندازهگیری خالقیت ذکرشرده ،گردید.
پن از بره دسرررت آمردن نترایش دو آزمون ،میزان همبسرررتگی نترایش دو
آزمون بهوسریله نرمافزار  SPSSبررسری گردید و همبسرتگی  0/24برای
این دو شاخس به دست آمد.
در مرحله بعدی پژوهش ،میزان مناسرررب بودن محیط آموزشررری برای
پرورش خالقیت بر اسراس پنش شراخس اسراسری حا رل از مطالعات سرویر
دذکرشرررده در بخش  4-1مورد بررسررری قرار گرفت .در این آزمون از
دانشرجویان فارغالتحصریل خواسرته شرد در پرسرشرنامهای به شریوه بسرته
بر اسراس این معیارهای پنشگانه محیط آموزشری خود در طی تحصریل
را ارزیرابی کننرد .پن از اتمرام این ارزشدهی و برا هردف در بهتر
محیط آموزشرری در آزمونی به ررورت باز از دانشررجویان خواسررته شررد
انتقادات و پیشرنهادات خود را در جهت ارتقا محیط آموزشری به رورت
کتبی ذکر کنند.
در ادامه برای امکان مقایسه و تحلیل بهتر و شفافتر ،نتایش به دست
آمده با در ن ر گرفتن عدد یک بهعنوان میانگین و مبنا بهگونهای تغییر
مقیاس یافته و جابجا شدند که با حفظ حت اطالعات ،خوانایی نتایش
افزایش یابد .این نتایش در مقاله حاضر به ورت نمودارهای خطی ارائه
شدهاند و برای یافتن نسبت مقادیر هر بازه عددی به کل ،باید به نسبت
طول نمودار حا ل از بازه به طول کل نمودار را در ن ر گرفت.
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متوسرط بر اسراس آزمون ندهرمان بیشرتر از شریوه تفکر تصروری برای
حل مسائل استفاده میکنند.

نمودار  :1مقایسه نتایش آزمایش خالقیت عمومی تورنن و میزان استفاده از ربک مغزی
تصوری و خالق در آزمایش ندهرمان برای دانشجویان ورودی دنمودار جابهجا شده بر
اساس مرکزیت عدد یک به عنوان فرد متوسط و عودی شده بر اساس متوسط دو نمودار
Fig. 1: Comparison of the results of the Torrance general creativity test and the
rate of use of imaginative and creative thinking model in HBDI test for incoming
students (translated graph based on center number 1 for the average person and
( climbed on average of two results

بر اسررراس نتایش آزمون تورنن دنمودار شرررماره دو میزان متوسرررط
خالقیت عمومی دانشرجویان ورودی دانشرگاه عدد  75/4به دسرت آمده
اسرت که از اسرتانداردهای جهانی تعریف شرده برای خالقیت متوسرط-
مقدار عددی  -80اندکی پایینتر اسرت .این میزان برای فارغالتحصریالن
برابر  76/8اسرت که نشرانگر افزایش خالقیت عمومی در دوران تحصریل
بره میزانی بسررریرار انرد اسرررت .همپنین قرابرلتوجره اسرررت کره میزان
واریانن شراخس خالقیت عمومی از دانشرجویان ورودی به دانشرجویان
فارغالتحصریل بهشردت کاهش یافته و سرطح خالقیت اغلب دانشرجویان
فارغالتحصرریل نزدیک به سررطح متوسررط جامعه مورد آزمایش اسررت.
درمجموع خالقیت عمومی دانشررجویان در طول دوره آموزشرری تنها دو
در رد افزایش یافته اسرت و در همین زمان جامعه مورد آزمایش شراهد
کاهش خالقیت در خالقترین افراد خود است.

نتایج و بحث
در نمودار شماره یک نتایش آزمونهای خالقیت برای دانشآموزان ورودی
دگروه کنترل و در نمودارهای دو و سه این نتایش به ورت مقایسهای
برای هر دو گروه دانشجویان ورودی و فارغالتحصیل ترسیم گردیده
است.
با توجه به نمودار شررماره یک و همپنین میزان همبسررتگی نتایش دو
آزمون خالقیرت انجرامشرررده میتوان نتیجره گرفرت کره میزان خالقیرت
عمومی داندازهگیری شرده توسرط آزمون تورنن و میزان تفکر تصروری
و خالق داندازهگیری شرده بهوسریله آزمون ندهرمان دو مفهوم مرتبط و
درعینحال متفاوت هسرتند و دانشرجویانی که امتیاز بایتری در آزمون
تورنن کسرب نمودهاند و دارای خالقیت عمومی بایتری هسرتند ،بهطور

نمودار  :2خالقیت بر اساس تست تورنن برای دانشجویان ورودی و فارغالتحصیالن
Fig. 2: Creativity based on Torrance test for entrance students and graduates

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،1زمستان 1398

()195

جدول  :1نتایش آزمون ربک مغری غالب ندهرمان برای دانشجویان
Table 1: The results of the HDBI test for students
Sequential

Analytical

Models of
thinking

20

40

13.3

26.6

Entrance
)%( students

5.2

57.9

15.7

21

Imaginative

Interpersonal
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عمومی آنهرا وجود نرداشرررتره و همبسرررتگی منفی انردکی د 0/18بین
میزان معدل و اسررتفاده دانشررجویان از شرریوه تفکر بصررری و خالق
مشاهده میگردد.

Graduates
()%

بر اسراس نتایش تحقیق و همانگونه که در نمودار شرماره سره مشرخس
است ،متوسط استفاده دانشجویان ورودی از شیوه تفکر تصوری و خالق
به رورت معادل شرده عدد  1/01اسرت و معادل نتیجهای اسرت که از
نمونرهای اتفراقی از یرک جرامعره اتفراقی انت رار میرود .از سررروی دیگر
میزان خالقیرت عمومی برای این دانشرررجویران در آزمون تورنن نیز
مشرابه نمونهای اتفاقی از کل جامعه اسرت .این نتایش نشرانگر مشرابهت
خصررو رریات دانشررجویان ورودی دگروه کنترل با نمونه اتفاقی جامعه
اسرررت .این نترایش احتمرال نزدیرک بودن خصرررو ررریرات دانشرررجویران
فارغالتحصریل کنونی به نمونه اتفاقی جامعه قبل از تحصریل را افزایش
داده و اثر خأل اطالعرات در مورد این دانشرررجویران در زمران شرررروع بره
تحصیل را کاهش میدهد.
شاخس متوسط استفاده دانشجویان از شیوه تفکر تصوری و خالق برای
دانشرجویان فارغالتحصریل به  0/68میرسرد و تفکر به شریوه تصروری و
خالق به یکی از شریوههایی تبدیل میگردد که کمتر توسرط دانشرجویان
برای حل مسررئله به کار میرود .همپنین قابلتوجه اسررت که در 20
در رد دانشرجویان ورودی شریوه حل مسرئله تصروری و خالق ،شریوه
غالب فکری اسرت درحالیکه در دانشرجویان فارغالتحصریل این مقدار به
 5/26در رد کاهشیافته اسرت .بهطور خال ره اسرتفاده از شریوه تفکر
تصروری و خالق در طول تحصریل بهطور متوسرط  %30کاهش داشرته
است.

نمودار  :4مقایسه نتایش آزمون تورنن ،میزان استفاده از ربک مغزی تصوری و خالق در
تست ندهرمان و معدل کل دوره برای دانشجویان فارغ التحصیل
Fig. 4: Comparison of the results of the Torrance creativity test, rate of using the
imaginative and creative model of thinking and the average grade for graduate
students
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نمودار  :5در د آمادگی محیط آموزشی در هر یک از معیارهای پنجگانه محیط پرورش
خالقیت
Fig. 5: Preparation of the educational environment in each of the five criteria
nurturing environment creativity

نمودار  :3میزان استفاده از شیوه تفکر تصوری و خالق برای دانشجویان بر اساس
آزمون ندهرمان
Fig. 3: The rate of using the imaginative and creative model of thinking for
students based on our HBDI test

همانطور که در نمودار شررماره چهار مشرراهده میشررود همبسررتگی
معنیداری بین معدل کل دانشررجویان فارغالتحصرریل و میزان خالقیت

در مرحله دوم و در بررسرری شرراخسهای محیط آموزشرری ارتقادهنده
خالقیت دنمودار شررماره پنش مشررخس شررد ،بارزترین ضررعف محیط
آموزشی ،عدم انعطاف اهداف نهایی موردن ر در طراحی است .همپنین
نتایش بررسری آزمون ن رخواهی کتبی آزاد نشران میدهد دانشرجویان به
ترتیرب اهمیرت و تکرار موارد زیر را بزر ترین ضرررعفهرای محیط
آموزشی در آموزش طراحی میدانند:
 .1عدم انعطاف اسراتید در ارزشهای زیباشرناختی خود و عالقه و ترویش
سربکی خاص در طراحی  .2دخالت و جهتدهی اسراتید در شرکلگیری
طرحهای دانشرررجویان  .3تفاوت عمیق اسررراتید مختلف در ارزشهای
زیباشررناختی ترویششررده توسررط آنها  .4عدم شررفافیت اهداف دروس
طراحی معماری  .5موارد دیگر

خسرو دانشجو و همکاران

نتایش هر دو آزمون بر عدم انعطاف اساتید در اهداف طراحی تأکید دارد.
این آزمونها نشان میدهد اساتید باوجوداینکه به دانشجویان در طراحی
آزادی عمل نسبی میدهند ،در تعریف هدف نهایی طراحی  -که
بهطورمعمول متأثر از ارزشهای شخصی است – از انعطاف کمتری
برخوردارند .بر اساس گفتههای دانشجویان عالوه بر این اساتید به دخالت
درروند شکلگیری طرحها دستزده و روند طرحها را بر اساس ن رات
خود جهتدهی میکنند.
عدم انعطاف در اهداف و ارزشها ،همراه با تفاوت عمیق در ارزشهای
ترویششده توسط اساتید دکه توسط دانشجویان ذکر گردیده است  ،در
ن ام آموزشی حاضر که تغییر اساتید در هر نیمسال را به دنبال دارد
باعت عدم ثبات در اهداف در طول دوره آموزشی میگردد .محیط
آموزش معماری در ایران با چنین خصو یاتی اولین شر محیط ارتقا
کننده خالقیت« ،ثبات اهداف» را تأمین نکرده و لذا نمیتواند در ارتقا
خالقیت دانشجویان ملثر عمل کند.
با توجه به عدم ثبات اهداف در محیط آموزشی امکان پرورش خالقیت
در جهت پاسخگویی به اهداف از دانشجو سلب میگردد و لذا دانشجو
برای موفقیت در محیط -که با شاخس نمره اندازهگیری میشود -به
شیوههای دیگر روی میآورد .این موضوع همراه با کسب نمره بایتر
توسط دانشجویان با مهارت ارتبا بینفردی بهتر در آتلیههای معماری
که توسط مطالعات آ فی و سلخی خسرقی بیان گردیده ،بهروشنی
افزایش چشمگیر استفاده از مهارت ارتبا بینفردی برای حل مسائل
در دانشجویان معماری که در نتایش آزمون ندهرمان مقاله حاضر
بهروشنی ظهور پیدا کرده است را توجیه میکند.
درمجموع بره ن ر میرسرررد برا توجره بره عردم ثبرات اهرداف در محیط
آموزشی ،دانشجویان راه موفقیت در محیط آموزشی و کسب نمره بایتر
را بیش از آنکره مترأثر از خالقیرت خود در پراسرررخگویی بره این اهرداف
ناپایدار بیابند ،وابسرته به مهارتهای بین فردی و ارتبا بهتر با اسرتاد
ترم جاری خود مییابند .لذا محیط آموزشری معماری ایران بهجای آنکه
خالقیت تصوری دانشجویان در حل مسائل طراحی را ارتقا دهد ،مهارت
ارتبا بین فردی آنها را ارتقا میدهد.

نتیجهگیری
با توجه به نتایش حا ررل از بررسرری خالقیت عمومی در دانشررجویان به
ن ر میرسررد محیط آموزش معماری بهگونهای اسررت که برای افراد با
خالقیرت عمومی پرایین مفیرد بوده امرا خالقیرت بسررریرار برایی افراد را
برنمیتابد و شررایطی فراهم میشرود که خالقیتهای بای سررکو شرده
و بره متوسرررط جرامعره نزدیرک شرررونرد .این محیط درمجموع نیز اثر
معنیداری بر خالقیت عمومی جامعه دانشررجویان ندارد .از سرروی دیگر
کاهش شرردید اسررتفاده از شرریوه تفکر تصرروری و خالق در طول دوره
آموزشرری نشرران میدهد محیط آموزش طراحی معماری تفکر خالق را
پشرررتیبانی و تکریم نکرده و حتی خالقیت را بیشازحد مشرررخصررری
برنمیتابد.
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با توجه به نتایش تحقیق به ن ر میرسررد ریشرره این مسررئله در وقوع
همزمان «عدم انعطاف اسراتید در اهداف و ارزشها»« ،تفاوت چشرمگیر
اسررراتیرد در اهرداف و ارزشهرا» و «تغییر دائم اسررراتیرد در طول دوره
آموزشرری» میباشررد که در عمل امکان تحقق اولین شرراخس محیطی
موردنیراز برای ارتقرا خالقیرت -ثبرات اهرداف و ارزشهرا -را در طول دوره
آموزشری از میان برده و شررایطی به وجود میآورد که دانشرجویان برای
کسرب نمره بایتر که متأسرفانه شراخس موفقیت در محیط اسرت ،بیشرتر
بر ارتبرا خود برا اسرررتراد مربوطره در مقرایسررره برا خالقیرت خود در حل
مسئله طراحی و پاسخگویی به اهداف و ارزشها تکیه میکنند.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.

تشکر و قدردانی
از تمام کسررانی که ما را در انجام این پژوهش یاری رسرراندند تشررکر و
قدردانی داریم.
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