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چکیده
خالقیت2یکی2از2ویژگی22های2بارز2انسان2بوده2که2جایگاه2ویژه22ای2در2جوامع2بشری2دارد2و2موضوع2محوری2بسیاری2از2تحقیقات2
علمی2در2حوزه22های2مختلف2دانش2از2جمله2روانشناسی2محیطی2قرار2گرفته2است.2در2این2راستا،2تحقیق2حاضر2به2دنبال2پاسخ2
به2این2سؤال2بوده2که2اهمیت2تأثیرات2روانی2عوامل2کالبدی2مکان2معماری2یا2به2عبارتی2بُعد2کالبدی2حس2مکان2بر2خالقیت2
کاربران2آن2چقدر2است2و2نقش2طراحی2معماری2در2جهت22دهی2و2تقویت2آن2ها2چیست؟2با2توجه2به2این2پرسش2و2نحوه2
پردازش2به2آن2در2تحقیقات2مشابه2پیشین،2هدف2از2پژوهش2حاضر2تبیین2الگوواره22ای2ویژگی22ها2و2مکانیسم2اثر2مکان2های2
تحریک2 بر2 که2 است2 انسان22ساخت2 محیط2222های2 کالبدی2 عوامل2 دسته22بندی2 و2 شناسایی2 واسطه2 به2 خالقیت2 تقویت22کننده2
خالقیت2تأثیر22گذارند.2لذا2وجه2تمایز2این2پژوهش2در2نگرش2سیستماتیک2حل2مسئله2و2متعاقبا2ًنوع2نتایج2آن2می22باشد.2از2
حیث2روش22شناسی،2پژوهش2حاضر2از2روش222آمیخته2)پیمایش2کیفی2و2کّمی(2در2قالب2نظریه22یابی2زمینه22ای2بهره2برده2که2
در2آن2یافته22های2حاصل2از2مطالعات2گسترده2اسنادی2و2میدانی2)انجام2مصاحبه2و2توزیع2پرسشنامه(2با2اعمال2روش22های2
آماری2)آزمون2t2یک22نمونه22ای2و2تحلیل2همبستگی2پیرسون(2در2یک2مطالعه2موردی2هدفمند،2تکمیل2و2اعتبارسنجی2می22شود.2
مطالعه2مذکور2شامل2سه2موسسه2آموزش2عالی2فعال2در2حوزه2معماری2در2شهر2کرمانشاه2است2که2در2آن2ها2نمونه2انتخابی2از2
میان2اساتید2و2دانشجویان2مقاطع2تحصیالت2تکمیلی2به2ترتیب2به2صورت2نمونه22گیری2در2دسترس2و2تصادفی2گزینش2شده2
تا2به2شناسایی2و2بیان2رفتارهای2محرک2خالقیت2خود2و2البته2عوامل2کالبدی2تحریک2و2تأمین22کننده2آن2فعالیت22ها2بپردازند.2
در2نتیجه2برخی2از2ویژگی22های2فضایی،2فضاهای2عملکردی2و2قابلیت22های2محیطی2متناظر2با2آن2ها2به2عنوان2اجزاء2فیزیکی2
اصلی2مؤثر2بر2بروز2خالقیت2معرفی2شد2و2در2نهایت2به2واسطه2تحلیل2عاملی2اکتشافی2به2عنوان2یک2سری2عوامل2)صفات2
محیطی(2مورد2رتبه22بندی2قرار2گرفت2تا2زمینه2ساز2شکل2گیری2استراتژی2های2اصلی2در2طراحی2محیطی2به2صورت2کلی2و2

به2ویژه2در2اختصاص2به2فضاهای2آموزشی2رشته2معماری2باشد.

واژگان کلیدی: قابلیت22های2محیطی،2ادراک2محیطی،2رفتار2محیطی،2خالقیت،2فضاهای2آموزشی2رشته2معماری.

* این2مقاله2برگرفته2از2رساله2دکتري2نویسنده2اول2تحت2عنوان2»واکاوی2تأثیرات2روانشناختی2مکان2بر2خالقیت2کاربران2محیط2)نمونه2موردی:2
بررسی2تاثیر2فضاهای2آموزشی2بر2خالقیت2دانشجویان2رشته2معماری(«2می22باشد2که2به2راهنمایي2نویسنده2دوم2و2مشاوره2نویسندگان2سوم2و2چهارم2

در2دانشکده2معماری2و2شهرسازی2دانشگاه2آزاد2اسالمی2واحد2تهران2مرکزی2انجام2شده2است.
** E_mail: Gh.Keramati@Iauctb.ac.ir
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1. مقدمه
مراتب2 به2 رهیافت2 که2 است2 اساسی2 پدیده22ای2 خالقیت،2
اجتماعی2 سیستم2 هر2 بنیادین2 اهداف2 از2 آن2 باالی2
آینده22نگر2می22باشد.2در2نتیجه،2تالش2برای2حمایت2و2تسریع2
سیاست2 در2 ضروری2 بخش22های2 از2 یکی2 آن،2 فرآیندهای2
از2 2.)Castells & Hall, 1994( می22شود2 قلمداد2 جوامع2
آنجا2که2استعداد2خالقیت2به2طور2فطری2در2انسان2نهفته2
و2بروز2آن2امری2آموختنی2و2قابل2پرورش2است،2تقویت2آن2
مستلزم2بسترسازی2و2وجود2زمینه2رشد2بوده2و2می22توان2با2
ایجاد2شرایط،2تجهیزات2و2امکانات2الزم2به2این2مهم2دست2
هنر2 در2 انسانی2 حوزه222 هر2 از2 بیش2 خالقیت2 مفهوم2 یافت.2
مورد2تأکید2قرار2دارد2و2در2این2میان2برای2حرفه2معماری2
نیز2همواره2از2پرچالش22ترین2نیازها2و2مسائل2مهم2آموزشی2و2
حرفه22ای2به2شمار2رفته2است2که2در2این2رابطه2منظور2از2آن،2
ایجاد2هرگونه2نوآوری2در2مفهوم،2سبک2یا2کالبد2ساختمان2
.)Sobhiyah, Bemanian, & Keshtiban, 2008(2می22باشد
و2 خالقیت2 ماهیت2 شناخت2 برای2 تالش2 قدمت2 وجود2 با2
راه22های2تقویت2آن،2این2مقوله2هنوز2هم2یکی2از2اسرارآمیزترین2
عده22ای2 است.2 انسان2 اندیشمندانه2 رفتار2 در2 موضوعات2
خالقیت2را2پدیده22ای2اجتماعی2می22دانند2و2آن2را2برخاسته2
قلمداد2 خانوادگی2 شرایط2 و2 جامعه2 مقتضیات2 و2 نیازها2 از2
می22کنند.2برخی2آن2را2به2عنوان2پدیده22ای2شخصی2می22بینند2
که2عواملی2نظیر2انگیزش،2هیجان،2عواطف2و2یادگیری22های2
فردی2در2آن2مؤثر2است.2گروهی2دیگر2خالقیت2را2مفهومی2
شناختی2می22انگارند2که2با2فرآیندهای2عالی2ذهن2نظیر2تفکر،2
باالخره2 و2 دارد2 تعامل2 اطالعات2 پردازش2 و2 تخیل2 هوش،2
عده22ای2آن2را2مفهومی2چندبُعدی2می22دانند2که2مجموعه22ای2
 Golestan(2از2عوامل2اجتماعی2و2شناختی2بر2آن2تأثیر2دارد
Hashemi, 2008(.2بنابراین،2عوامل2مؤثر2در2رشد2خالقیت2
محیطی2 و2 فردی2 دسته2 دو2 به2 کلی2 حالت2 در2 می22توان2 را2
و2 شخصی2 ویژگی22های2 به2 فردی2 عوامل2 که2 کرد2 تقسیم2
با2دیگران2 ارتباط2 به2موقعیت22های2فرد2در2 عوامل2محیطی2
مرتبط2استAmabile, 1990(2(.2هر2چند2که2عنوان2محیط2
را2می22توان2در2هر2یک2از2مفاهیم2محیط2اجتماعی،2فرهنگی،2
از2 تأثیر2هر2کدام2 و2 برد2 به2کار2 اقتصادی،2کالبدی2و2غیره2
اما2 است،2 بررسی2 و2 تأمل2 قابل2 خالقیت،2 مقوله2 بر2 آن2ها2
آنچه2در2این2مطالعه2مورد2نظر2قرار2می22گیرد2همانا2محیط2
معماری2 به2عنوان2محصول2 مکان2 مفهوم2 که2 بوده2 کالبدی2
و2 بی22چون2 تأثیرات2 به2 توجه2 با2 نمود2می22یابد.2 آن2 قالب2 در2
گوناگون2 ابعاد2 در2 انسان2 بر2 کالبدی2 محیط2 مداوم2 و2 چرا2
ذهنی2و2رفتاری،2باید2اذعان2داشت2که2یکی2از2اساسی22ترین2
زمینه22های2بسترسازی2برای2بروز2و2تقویت2خالقیت،2حوزه2
معماری2 است.2 معماری2 واقع2خود2 در2 و2 محیطی2 طراحی2
ابزاری2است2که2به2واسطه2آن،2معنای2واقعی2مکان2حاصل2
می22شود2و2این2مکان2با2همه2ویژگی22ها2و2قابلیت22های2خاص2
خود،2جسم2و2ذهن2انسان2را2تحت2تأثیر2قرار2می22دهد.2لذا2
برنامه22ریزی2و2اقدامات2معمارانه2هدفمند2در2راستای2تعیین2

و2 محیطی2 قابلیت2های21 و2 فرصت22ها2 چرایی2 و2 چگونگی2
فرآیند2 و2 انسان2 بر2 مالحظه22ای2 قابل2 طور2 به2 آن2ها2 تمهید2
از2 وی2 رفتاری2 و2 ذهنی2 خصیصه22های2 بروز2 و2 شکل22گیری2
تحقیقات2خود2 در2 آمابیل22 می2باشد.2 مؤثر2 جمله2خالقیت2
با2بررسی2حدود270002مقاله2مرتبط2با2خالقیت،2دریافت2
که2تنها21382مورد2از2آن2ها2به2متغیرهای2زمینه22ای2خالقیت2
این2متغیرها2 از2 تعداد2بسیار2کمی2 البته2 معطوف2شده2که2
مربوط2به2محیط2کالبدی2است.2در2صورتی2که2وی2عقیده2
محرک2 ادراکی2 و2 شناختی2 لحاظ2 از2 کالبدی2 محیط2 دارد2
 Amabile,( باشد2 خالقیت2 تقویت22کننده2 می22تواند2 و2 است2
1996(.2وودمن23نیز2محیط2کالبدی2را2به2عنوان2یک2تأثیر2
 Woodman, Sawyer, & Griffin,(2زمینه22ای2مهم2می22داند
کالبدی2 محیط2 که2 است2 باور2 این2 بر2 مارتنس24 و2 2)1993
می22تواند2بر2کارها2و2فرآیندهای2خالقیت2و2تغییر2انگیزه2به2

2.)Martens, 2011(2طور2قابل2توجهی2مؤثر2باشد
با2این2مقدمه،2هدف2اصلی2این2تحقیق2دستیابی2به2اصول2
)به2 کالبدی2 محیط2 اثرات2 تقویت2 به2 که2 است2 قواعدی2 و2
صورت2عام(2بر2بروز2و2ارتقاء2خالقیت2کاربران2آن2بی22انجامد.2
منظر2 از2 مکان2 سویه2 دو2 رابطه2 بررسی2 منظور2 این2 برای2
قابلیت22های2محیطی2و2سطوح2معنایی2با2خالقیت2به2عنوان2
انگیختارهای2 تعیین2 و2 بر2ذهن2 مبتنی2 انگیزشی2 نیاز2 یک2
اصلی2 سؤال2 دیگر،2 عبارت2 به2 است.2 ضروری2 آن2 محیطی2
این2پژوهش2عبارت2از2این2است2که2اهمیت2تأثیرات2روانی2
کالبدی2 بُعد2 عبارتی2 به2 یا2 معماری2 مکان2 کالبدی2 عوامل2
نقش2 و2 است2 آن2چقدر2 کاربران2 بر2خالقیت2 مکان25 حس2
طراحی2معماری2در2جهت22دهی2و2تقویت2آن2ها2چیست؟2لذا2
به2عنوان2فرضیه2ابتدایی2تحقیق2می22توان2عنوان2کرد2»امکان2
بروز2و2ارتقاء2خالقیت2کاربران2در2یک2محیط،2تحت2تأثیر2
برخی2از2همان2ویژگی22ها،2قابلیت22ها2و2صفاتی2قرار2می22گیرد2
از2حس2مکان2منجر2 باالیی2 به2حصول2مراتب2 احتماال2ً که2

می22شود«.

2. پیشینه تحقیق  
اولین2روش22ها2برای2توسعه2و2ارتقاء2خالقیت2در2سال219482
میالدی2توسط2اسبرن26ارائه2شد2که2حاصل2آن2تأکید2بر2کار2
 Osborn & Scribner,(2گروهی27و2روش2طوفان2فکری28بود
و219702 دهه22های219602 طول2 در2 و2 آن2 از2 پس2 2.)1984
میالدی،2تالش22های2فراوانی2برای2نهادینه2کردن2مدل22های2
توسعه2و2ارتقاء2خالقیت2انجام2گرفت2که2در2انتهای2هزاره2
توانایی22ها،2 مبنای2 بر2 نیکرسن29 دوازده22گانه2 فرآیند2 به2 دوم2
 Nickerson,(2تجربیات2و2دانش2کسب2شده2افراد2منجر2شد
1999(.2در2زمینه2عوامل2محیطی2تأثیرگذار2بر2خالقیت2نیز2
تحقیقاتی2انجام2شده2که2در2مقایسه2با2اهمیت2این2موضوع،2
بسیار2ناچیز2به2نظر2می22رسد.2با2وجود2این2باور2که2محیط،2
نقش2برجسته22تری2نسبت2به2عوامل2شخصیتی2در2خالقیت2
و2 ویژگی22ها2 به2 نسبت2 محیطی2 عوامل2 در2 تغییر2 و2 دارد2
 Amabile, Hill,(2استعدادهای2فردی،2بسیار2راحت22تر2است



81
هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع

 خالقیت معامری به مثابه معامری خالقیت؛ تحلیل و رتبه  بندی تأثیرات روانشناختی کالبد محور

حس مکان بر خالقیت کاربران محیط

شامره صفحه مقاله: 79-96
13

99
ن
ستا

تاب
.3

ه1
مار

ش


Hennessey, & Thige, 1994(،2اکثر2تحقیقات2مذکور2به2
صورت2موضعی2و2محدود2به2مسئله2نگریسته2و2به2طور2عمده2
برای2تقویت2 یا2چند2عامل2محیطی2خاص2 بر2بررسی2یک2
ابعادی2از2خالقیت2قشر2معینی2از2کاربران2محیطی2متمرکز2
شده2و2به2ارائه2راهکارهایی2در2مقیاس2جزئی2اکتفا2نموده22اند.2
یکی2از2معدود2مطالعات2بارزی2که2در2این2زمینه2وجود2دارد،2
تحقیق2توکر210است2که2به2مسئله2نوآوري2در2مراکز2تحقیقاتي2
پرداختToker, 2003(2(.2وي2در2پژوهش2خود2با2استفاده2از2
روش2نحو2فضا211به2بررسي2اثر2آرایش22هاي2فضایي2متفاوت2
دفاتر2تحقیقاتي2و2آزمایشگاه22ها2بر2مشاوره22هاي2رو2در2روي2
تکنیکي2و2خروجي22هاي2نوآوري2محققین2متمرکز2شد.2در2
این2رابطه2بیسادی2و2همکاران2)2013(2در2تحقیق2خود2با2
عنوان2»صفات2فضایی2مؤثر2بر2افزایش2خالقیت2محققین2در2
مراکز2تحقیقات2معماری2و2شهرسازی«2به2بررسی2کیفیت2
فضاهاي2جمعي2در2مراکز2تحقیقاتي2معماري2و2شهرسازي2
رهنمودهایي2 ارائه2 ایشان2 پژوهش2 از2 هدف2 پرداختند.2
خالقیت2 افزایش2 راستای2 در2 مذکور2 مراکز2 طراحي2 براي2
تاثیر2ویژگی22های2فضایي2 بود2و2در2آن2 نوآوري2محققین2 و2
همجواري2 انعطاف22پذیري،2 فضایي،2 تنوع2 زیبایي،2 خلوت،2
بر2 مؤثر2 فضایي2 خصیصه22های2 به2عنوان2 که2 رویت22پذیري2 و2
افزایش2خالقیت2شناسایي2گردیده2بر2عواملی2چون2انگیزه،2
تعیین2 تفکر2خالق2 و2 تعامالت2 آرامش2و2آسایش2کالبدي،2
در2 2)2010( همکاران2 و2 شفایی2 همچنین2 است.2 شده2
آموزشی2 فضاهای2 طراحی2 »اصول2 عنوان2 تحت2 تحقیقی2
کودکان2بر2اساس2مدل2خالقیت«2به2ارائه2پیشنهاداتی2برای2
در2 کودکان2 خیال22پردازی2 و2 کنجکاوی2 حس2 برانگیختن2
محیط22های2آموزشی2پرداخته2بودند2که2عمده2نتایج2حاصل2
باز2 از2فضاهای2 امکان2بهره22گیری2آزادانه2کودکان2 به2 از2آن2
2)2012( قره22بیگلو2 می22گردید.2 معطوف2 طبیعی2 مصالح2 و2
پرورش2 در2 عوامل2محیطی2 نام2»نقش2 به2 مقاله22ای2 در2 نیز2
بستری2 را2 باز2شهری2 فضای2 و2 محیط2 کودکان«2 خالقیت2
می22داند.2 آن2ها2 در2 خالقیت2 بروز2 و2 کودکان2 آموزش2 برای2
تعامل2 قابلیت2 افزایش2 با2 مهم2 این2 که2 می22کند2 بیان2 وی2
اجتماعی2و2یادگیری2در2کودک2میسر2می22شود2و2دلیل2آن2
تنوع2مسائل2جاری2و2تفاوت2آن2ها2با2تربیت2یکنواخت2و2از2
پیش22تعیین2شده2والدین2است.2در2همین2ارتباط،2عظمتی2و2
همکاران2)2016(2در2مقاله22ای2تحت2عنوان2»اصول2طراحی2
مؤثر2در2ارتقاء2خالقیت2دانش22آموزان2در2فضاهای2آموزشی2
الهیجان(«2 شهر2 دخترانه2 دبیرستان2های2 موردی:2 )نمونه2
رابطه2عوامل2کالبدی2تغییرپذیری2نور2و2رنگ،2تغییرپذیری2
آب2 سبز،2 فضای2 وجود2 فرم22ها،2 انعطاف22پذیری2 مبلمان،2
در2 را2 نیمه22باز2 فضاهای2 از2 بهره22گیری2 و2 طبیعی2 مصالح2 و2
راهکار2 ارائه2 به2 و2 نموده2 بررسی2 خالقیت2 عوامل2 تحریک2
پرداختند.2همچنین2کریمی22آذری2و2همکاران2)2016(2در2
تحقیق2خود2با2عنوان2»اصول2طراحی2فضاهای2مسکونی2با2
رویکرد2ارتقاء2خالقیت2کودکان272-232ساله2در2ایران2)نمونه2
موردی:2شهر2تهران-2منطقه42(«2چنین2نتیجه2می22گیرند2

که2به2کارگیری2عناصر2طبیعی،2ایجاد2فضاهای2ایمن2و2در2
عین2حال2پیچیده2و2انعطاف22پذیر2از2طریق2تأثیر2مثبت2بر2
آرامش2 و2 کنجکاوی2 ابتکار،2 بازی،2 برای2 کودک2 انگیزش2
روانی،2قادر2به2ارتقاء2خالقیت2وی2در2محیط2مسکونی2است.2
تحقیقات2 کلیه2 میان2 در2 که2 می22رسد2 نظر2 به2 حال2 این2 با2
داخلی2و2خارجی2که2تاکنون2در2این2حوزه2صورت2گرفته،2
تحقیق2ویلیامز212)2013(2با2عنوان2»فضاهای2کاری2مبتنی2
بر2خالقیت«2با2نگرشی2عمیق22تر2به2مسئله2پرداخته2و2سعی2
بر2تبیین2سیستماتیک2فرآیند2بروز2و2ارتقاء2خالقیت2تحت2
تأثیر2عوامل2محیطی2داشته2است.2البته2باید2عنوان2کرد2که2
این2تحقیق2در2حوزه2مدیریت2سازمانی2صورت2گرفته2و2به2
مفهوم2محیط2در2ابعاد2مختلف2به2ویژه2اجتماعی2توجه2دارد.2
لذا2تمرکز2تخصصی2مورد2انتظار2بر2عوامل2کالبدی2در2آن2

مشهود2نیست.2

3. مبانی و چارچوب نظری تحقیق
مبانی2نظری2پژوهش2حاضر2در2حوزه2خالقیت2و2روانشناسی2
محیطی2خالقیت2به2قرار2زیر2مطرح2می2شود2که2در2آن2به2
سازه22ها2و2مفاهیم2مورد2نیاز2بخش2تحلیلی2تحقیق2پرداخته2
شده2و2در2نهایت2چارچوب2نظری2تحقیق2در2قالب2یک2مدل2

مفهومی2ارائه2می22شود.22

3-1- مفهوم خالقیت و عوامل مؤثر بر آن
تعاریف2زیادي2براي2خالقیت2وجود2دارد2و2یکي2از2رایج22ترین2
خالقیت2 می22دارد:2 بیان2 که2 شد2 ارائه2 آمابیل2 توسط2 آن2ها2
فرآیند2ایجاد2ایده22هاي2جدید2و2نوآوری2در2به2کارگیري2موفق2
آن2ها2استAmabile, 1983(2(.2در2این2بیان2خالقیت2دارای2
دو2بعد2ذهنی2و2عینی2می22باشد2که2هر2دو2در2ارزیابی2این2
توانایی،2مهم2قلمداد2می22شوند.2با2پذیرش2این2تعریف،2سه2
توسط2 که2 می22شود2 ملحوظ2 برای2خالقیت2 اساسی2 ویژگی2
توسط2 و2 شد2 ارائه2 بار2 اولین2 برای2 2)1962( مک22کینون213

میر214)1999(2مورد2تأکید2قرار2گرفت:
1-2بداعت،22-2واقع22گرایی2هدفمند2و32-2ماهیت2فرآیندی2
این2 مسئله،2 کاربردی2 در2حیطه2 بنابراین2 زمان.2 بر2 مبتنی2
و2 تعریف2 فردی222 شاخص2 سه2 با2 می22توان2 را2 کلی2 مفهوم2

:)Strzalecki, 2000(2ارزیابی2نمود
1-2سیستم2شناختی2ذهن2و2انعطاف22پذیری2در2فرآیندهای2
در2 اختیار2 و2 آزادی2 شامل2 شخصیتی2 سیستم2 2-2 آن2
در2 اختیار2 و2 ارزشی2 سیستم2 2-3 بیان2 و2 خوداظهاری2
رهیافت2 برای2 آن2ها2 به2 توجه2 که2 انتخاب2 و2 ارزش22گذاری2
به2عوامل2کالبدی2محیط2در2ارتباط2با2بروز2خالقیت2حائز2
خالقیت،2 دسته22بندی2 در2 2)1999( بادن215 است.2 اهمیت2
که2 تاریخی216 خالقیت2 می22کند:2 معرفی2 نوع2 دو2 بر2 را2 آن2
تاریخ2و2فرهنگ2را2متحول2می22سازد2و2خالقیت2شخصی217
که2به2واسطه2آن2ایده22هایی2نو2برای2شخص2حاصل2شده2و2
تعریف،2 این2 موازات2 به2 ندارد.2 فرهنگی2 یا2 تاریخی2 اهمیت2
از2 ارائه2شده2که2 انواع2خالقیت2 از2 دسته22بندی22های2دیگری2
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جمله2مهم2ترین2آن2ها2می22توان2به2خالقیت2آنی218و2خالقیت2
روزمره219اشاره2کرد.2خالقیت2آنی2یا2مقطعی2در2حد2وسع2
را2 جامعه2 در2 تغییر2 بادن،2 تاریخی2 خالقیت2 مانند2 به2 فرد2
منجر2می22شود2و2خالقیت2روزمره2به2نوعی2اطالق2می22شود2
عبارتی2 به2 و2 مسائل2خود2 به2حل2 آن2 واسطه2 به2 افراد2 که2
 Amabile, 1983;( مشغولند2 زندگی2شان22 و2 کار2 بهبود2

2.)Simonton, 2005; Runco, 2007
اولین2مدل22خالقیت2که2بر2ماهیت2فرآیندی2آن2داللت2دارد2
در2سال219262 و2 تبیین2 پونکیر220 توسط2 در2سال219132
مقدمه22چینی،2 شرح2 به2 مرحله2 چهار2 در2 واالس221 توسط2
این2 شد.2 فرمول2بندی2 تصدیق،2 و2 شفاف22سازی2 نهفتگی،2
چهار2 به2 2)1989( راسل223 و2 ایوان222 توسط2 متعاقبا2ً مدل2
اثبات«2به2انضمام2 مرحله2»آماده22سازی،2نهفتگی،2اشراق2و2
یک2مرحله2شرطی2تحت2عنوان2»ناکامی«2توسعه2یافت2که2
تغییر2 چرخه22ای2 حالت2 به2 حالت2خطی2 از2 را2 مذکور2 مدل2
 Rezaei, Keramati, & Dehbashi Sharif,( می22داد2
2018(.2در2این2بین،2چیکسنتمیهالی224)1996(2نیز2مدل2
واالس2را2با2یک2مدل2چرخه22ای2منطبق2ساخت2که2در2آن2فاز2
»اثبات«2به2دو2مرحله2»ارزیابی2و2تدوین2جزئیات«2تقسیم2
که2 می22سازد2 روشن2 فرآیندی2 ماهیت2 این2 بررسی2 می22شد.2
خالقیت2یک2ویژگی2صرفا2ًشخصیتی2نیست2که2بدون2هیچ2
تغییری2در2وجود2انسان2نهفته2باشد.2بلکه2از2جمله2مواردی2
و2 شده2 تقویت2 ویژه،2 عواملی2 تأثیر2 تحت2 کاماًل2 که2 است2
 Rezaei, Keramati,( می22شود2 تضعیف2 موانعی2 واسطه2 به2
اهمیت2 لذا2 2.)Dehbashi Sharif, & Nasirsalami, 2018
شناختی2 ادراکی-2 فرآیند2 یک2 به2عنوان2 خالقیت2 بررسی2
کالبدی2 محیط2 با2 ارتباط2 در2 ذهن2 فعالیت22های2 از2 حاصل2
از2پیش2 و2به2عبارتی2روانشناسی2محیطی2خالقیت،2بیش2

ضروری2می22نماید.

3-2- روانشناسی محیطی خالقیت
یکی2از2مهم2ترین2حوزه22های2رفتاری2ذهن2انسان2در2مواجهه2
به2 منجر2 موضوع2 این2 اهمیت2 و2 می2شود2 مطرح2 محیط2 با2
عنوان2 تحت2 روانشناسی2 علم2 از2 شاخه22ای2 آمدن2 پدید2
محیط2 بستر،2 این2 در2 است.2 گردیده2 محیطی2 روانشناسی2
وی2 فعالیت2های2 و2 رفتارها2 ظرف2 مثابه2 به2 انسان2 زندگی2
قلمداد2شده2و2تحت2عنوان2قرارگاه2رفتاری225معرفی2و2مورد2
و2 رفتار2 که2 است2 این2 بر2 فرض2 لذا2 می22گیرد.2 قرار2 بررسی2
تجارب2انسان2را2نمی22توان2بدون2توجه2به2شرایط2محیطی2و2
به2صورت2مجزا2مدنظر2قرار2داد.2همان2طور2که2الکساندر2226
بیان2کرد2»الگوی2رویدادهایی2را2که2بر2زندگی2در2بناها2و2
رخ2 آن2 در2 که2 فضاهایی2 از2 نمی22توان2 است،2 غالب2 شهرها2
می22دهند2جدا2کرد«Alexander, 1979, p. 61(2(.2بنابراین2
می22توان2اذعان2داشت2که2رابطه2میان2انسان2و2محیط2یک2
رابطه2دوسویه2است2که2از2طریق2ادراک2صورت2گرفته2و2این2
ادراک2یک2فرآیند2صرفا2ًبیولوژیک2نبوده2و2از2فردی2به2فرد2
موضوع2 به2 باید2 رابطه2 این2 در2 لذا2 می2باشد.2 متفاوت2 دیگر2
انگیزش2و2رابطه2آن2با2مفهوم2نیاز2توجه2ویژه2نمود.2انسان2

دارای2انگیزش22های2مادی،2روانی2و2روحانی2گوناگون2است2
که2نیرویی2هدایت22کننده2و2سازمان22دهنده2ادراک،2شناخت2
و2رفتار2هدفمند2آدمی2قلمداد2می22شود.2با2توجه2به2این2که2
رفتارهای2فرد2برای2ارضاء2نیازهای2وی2بروز2می22یابد،2چنین2
که2 محیط2 یک2 خاص2 ویژگی22های2 که2 می22شود2 پنداشته2
توسط2کاربر2آن2به2گونه22ای2منحصر2درک2می22شود،2محرک2
انگیزه2برای2بروز2رفتارهایی2در2راستای2ارضاء2نیازهای2وی2
زیادی2 حد2 تا2 نیز2 رفتارها2 این2 در2 میزان2خالقیت2 و2 بوده2
به2ویژگی22های2محیطی2مذکور2وابسته2می22باشد.2در2تشریح2
این2فرآیند2باید2بر2مفهوم2قابلیت2تمرکز2کرد.2واژه2قابلیت2
در2سال219772توسط2گیبسون227مطرح2شد.2نظر2وی2بر2
این2بود2که2ترکیب2مواد2و2سطوح2گوناگون2تشکیل2دهنده2
جهان،2کشف2برخی2قابلیت22هاي2محیطی2را2آشکار2می22سازد2
و2انسان،2سطوح2محیط2کالبدی2را2دگرگون2می22کند2تا2بتواند2
نماید2 منطبق2 خویش2 نیازهای2 بر2 را2 محیط2 قابلیت2های2
)Motalebi, 2001(.2در2حقیقت2محیط2کالبدي2مشتمل2بر2
مجموعه22اي2از2سطوح2است2و2انسان2با2تغییر2در2این2سطوح،2
 Mortazavi,(2معانی2محیط2ساخته2شده2را2تغییر2می22دهد
2001(.2لذا2مطابق2با2نظر2گیبسون،2»بنا2با2موجودیت2خود2
چیزي2را2پیشنهاد2می22دهد«Lang, 1987, p. 91(2(.2البته2
مبتنی2 محیط،2 یا2 قابلیت22هاي2شیء2 که2 داشت2 توجه2 باید2
نیازهاي2مشاهده22گر2 بر2ویژگی22ها،2تجربه22ها،2شایستگی22ها2و2
است.2»یک2محیط،2ممکن2است2داراي2قابلیت22هایی2خاص2
براي2فرد2خاصی2باشد.2اما2در2عین2حال2براي2شخص2دیگری2
این2قابلیت22ها2)بیشتر2به2علت2عدم2دانش2به2وجود2آن2ها(2
نسازد«2 آشکار2 او2 بر2 را2 آن2ها2 محیط2 آن2 و2 بوده2 بی22معنی2
)Motalebi, 2001, p. 62(.2به2عبارت2دیگر2به2واسطه2همین2
معنا،2 مقوالتی2چون2 که2 است2 متغیر2 و2 بالقوه2 قابلیت22های2
زیبایی2و2پسند2در2نظر2کاربر2شکل2گرفته2و2بالفعل2می22شود2
و2این2معنا2الزمه2بروز2رفتار2و2تعیین22کننده2میزان2خالقیت2
در2آن2است.2بنابراین2می22توان2عنوان2کرد2که2احساسات2و2
کنش22های2انسانی2توسط2قابلیت22های2محیط2انسان22ساخت،2
محدود2می22شودLang, 1980(2(2و2لذا2معنای2یک2محیط2که2
در2بستر2این2تحقیق2متناظر2با2میزان2خالقیت2بروز2یافته2
کاربر2محیطی2آن2است2حاصل2تعامل2بین2قابلیت22های2آن2
محیط2و2نیازهای2وی2می22باشد.2با2این2توضیح2می22توان2ادعا2
کرد2که2قابلیت22های2محیطی2مدنظر2در2این2تحقیق2که2از2
ویژگی22های2فضایی2و2فضاهای2عملکردی2اثر2معماری2نشأت2
 Rezaei, Keramati, Dehbashi Sharif, &( می22گیرند2
Nasirsalami, 2018(2یکی2از2مهم2ترین2متغیرهای2میانجی2
مسئله2پژوهش2)به2عنوان2ورودی2فرآیند2ادراک2و2به2عبارتی2

عامل2تحریک2رفتار2خالقانه(2به2شمار2می22روند.

3-2-1- حواس و ادراک محیطی از منظر خالقیت
مرکز2 به2 محیطی2 اطالعات2 انتقال2 برای2 ابزاری2 حواس،2
برای2 الزم2 شرط2 عبارتی2 به2 و2 انسان2 ذهن2 پردازشگر2
حصول2ادراک2فرد2نسبت2به2محیط2می22باشد.2انسان2حواس2
مورد2 پنجگانه،2 حواس2 میان،2 این2 در2 که2 دارد2 گوناگونی2
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حواس2 اما2 است.2 گرفته2 قرار2 بیشتری2 شناخت2 و2 بررسی2
انسان2فراتر2از2این2تعداد2بوده2و2به2ویژه2در2رابطه2با2مقوله2
به2 نسبت2 رفتاری2خالقانه2 واکنش2 بروز2 و2 کالبدی2 محیط2
گشایش2 بر2 مبتنی2 حواس2 جمله2 از2 مواردی2 به2 باید2 آن2
فضایی،2ژرفا2و2درد2که2دارای2منشاء2عصب22شناختی2هستند2
و2همچنین2حواس2مبتنی2بر2گویایی2)بیان(،2تعقل2و2فردیت2
)ذات28(2که2اولین2بار2توسط2اشتاینر229)1916(2دسته22بندی2
و2گزارش2شدند2اشاره2نمود.2باید2توجه2داشت2که2بسیاری2
از2حاالت2مؤثر2انسان2در2ارتباط2با2مقوله2خالقیت2و2متعاقبا2ً
ایجاد2انگیزش2کافی2برای2بروز2رفتارهای2خالقانه2به2واسطه2
این2حواس2مورد2ادراک2قرار2گرفته2که2در2برخی2موارد2با2
هم2همپوشانی2داشته2و2در2ادامه2به2اهم2آن2ها2در2قالب2چهار2

مفهوم2مهم2پرداخته2می22شود.2
الف( آسایش2

آسایش2عبارت2است2از2تأمین2مناسب2مجموعه22ای2از2عوامل2
محیطی2که2منجر2به2رضایت2کاربر2آن2محیط2از2وجه2فیزیکی2
است2 تأثیرگذار2 وی2 انگیزش2 و2 استقامت2 در2 و2 می22شود2
)Brill, Margulis, & Konar, 1984(.2در2ارتباط2با2مقوله2
مازلو230 نیازهای2 سلسله22مراتب2 هرم2 به2 استناد2 با2 خالقیت2
عامل2 یک2 به2عنوان2 محیط2 در2 آسایش2 تأمین2 عدم2 قطعا2
بازدارنده2خالقیت2چه2در2عرصه2ظهور2و2چه2در2تداوم2آن2
مطرح2می22شود.2لذا2توجه2به2حواسی2که2با2آسایش2محیطی2
مرتبط2هستند2از2جمله2چشایی،2بویایی،2شنوایی،2المسه2و2
بینایی2در2این2مقوله2حائز2اهمیت2می22باشد.2با2این2توضیح2
که2دو2مورد2اول2بیشتر2در2حوزه2کیفیت2هوای2محیطی2از2
درحوزه2 بیشتر2 بعد2 مورد2 دو2 تازگی،2 و2 بو2 دما،2 نظر2 نقطه2
جنس2و2بافت2مصالح2و2به2ویژه2تجهیزات2آسایش2محیطی2و2
مورد2آخر2بیشتر2در2حوزه2زیبایی22شناسی2موضوعیت2دارد.

ب( گشایش2
به2 نسبت2 فضایی2 نقطه2 هر2 در2 که2 حسی2 به2 مفهوم2 این2
میزان2گشودگی2یک2محیط2بسته2در2کاربر2ایجاد2می22شود2
عصب22شناختی،2 منشأ2 دارای2 عمده2 به2طور2 و2 شده2 اطالق2
حالت2 این2 2.)Franz, 2004( است2 عاطفی2 و2 روانشناختی2
پیچیدگی،2 چون2 ویژگی22هایی2 به2 روانی2 عصبی-2 بُعد2 از2
فضایی2 مرزبندی2 البته2 و2 حرکتی2 و2 بصری2 نفوذپذیری2
انسان2 مغز2 از2 خاصی2 بخش2 توسط2 عمدتا2ً و2 شده2 مربوط2
و2 پردازش2 مورد2 پاراهیپوکامپ231 شکنج2 عنوان2 تحت2
این2 با2 ارتباط2 در2 2.)Stamps, 2005( می22گیرد2 قرار2 ادراک2
تضاد،2 بر2 تأکید2 با2 »پیچیدگی2 چون2 کلیدواژگانی2 مفهوم،2
غنای2حسی2و2ارتباط2بصری«2و2همچنین2»نظم2با2تأکید2
بر2خوانایی،2شفافیت2و2انسجام«2مورد2بحث2و2بررسی2قرار2
جهت2 همین2 به2 و2 2)Franz & Wiener, 2008( گرفته2
از2 دارد.2 پژوهش2 این2 نظری2 مبانی2 در2 زیادی2 اهمیت2
مهم2ترین2نتایجی2که2در2این2حوزه2تحقیقاتی2به2دست2آمده2
می22توان2به2تأثیر2مثبت2ارتفاع2زیاد2سقف2یک2فضای2بسته2
بر2تفکر2از2نوع2مفهومی2و2ارتفاع2کمتر2آن2بر2تفکر2از2نوع2
متمرکز2بر2جزئیاتMeyers-Levy & Zhu, 2007(2(،2تأثیر2

مثبت2بی22نظمی2سازنده2)تعمدی2و2قابل2کنترل(2در2مقابل2
در2حس2 محیط(2 )آشفتگی2 مخرب2 بی22نظمی2 منفی2 تأثیر2
Stamps & Krish- )گشایش2فضایی2و2متعاقبا2ًتفکر2خالق2
nan, 2006(2و2در2نهایت2تأثیر2مثبت2پیچیدگی2و2ابهام2در2
 Brill, Margulis, &(2مرزهای2محیطی2بر2عملکرد2خالقانه

Konar, 1984(22اشاره2نمود.

ج( ژرفا
ژرفا2یا2حس2گذار2که2عمده22ترین2نمود2آن2در2حرکت2بروز2
می22یابد2یکی2از2ابتدایی22ترین2راهکارهای2بشر2برای2مواجهه2
با2مسائل2و2مشکالت2بوده2و2از2دیرباز2مورد2تأکید2قرا2داشته2
حین2 در2 تفکر2 که2 می22شود2 اظهار2 مثال2 به2عنوان2 است.2
 Beatty &(2قدم2زدن2به2حل2هر2مسئله2ای2کمک2می2کند
Ball, 2011(.2این2حس2اولین2بار2توسط2اشتاینر2)1916(2
در2ارتباط2با2حرکت2مطرح2و2به2مسئله2برقراری2توازن2به2
صورت2ناخودآگاه2مربوط2شد.2در2این2رابطه،2چیکسنتمیهالی2
)1996(2فعالیت22های2تسهیل22کننده2فرآیند2خالقیت2را2قدم2
زدن،2شنا2کردن،2رانندگی2کردن،2موج22سواری2و2مواردی2از2
این2دست2معرفی2می22کند2که2همگی2به2نحوی2به2حس2گذار2
مربوط2می22شوند2و2به2ویژه2در2مورد2قدم2زدن2و2تأثیر2آن2بر2
خالقیت2از2مجاری2پدیده22های2روانی2انگیختگی2و2اعتماد2به2
2)Blanchette, Ramocki, O’del, & Casey, 2005(2نفس
حائز2 2)Beatty & Ball, 2011( شناختی2 پدیده22های2 و2
اهمیت2است.2به2گونه22ای2که2حواس22پرتی2مثبت2حاصل2از2
قدم2زدن2به2یک2فرآیند2واگرای2پردازش2شناختی2دادگان2
می22شود2 منجر2 خالقانه2 خروجی2 نتایج2 متعاقبا2ً و2 ورودی2
میانجی22گری2 نقش2 نحوی2همان2 به2 که2 2)Osborn, 1953(
ناخودآگاهی2در2حفظ2توازن2حین2حرکت2را2تداعی2می22کند.

د( سرزندگی
توسط2 مطروحه2 محیطی2 شرایط2 تشریح2 به2 اصطالح2 این2
می22پردازد2 انسان22ساخت2 فضای2 یک2 در2 2)1979( الکساندر2
از2حضور2در2مکان2می22شود.2 که2منجر2به2خرسندی2کاربر2
این2دسته22بندی2شامل2حواسی2چون2گویایی2و2بیان،2تعقل2
و2تفکر،2فردیت22گرایی2و2ذات2می22باشد.2به2نظر2می2رسد2که2
انسان2و2 همه2این2حواس2به2نحوی2به2مسئله2جمع22گرایی2
ادبیات2 در2 مکررا2ً که2 معطوف2شده2 او2 اجتماعی2 ارتباطات2
Brill, Weider- است2 گرفته2 قرار2 تأکید2 مورد2 )خالقیت2
به2ذکر2 mann, Alard, Olson, & Keable, 2001(.2الزم2
درک2 به2 اشتاینر2 منظر2 از2 ذات2 حس2 حتی2 که2 می2باشد2
خود2یا2ذات2اشخاص2دیگر2به2واسطه2فرد2اطالق2می22شود2تا2
بدین2طریق2نسبت2به2قرابت2با2آن2ها2و2نحوه2خودبیانی2در2
میان2آن2ها،2تعیین2قلمرو2و2تنظیم2فضای2شخصی2خویش2
این2مبنا2می22توان2 بر2 2.)Steiner, 1916(2تصمیم22گیری2کند
اذعان2داشت2که2این2حالت2یکی2از2عمده22ترین2عوامل2ایجاد2
و2 انگیزش2 در2 فزاینده22ای2 به2صورت2 که2 است2 مکان2 حس2
Killeen, Ev- )توانایی22های2خالقیت2فرد2تأثیرگذار2می22باشد2

.)ans, & Danko, 2003
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3-2-2- رفتارها و ویژگی  های رفتاری محرک خالقیت 
آن2گونه2که2از2ادبیات2موضوع2بر2می22آید2به2طور2کلی2امکان2
کارکردی2 محیط2 یک2 در2 ساده2 رفتارهای2 از2 برخی2 وقوع2
کند.2 کمک2 آن2 تداوم2 و2 خالقیت2 بروز2 به2 می22تواند2 خاص2
دسته2 چند2 در2 گروهی2 یا2 فردی2 ماهیت2 با2 رفتارها2 این2
ارتباطات2 رویاپردازی،2 انزوا،2 فیزیکی،2 تحرک2 حواس22پرتی،2
و2 استراحت2 هم22افزایی(،2 بر2 تأکید2 )با2 تعمدی2 یا2 تصادفی2
تمدد2اعصاب،2خالء2فکری2و2غیره2جای2می22گیرد2که2برخی2
از2آن2ها2در2جهت2تعامل2با2افراد،2مسائل،2اطالعات2و2ایده22ها2
یا2 آن2ها2 از2 دوری2 منظور2 به2 دیگر2 برخی2 و2 می22نماید2 رخ2
یک2بستر2)محیط(2خاص2روزمره2صورت2می22پذیرد.2بنابراین2
تمهید2فضاها2و2ویژگی22های2فضایی2ویژه2به2عنوان2ظرف2وقوع2
این2رفتارها2می22تواند2در2تقویت2قابلیت22های2محیطی2برای2
همچنین2 2.)Rezaei, 2018( باشد2 مؤثر2 خالقیت2 تحریک2
باید2توجه2داشت2که2نتایج2برخی2از2مطالعات2اخیر،2حاکی2
از2رابطه2همبستگی2قوی2بین2دو2مفهوم2خالقیت2و2حس2
مکان2است2که2شاهدی2بر2وجود2رفتارهای2محرک2مشترک2
در2تقویت2خالقیت2از2یک2سو2و2بروز2حس2مکان2از2سوی2
پانچولی232و2 به2ویژه2در2تحقیق2 نتیجه2 این2 دیگر2می2باشد.2
همکاران2)2015(2مورد2تأکید2قرار2گرفته2و2حاکی2از2این2
ایجاد2شده2در2 است2که2رابطه2معناداری2بین2حس2مکان2
کاربر2محیط2و2پتانسیل2انگیزانندگی2محیطی2خالقیت2وی2
وجود2دارد.2به2عنوان2مثال،2راهبردی2چون2»میسر2ساختن2
امکان2مشارکت2کاربر2در2طراحی2به2منظور2تأمین2نیازهای2
از2حس2 مناسبی2 تحقق2سطوح2 به2 که2می22تواند2 شخصی«2
با2 نیازهای2مذکور2 بر2رفع2 مکان2در2وی2منجر2شود2عالوه2
ایجاد2انگیزش2و2تحرک2ذهنی2در2تقویت2خالقیت2وی،2نقش2
مستقیم2ایفاء2می22کند.2در2واقع2از2آنجا2که2بین2فرآیندهای2
شناختی2ذهن2و2عوامل2شخصیتی2افراد2مخصوصا2گشودگی2
مقوالت2 با2 ارتباط2 در2 به2ویژه2 امور2 تجربه22پذیری2 و2 ذهنی2
بصری2 زیبایی222 از2 ادراکات2حسی2 میزان2 و2 زیبایی22شناختی2
رابطه2مستقیم2وجود2دارد،2لذا2تحریک2هر2چه2بیشتر2حواس2
مبتنی2بر2درک2زیبایی2محیطی2می22تواند2به2تقویت2خالقیت2
در2کاربران2منجر2شود.2پس2خالقیت2به2عنوان2یک2پدیده2
شناختی2با2مقوله2معنا2و2زیبایی2ناشی2از2آن2رابطه2همبستگی2
قوی2داشتهCasakina & Kreitler., 2011(2(2و2این2رابطه2
به2ویژه2در2خصوص2تفکر2خالق2فیگوراتیو2)تصویری(2بسیار2
 Myszkowski, Storme, Zenasni, &(2حائز2اهمیت2است
هیجان2 رابطه2 به2 باید2 باره2 این2 در2 البته2 2.)Lubart, 2014
محیطی2با2مقوله2غنای2حسی2و2حس2مکان2از2یک2سو2و2
ابعاد2 از2 یکی2 داشت.2 توجه2خاص2 دیگر2 از2طرف2 خالقیت2
هوش2هیجانی،2توانایی2استفاده2از2هیجان2ها2برای2تسهیل2
 Mayer,(2از2جمله2خالقیت2می22باشد فرآیندهای2شناختی2
بر2 هیجان2ها2 این2 که2 چرا2 2.)Caruso, & Salovey, 2000
نظام2شناختی2فرد2تأثیر2می22گذارند2و2آن2را2تغییر2می22دهند.2
را2 تا2مسائل2 را2وادار2می22کند2 تغییرات،2نظام2شناختی2 این2
از2جنبه22های2مختلف،2بررسی2کرده2و2در2مورد2یک2مسئله،2
تورنس2233 راستا،2 این2 در2 بی2اندیشد.2 خالقانه22تر2 و2 عمیق22تر2

باعث2 تنها2 نه2 هیجانی2 عوامل2 که2 است2 معتقد2 2)1974(
تسهیل2فرآیندهای2شناختی2می22شوند،2بلکه2برای2رسیدن2
به2دستاوردهای2مهم2تفکر2مانند2خالقیت2ضروری2هستند.2
از2طرفی2جنبه2نظم22دهی2به2هیجان،2بیانگر2توانایی2فرد2در2
کاهش2هیجان2های2منفی2و2حفظ2هیجان2های2مثبت2است2
که2به2ُخلق2مثبت2منجر2شده2و2با2افزایش2انعطاف22پذیری2و2
 Ivcevic,(2بسط2تفکر،2می22تواند2باعث2افزایش2خالقیت2شود
Brackett, & Mayer, 2007(.2بر2این2مبنا،2عوامل2محیطی2
تأثیرگذار2بر2بروز2رفتارهای2هیجانی2قابل2کنترل2در2محیط2
می22توانند2در2میزان2خالقیت2و2بروز2آن2در2کاربران2محیطی2

تأثیر2داشته2باشند.

محیطی  قابلیت  های  و  فضایی  ویژگی  های   -3-2-3
زمینه  ساز خالقیت 

بروز2 رفتارهای2 و2 فعالیت22ها2 از2 برخی2 بیان2شد2 آنچه2 بنابر2
یافته2توسط2افراد،2نقش2محرک2یا2حتی2تمرین2و2ممارست2
می22توان2 که2 آنجا2 از2 و2 کرده2 ایفاء2 را2 شدن2 خالق22تر2 برای2
زمینه2بروز2بسیاری2از2این2رفتارها2را2به2واسطه2تحریکات2
و2 فضایی2 ویژگی22های2 به2 توجه2 ساخت،2 مهیا2 محیطی2
قابلیت22های2محیطی2در2انگیزانندگی2اقدام2به2این2فعالیت22ها2
مدلی2 2)2010( بارت234 رابطه2 این2 در2 است.2 اهمیت2 حائز2
برای2طراحی2فضاهای2خالقیت2برانگیز2پیشنهاد2می22کند2که2
بر2سه2محور2اساسی2استوار2است:12-2طبیعت22گرایی2که2به2
واکنش2احساسی2افراد2نسبت2به2وجوه2مثبت2طبیعت2داللت2
دارد2و2نتایج2آن2توجه2به2مواردی2چون2نورپردازی2طبیعی،2
است.2 آکوستیک2 و2 گیاه،2کیفیت2هوا2 و2 از2گل2 بهره22گیری2
2-2فردیت22گرایی2که2مسئله2تمایل2افراد2به2فضاهای2شخصی2
مقوالتی2 به2 میان2 این2 در2 و2 دارد2 بر2 در2 را2 کار2 و2 زندگی2
معطوف2 و2مسیرهای2حرکتی2 فضایی2 تراکم2 چون2خلوت،2
می22شود.32-2تحریک2که2به2سطوح2مناسب2ویژگی22های2بستر2
به2منظور2ایجاد2انگیزش2در2شرایط2گوناگون2اشاره2می22کند2
و2به2طور2عمده2با2نورپردازی2و2استفاده2هدفمند2از2بافت2ها2و2
رنگ22های2خاص2میسر2می22شود.2مک22کوی235)2005(،2دال236
را2 کالبدی2 محیط2 از2 مؤلفه2 پنج2 نیز2 2)2011( همکاران2 و2
مؤثر2 تیمی2 کار2 در2 خالقیت2 متعاقبا2ً و2 اجتماعی2 رفتار2 بر2
2-2 فضایی،2 سازمان22دهی2 2-1 از:2 عبارت2اند2 که2 می22دانند2
جزئیات2معمارانه،32-2منابع2و2تجهیزات،42-2مناظر2مناسب2
و52-2شرایط2محیطی2متمرکز2بر2آسایش2و2راحتی.2در2این2
راستا2نظریات2مطرح2درباره2محرک22های2کالبدی2خالقیت2از2
قالب2جدول2 دیدگاه2محققین2و2نظریه22پردازان2مختلف2در2
دسته2 چهار2 در2 را2 آن2ها2 منشاء2 می22توان2 که2 شده2 ارائه2 21
کلی2طبیعت22گرایی،2تنوع22طلبی،2زیبایی22طلبی2و2تعامل22گرایی2
مشاهده2نمود.2همچنین2در2یک2دسته22بندی2دیگر2منطبق2با2
نگرش2سیستمی2مدنظر2در2تحقیق2می22توان2عوامل2کالبدی2
محیط2را2به2سه2دسته2مجزای2ویژگی22های2فضایی،2فضاهای2
عملکردی2و2قابلیت22های2محیطی2تفکیک2کرد2که2البته2با2
با2 ارتباط2 از2مهم2ترین2آن2ها2در2 برخی2 و2 رابطه2داشته2 هم2

مقوله2خالقیت2در2جدول222ارائه2شده2است.2
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جدول 1: نظریات مطرح درباره محرک  های محیطی خالقیت
شرحتاریخنظریهپردازمنشأ

طبیعت11گرایی

تأکید1بر1نقش1قابل1توجه1محیط1طبیعی1در1فرآیند1توسعه1و1وضوح1ذهنی1977کاپالن
ایجاد1دید1مناسب1به1منظر1طبیعی2002مک11کوی
1الزام1وجود1گیاهان1در1فضاهای1داخلی2004شیباتا

2005هانر
ارتباط2بصری2با2محیط2طبیعی

2استفاده2از2عناصر2طبیعی2در2فضای2مصنوع2
2رویت22پذیری

تنوع22طلبی

تأکید2بر2این2که2تنوع2فضایی2منجر2به2مقایسه2و2درک2تشابهات2و2تمایزات2می22شود.19792الکساندر
درصورتی2که2یکنواختی2فضایی2به2پرت2اطالعات2و2تضعیف2قوای2ذهن2می2انجامد.

تحریک2کنجکاوی2و2تشویق2به2حرکت2و2کشف2فضا19852گروتر

پاسخگویی2به2نیازهای2مختلف2افراد2متفاوت1993ریو

زیبایی22طلبی
رنگ222به2عنوان2محرک2خالقیت1975تایلر

ایجاد2بسترهای2زیبا2با2استفاده2از2رنگ2و2نور2005هانر

تعامل22گرایی

تنظیم2میزان2و2نوع2ارتباطات2گروهی2مبتنی2بر2شکل2و2اندازه2فضابی22تاهورنکر
تأکید2بر2تعامل2خالقانه1996چیکسنتمیهالی

تأثیر2متقابل2ایده22ها2در2همکاری2000پائولوس
همجواری2افراد2در2عین2برخورداری2از2خلوت2005هانر

جدول 2: عوامل کالبدی مؤثر بر خالقیت 
آیتمهادستهبندی

1ویژگی11های1فضایی

محورهای1دید1کنترل1شده1شفافیتنفوذپذیری1بصری
تناسبات1بصریو1پرسپکتیو1مناسب

نورپردازی1و1سایه1بافت1و1رنگ11پردازی1خاص
مصالح1و1عناصر1طبیعینور1و1تهویه1طبیعیروشن

انسجام1و1پیوستگی1ایستایی1و1تعادلوسعت1و1گشودگیهمپیوندی1درون1و1بیرون
فرمی

تنوع،1تغییر1و1ترکیب1
چالش1انگیزی1و1شکستگی1و1انحنای1فرمیانتظام1و1اغتشاش1فرمیفرمی

تنش11زایی1فرمی

تضاد1و1ساختارشکنی1پیچیدگی1و1ابهام1فرمیخوانایی1و1وضوح1فرمی
نشانه11گی1و1نمادگونگیفرمی

خوانایی1و1وضوح1انتظام1عملکردیجذابیت1و1زیبایی1فرمیرمزگونگی1فرمی
عملکردی

پیوستگی1و1انسجام11اختالط1و1تنوع1عملکردی
عملکردی

وسعت1فضایی1و1تناسبات1
عملکردی

پیچیدگی1و1ابهام1
عملکردی

چالش1انگیزی1و1تنش11زایی1
عملکردی

انعطاف11پذیری1
عملکردی1و1طراحی1

مشارکتی
رویت11پذیریهمجواری

نفوذپذیری1و1تسلسل1نظارت11پذیری
حرکتی

عرصه11بندی1مناسب1و1
محصوریتسلسله1مراتب

ایمنیتعامل11محوری1فضاییرمزگونگی1عملکردیخلوت
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آیتمهادستهبندی

فضاهای1عملکردی1

فضاهای1با1دید1و1منظر1
مسیرهای1پیاده11روی1فضاهای1سبز1جانبیفضاهای1نیمه11باز1میانیمناسب1طبیعی1)نظرگاه(

خارجی

فضاهای1چندمنظورهفضاهای1دسترسی1مناسبفضاهای1مکثفضاهای1قدم1زدن1داخلی

فضاهای1انفرادی1و1فضاهای1غیررسمیفضاهای1رفاهی
فضاهای1جمعیشخصی

قابلیت11های1محیطی

امنیتتجمع11پذیریفعالیت11پذیریحضورپذیری
امکان1استراحت1و1تمدد1

اعصاب
امکان1تحرک1و1قدم1

زدن
امکان1بازی1و1جنب1و1

جوش
تسلط11پذیری1و1امکان1

شخصی11سازی1

ریسک11پذیری1و1شگفت11آوری
تفسیر1و1فلسفه11پذیریتشکیک1و1تردیدانگیزیچالش11انگیزی

امکان1خودنماییکاوش11پذیریتغییر1و1تطبیق11پذیریامکان1حواس1پرتی1مثبت

نقش11پذیری1و1انرژی11بخشیالهام11بخشی
نقش11انگیزی

خاطره11پذیری1و1
خاطره11سازی

امکان1برقراری1ارتباط1
-تقدس11پذیریسرزندگیمستقیم

3-3- مدل مفهومی تحقیق
محیط2 اثر2 مکانیسم2 پژوهش،2 نظری2 چارچوب2 مبنای2 بر2
از2 برخی2 که2 است2 قرار2 بدین2 کاربر2 خالقیت2 بر2 کالبدی2
ایجاد2 سبب2 عملکردی،2 فضاهای2 و2 فضایی2 ویژگی22های2
مواجهه2 در2 کاربر2 لذا2 و2 شده2 محیط2 برای2 قابلیت22هایی2
نظر2 از2 آن2ها2 به2 نسبت2 ادراک2 حصول2 و2 قابلیت22ها2 این2 با2
رفع2 به2 نسبت2 خاصی2 انگیزش2 و2 شده2 تحریک2 ذهنی2
نیازهای2وی2در2سطوح2مختلف2ایجاد2می22شود2که2به2بروز2
رفتار2در2محیط2منجر2خواهد2شد.2در2واقع2می22توان2چنین2
بروز2 و2 ذهن2 محیطی2 خاص2 تحریک22های2 که2 کرد2 عنوان2
رفتارهای2خاص2جسمی2و2ذهنی2ناشی2از2آن2ها2به2فعالیت2
که2 شده2 منتج2 انسان2 مغز2 از2 ویژه22ای2 قسمت22های2 مستمر2
این2طریق2 از2 و2 بوده2 تفکر2خالق2 با2 مرتبط2 امور2 عهده22دار2
به2ارتقاء2خالقیت2کاربر2می22انجامد.2در2این2رابطه2توجه2به2
و2نسبیت2آن2در2 ادراک2ضروری2است2 میانجی22گری2نقش2
با2توجه2به2توانایی2ها222و2شایستگی22های2آن2ها2 افراد2مختلف2
در2درک2قابلیت22های2محیطی،2حائز2اهمیت2می22باشد.2چرا2
که2قابلیت22های2محیطی2همان2گونه2که2پیش2تر2هم2اشاره2
شد2به2عنوان2قابلیت22های2بالقوه2به2شمار2آمده2و2در2صورتی2
که2آگاهی2نسبت2به2وجود2آن2ها2حاصل2نشده2و2به2درستی2

مورد2ادراک2قرار2نگیرند2به2حالت2بالفعل2در2نمی22آیند.
بر2 عالوه2 مختلف،2 افراد2 در2 مذکور2 نسبی2 ادراک2
فرد2 بنیادین2 ویژگی22های2 سایر2 به2 آن2ها2 شایستگی22های2
جنبه2 )با2 باورها2 نظام2 و2 آگاهی2 دانش،2 میزان2 جمله2 از2
ژنتیکی(2 جنبه2 )با2 استعداد2 و2 مزاج2 طبعیت،2 و2 اکتسابی(2
وابسته2است.2بر2این2اساس2قابلیت22های2محیطی2با2درجات2

متفاوتی2مورد2درک2قرار2گرفته2و2بنابراین،2تحریکات2ذهنی2
می2باشد.2 متفاوت2 افراد،2 در2 از2یک2محیط2مشخص2 ناشی2
این2مسئله2در2یک2محیط2ثابت2به2وقوع2رفتارهای2مختلف2
متفاوت2 افراد2 بین2 رفتار2خاص2 یک2 در2 و2ضعف2 یا2شدت2
محیطی-2 تأثیرگذاری2 منوال،2 همین2 بر2 می22شود.2 منجر2
معنای2 به2 نسبت2 را2 افراد2 تفسیر2شخصی2 مذکور،2 رفتاری2
مکان2 حس2 از2 مختلفی2 درجات2 تحقق2 متعاقبا2ً و2 محیط2
آن2ها2 قوای2خالقیت2 بر2 تأثیرات2 این2 برآیند2 و2 زده2 رقم2 را2
محیط2 به2 که2 گونه2 آن2 معنا2 واقع،2 در2 نیست.2 یکسان2 نیز2
و2به2ویژه2فضاهای2با2کاربری2خاص2نسبت2داده2می22شود2به2
 Amabile, 1983; 1996;(2میزان2زیادی2کارایی22محور2است
Brill, Margulis, & Konar, 1984; Hameed & Am-
jad, 2009(.2با2اتخاذ2این2رویکرد2در2پژوهش2حاضر،2مفهوم2
معنای2محیطی2به2محدوده22ای2که2یک2مکان2به2صورت2قابل2
توجه2بر2خالقیت2فردی2و2گروهی2کاربران2تأثیرگذار2باشد2
معطوف2می22شود.2شکل212کلیت2چارچوب2نظری2پژوهش2را2
در2قالب2یک2مدل2مفهومی2به2تصویر2می22کشد2و2بر2اساس2
آن،2متغیرهای2مستقل2تحقیق2شامل2کلیه2عوامل2محرک2
کالبدی2خالقیت2هستند2که2زمینه22ساز2تعریف2قابلیت22های2
تثبیت2 و2 متغیرهای2مستقل(2 و2خروجی2 )برآیند2 محیطی2
ذهنی2 تحرکات2 می22شوند.2 رابطه2 این2 در2 محیطی2 صفات2
مؤثر2بر2خالقیت2نیز2که2متأثر2از2ادراک2قابلیت22های2محیطی2
و2ایجاد2انگیزش2در2واکنش2به2آن2ها2می22باشد2و2همچنین2
تقویت22کننده2خالقیت2که2خود2تحت2 و2 رفتارهای2محرک2
تأثیر2ادراک2محیطی2هستند2به2عنوان2متغیرهای2میانجی2یا2
مداخله22گر2مطرح2می2شود.2در2نهایت2باید2توجه2داشت2که2
تأثیرگذار2 فردی2 ویژگی22های2 شامل2 تحقیق2 کنترل2 متغیر2
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آن2 بر2 مؤثر2 )غیرکالبدی(2 محیطی2 عوامل2 و2 خالقیت2 بر2
انجام2 روش2 در2 خاصی2 تمهیدات2 لحاظ2 با2 باید2 که2 بوده2
پژوهش،2خنثی2شود.2لذا2فرضیه222تدقیق2شده2تحقیق2پس2
از2تدوین2چارچوب2نظری2و2استخراج2متغیرهای2تأثیرگذار2
عوامل2 که:2 است2 قرار2 بدین2 محیطی2 کاربران2 خالقیت2 بر2
کالبدی2محیط2با2لحاظ2مکانیسم2ارتباطی2خاص2و2از2منظر2
بستر2سازی2شرایط2محیطی2مطلوب2در2راستای2بروز،2ارتقاء2
و2تداوم2خالقیت2دارای2اهمیت2قابل2توجهی2می22باشند.2لذا2
خالقیت2معماری2به2کار2رفته2در2طراحی2یک2محیط،2یکی2
خالقیت2 ظرفیت2 کننده2 تعیین2 اصلی2 زمینه22ای2 عوامل2 از2

قابل2بروز2کاربران2آن2محیط2قلمداد2شده2و2یا2به2عبارتی2
خالقیت2 معماری2 مثابه2 به2 را2 معماری2 خالقیت2 می22توان2
دانست2که2این2مهم2به2واسطه2معماری2حواس2و2در2نتیجه2
بروز2حس2مکان2محقق2می22گردد.2در2بسط2این2فرضیه2باید2
امکان2بروز2خالقیت2کاربران2در2یک2 توجه2داشت2که2اوال2ً
محیط،2تحت2تأثیر2برخی2از2ویژگی22ها،2قابلیت22ها2و2صفات2
آن2محیط2قرار2می22گیرد2و2دوم2این2که2بین2معنای2محیطی2
برداشت2شده2توسط2کاربر2)و2متعاقبا2ًمرتبه222محقق2شده2از2
حس2مکان2برای2وی(2و2ظرفیت2خالقیت2قابل2بروز2توسط2

او2در2آن2محیط2رابطه2مستقیم2وجود2دارد.

  شکل 1: مدل مفهومی تحقیق

 

4. روش انجام پژوهش
تحقیق2حاضر2از2دو2مرحله2اصلی2تشکیل2شده2که2عبارت2اند2
به2 موجود2 نظریات2 منطقی2 تحلیل2 و2 ادبیات2 مرور2 2-1 از:2
پیش2 که2 فرضیه2 تدقیق2 و2 نظری2 چارچوب2 ایجاد2 منظور2
از2این2به2آن2پرداخته2شد.22-22اعتبارسنجی2نتایج2مرحله2
قبل2به2واسطه2اعمال2روش22های2تحلیل2آماری2بر2داده2های2
برگرفته2از2مطالعه2موردی.2بنابراین،2ابتدا2با2استفاده2از2روش222
توصیفی-2تحلیلی2به2تعیین2وجوهی2از2محیط2کالبدی2با2
پتانسیل2تقویت2توانایی22های2خالقیت2افراد2در2یک2محیط2
راهبرد2 به2 توجه2 با2 بعد2 مرحله2 در2 و2 پرداخته2 مصنوع2
موردکاوی2و2ماهیت2پیمایشی2تحقیق2که2به2نوعی2به2بستر2
معطوف2 معماری(2 رشته2 آموزشی2 )فضاهای2 مسئله2 وقوع2
می22شود2از2نظریه22یابی2زمینه22ای237استفاده2شد2که2یک2روش2
سنتی2برای2تصدیق2یا2رد2یک2فرضیه2بر2مبنای2گردآوری2و2
2.)Glaser & Strauss, 1967(2تحلیل2دادگان2زمینه22ای2است
الزم2به2ذکر2می22باشد2که2انتخاب2این2روش2به2دلیل2تناسب2
با2ماهیت2اکتشافی2مسئله،2ساختارمندی2و2سازگاری2دقیق2
تحت2 اولیه2 مفاهیم2 و2 یافته22ها2 ظهور2 شده،2 دادگان2کسب2
به2 رهیافت2 اکتشافی،2 متعاقبا2ً و2 نظری2 توسعه2 فرآیندهای2

نتیجه2مطلوب2از2فرآیند2تحقیق2در2زمان2مناسب،2تدقیق2
مکرر2یافته22ها2و2در2نتیجه2بلوغ2نهایی2و2قابلیت2استناد2باالی2
Rezaei, Keramati, Dehbashi Shar- است2 بوده2 )آن2
مصاحبه22های2 مبنا2 این2 بر2 2.)if, & Nasirsalami, 2018
متخصصین2 از2 تعدادی2 با2 و2 طراحی2 نیمه22ساختاریافته22ای2
منظور2 به2 محیطی2 طراحی2 و2 معماری2 حوزه2 دانشگاهی2
کنکاش2در2بستر2موضوع2انجام2شد.2هدف2اساسی2در2این2
بود2 کالبدی2 از2محیط2 مصاحبه22ها2روشن2ساختن2وجوهی2
که2به2عنوان2تقویت22کننده2خالقیت2توسط2افراد2خبره2درک2
می22شود.2اطالعات2به2دست2آمده2در2قالب2جمله،2عبارت2و2یا2
حتی2کلمه22ای2که2به2نحوی2بیانگر2احساس2قابل2توجهی2برای2
مصاحبه2شونده2بود2به2عنوان2واحدهای2اطالعاتی2گردآوری2
اشباع2 مختلف،2 دسته22های2 که2 جایی2 تا2 دسته22بندی2شد2 و2
شوند2)تکرار2یافته22های2حاصل(.2نتیجه2این2مرحله،2تدقیق2
و2تکمیل2چارچوب2نظری2پژوهش2در2قالب2یک2پرسشنامه2
نظرسنجی2 به2 آن2 از2 بهره22گیری2 با2 که2 بود2 محقق22ساخت2
با2 آمده2 دست2 به2 داده22های2 کّمی2 تحلیل2 و2 نمونه2 افراد2 از2
الزم2 شد.2 پرداخته2 استنباطی2 و2 توصیفی2 آمار2 از2 استفاده2
به2ذکر2است2که2سؤاالت2مندرج2در2پرسشنامه2تحقیق2به2



88

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










13
99

ن
ستا

تاب
.3

ه1
مار

ش


منظور2تعیین2درجه2اهمیت2هر2یک2از2ویژگی22های2فضایی،2
در2 شده2 ارائه2 محیطی2 قابلیت22های2 و2 عملکردی2 فضاهای2
جدول222از2نظر2پرسش22شوندگان2در2راستای2بروز،2تقویت2
آماده22سازی،2 مراحل2 از2 یکی2 در2 آن2ها2 خالقیت2 تداوم2 و2
)به2عنوان2 خالقیت2 فرآیند2 از2 اثبات2 و2 اشراق2 نهفتگی،2
خالقیت(2 بر2 محیطی2 عوامل2 تأثیر2 سنجش2 شاخص22های2
تنظیم2گردید.2برای2پاسخگویی2به2سؤاالت،2از2مقیاس2پنج2
گزینه22ای2لیکرت238استفاده2شد2تا2میزان2اهمیت2هر2گویه2در2
نظر2کاربران2محیطی2سنجش222شود.2افراد2مورد2پرسش2در2
نمونه2مورد2نظر2با2روش2تصادفی2از2میان2دانشجویان2مقاطع2
تحصیالت2تکمیلی2رشته2معماری2سه2مرکز2آموزش2عالی2
گزینش2 است2 محقق2 زندگی2 که2محل2 کرمانشاه2 در2شهر2
شدند2و2حجم2نمونه22مورد2بررسی2تحقیق2به2منظور2تأمین2
روایی2و2قابلیت2تعمیم2نتایج2در2سطح2معناداری2952درصد2
)α2=0.05(2با2استفاده2از2فرمول2کوکران2محاسبه2گردید2که2
معادل21352نفر2بود2و2نتایج2حاصل2از2گردآوری2داده22ها2با2
استفاده2از2نرم22افزار2SPSS 242تحلیل2شد.2همچنین2برای2
تعیین2پایایی2و2مقبولیت2پرسشنامه،2مقدار2آلفای2کرونباخ239
با2استفاده2از2نرم22افزار2SPSS2محاسبه2شد2که2برای2مجموع2
گویه22ها،2معادل20.9672بوده2و2دال2بر2تدوین2صحیح2سؤاالت2
مجرای2 از2 تحقیق2 نظر2 مورد2 هدف2 اندازه22گیری2 صحت2 و2
پرسش22های2طرح2شده2است.2در2ادامه2با2استفاده2از2روش2
2Run-Testدر2نرم22افزار2SPSS2و2با2توجه2به2مقدار2به2دست2
اول0.052(2در2مورد2 نوع2 از2خطای2 )بزرگتر2 2P برای2 آمده2
همه2متغیرها،2شرط2تصادفی2بودن2داده22های2نمونه2انتخابی2
تحقیق2و2توزیع2نرمال،2مورد2تأیید2قرار2گرفت2و2به2تصدیق2
در2 شد.2 منجر2 پارامتریک2 روش22های2 از2 استفاده2 تناسب2
نهایت2از222آزمون2t2یک22نمونه22ای2به2منظور2بررسی2معناداری2
با2 انتخابی2 نمونه2 از2 آمده2 دست2 به2 میانگین22های2 تفاوت2
فرضیه2 اعتبارسنجی2 عبارتی2 به2 و2 پیش22بینی2شده2 مقادیر2
تحقیق2و2روش2تحلیل2عاملی2اکتشافی2)بر2مبنای2ماتریس2
عوامل2 رتبه22بندی2 و2 شناسایی2 برای2 پیرسون(2 همبستگی2
کاربران2 خالقیت2 تداوم2 و2 ارتقاء2 بروز،2 بر2 تأثیرگذار2 اصلی2
محیط22های2آموزشی2مورد2مطالعه2استفاده2شد.2الزم2به2ذکر2
و2 بودن2 بارتلت240همبسته2 آزمون2 از2 استفاده2 با2 که2 است2
2KMO آزمون2 از2 استفاده2 با2 البته2 و2 بودن2متغیرها2 خطی2
اکتشافی2مورد2 انجام2تحلیل2عاملی2 برای2 تناسب2متغیرها2
تعدد2 توجه2داشت2که2 باید2 قرار2گرفت.2همچنین2 تصدیق2
افراد2مورد2پرسش،2تنوع2در2سطح2سواد2و2توانایی2افراد2برای2
درک2موضوع2و2تعدد2مکانی2و2فرهنگی2محیط22های2آموزشی2
مورد2مطالعه2در2خنثی2سازی2متغیرهای2کنترل2موجود2در2
تأثیر2 جهت22گیری،2 خطاهای2 از2 اجتناب2 و2 تحقیق2 فرآیند2
به2سزایی2داشته2است.2عالوه2بر2این،2انتخاب2هدفمند2نمونه2
مورد2مطالعه2از2میان2کاربران2محیطی2با2تحصیالت2عالی2در2
رشته2معماری2که2به2دلیل2آشنایی2آن2ها2با2مفاهیم2مورد2
بررسی2مندرج2در2پرسشنامه2و2همچنین2درک2قابل2قبول2

آن2ها2از2ماهیت2خالقیت2شخصی2خود2صورت2گرفته2دلیلی2
بر2اعتبار2و2قابلیت2اتکا2به2نتایج2تحقیق2می22باشد.22

5. یافته  های تحقیق
و2 پرسشنامه2 سؤاالت2 به2 شده2 ارائه2 پاسخ22های2 اساس2 بر2
و2 مستقل2 متغیرهای2 از2 یک2 هر2 به2 امتیازدهی2 فرآیند2
کلیه2 رتبه22بندی2 پاسخ22دهندگان،2 منظر2 از2 تحقیق2 میانجی2
تأمین2 راستای2 در2 22 جدول2 در2 مندرج2 کالبدی2 عوامل2
وابسته2 متغیر2 تقویت2 منظور2 به2 محیطی2 مناسب2 شرایط2
)محاسبه2 توصیفی2 آماری2 تحلیل2 از2 استفاده2 با2 خالقیت2
در2 آن2 خالصه2 که2 پذیرفت2 صورت2 امتیازات(2 میانگین2
بررسی2 منظور2 به2 ادامه2 در2 است.2 شده2 ارائه2 23 جدول2
از2 یک2 هر2 برای2 آمده2 دست2 به2 اهمیت2 میزان2 معناداری2
عوامل2کالبدی2مورد2نظر2در2تحقیق2در2رابطه2با2خالقیت2
کاربران2به2واسطه2خوداظهاری2آنان2از2آزمون2t2یک2نمونه22ای2
استفاده2شد.2بنابراین،2معناداری2تفاوت2میانگین2به2دست2
مقدار2 به2 نسبت2 متغیرها2 از2 یک2 هر2 اهمیت2 برای2 آمده2
متوسط2فرضی2مورد2سنجش222قرار2گرفت2که2مقایسه2مقدار2
نشان2 20.05 اول2 نوع2 خطای2 میزان2 با2 آمده2 دست2 به2 2P
میانگین2 اختالف2 با2 متغیرهای2 همه2 برای2 میزان2 این2 داد2
معنایی2 ابهام2 و2 »پیچیدگی2 فضایی2 ویژگی222 جز2 به2 مثبت2
فرم«2و2قابلیت2محیطی2»ریسک22پذیری2و2چالش22انگیزی«2از2
20.05کمتر2بوده2و2در2نتیجه،2معناداری2فزونی2میانگین22های2
مذکور2و2قابل2توجه2بودن2اهمیت2این2متغیرها2در2تأمین2و2

شکل22گیری2بستر2خالقیت2از2نظر2کاربران،2تأیید2می22شود.
میانگین2 فزونی2 فوق22الذکر،2 متغیر2 دو2 مورد2 در2 همچنین2
نسبت2به2مقدار2متوسط،2بی22معنا2و2ناشی2از2خطا2بود2که2این2
حاکی2از2تساوی2میانگین22ها2با2مقدار2متوسط2است2و2قابل2
توجه2بودن2اهمیت2این2متغیرها2را2در2سطح2متوسط2نشان2
می22دهد.2در2مورد2متغیرها2با2اختالف2میانگین2منفی2نسبت2
به2مقدار2متوسط2باید2رابطه2مذکور2بی22معنا2می22بود2تا2تساوی2
میانگین2با2مقدار2متوسط2متصور2شده2و2فرضیه2تحقیق2ثابت2
شود.2این2مسئله2در2مورد2تمامی2متغیرها2به2جز2ویژگی22های2
»فرم22های2شکسته2 فرمی«،2 بی22نظمی2 و2 »اغتشاش2 فضایی2
»عملکرد2 عملکردی«،2 ابهام2 و2 »پیچیدگی2 تیزگوشه«،2 و2
قابلیت2 همچنین2 و2 عملکردی«2 »رمزگونگی2 و2 چالشی«2
محیطی2»تشکیک2و2تردیدانگیزی«2صدق2می22کند.2بنابراین2
اهمیت2متغیرهای2مذکور2که2قرابت2زیادی2نیز2با2یکدیگر2
دارند2از2نظر2کاربران2محیطی2از2سطح2متوسط2کمتر2بوده2و2
در2مورد2بقیه2متغیرها2قابل2توجه2می22باشد.2این2نتیجه2با2نظر2
به2ماهیت2چند2متغیر2فوق22الذکر2در2تصدیق2نتایج2حاصل2از2
مرور2ادبیات،2قابل2بیان2است2که2وجوه2چالشی،2ابهام22برانگیز2
و2استرس22زا2به2ویژه2در2حوزه2عملکردی2محیط2در2یک2حد2
کنترل2شده2می22تواند2به2بروز2و2تقویت2خالقیت2کمک2کرده2

و2با2ابعادی2فراتر2از2آن2تأثیر2منفی2خواهد2داشت.22
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جدول 3: رتبه  بندی عوامل کالبدی مؤثر بر خالقیت، مبتنی بر آمار توصیفی
123456789رتبهدستهعوامل

ویژگی11های1
فضایی

آیتم
روشنایی1و1
تهویه1طبیعی

پرسپکتیوهای1
کنترل1شده

جذابیت1و1
زیبایی1فرمی

مصالح1
و1عناصر1
طبیعی

نورپردازی1
و1تهویه1
مطبوع

خوانایی1و1
مانایی1ذهنی1

فرم

تعامل11محوری1
فضایی

هم1پیوندی1
درون1و1
بیرون

انعطاف11پذیری1
عملکردی1
و1طراحی1
مشارکتی

میانگین1
امتیاز

4.334.234.204.154.134.044.003.953.89

فضاهای1
عملکردی

آیتم
فضاهای1سبز1

خارجی
فضاهای1
رفاهی

فضاهای1
نیمه11باز1میانی

فضاهای1
مکث

فضاهای1
غیررسمی

فضاهای1
پیاده11روی1
خارجی

فضاهای1
نظرگاهی

فضاهای11
قدم1زدن1
داخلی

فضاهای1
چندمنظوره

میانگین1
امتیاز

4.254.044.023.983.943.913.893.763.72

قابلیت11های1
محیطی

سرزندگیانرژی11بخشیآیتم
خاطره11پذیری1

و1
خاطره11سازی

امکان1
استراحت1
و1تمدد1
اعصاب

امکان1
تحرک1و1
قدم1زدن

امنیتکاوش1پذیریفعالیت11پذیریحضورپذیری

میانگین1
امتیاز

4.364.233.993.973.973.973.973.973.95

اکتشافی،2 عاملی2 تحلیل2 روش2 از2 استفاده2 با2 نهایت2 در2
رتبه22بندی2متغیرهای2مستقل2و2میانجی2اثربخش2بر2متغیر2
عوامل2 از2 دسته2 دو2 در2 مجزا2 صورت2 به2 خالقیت2 وابسته2
ویژگی22های2 بر2 مبتنی2 محیطی2 »صفات2 عنوان2 تحت2
و2فضاهای2عملکردی«2و2»صفات2محیطی2مبتنی2 فضایی2
حاصل2 نتایج2 گرفت.2 صورت2 محیطی«2 قابلیت22های2 بر2
و2 محیطی2 قابلیت22های2 متغیرهای2 برای2 مذکور2 تحلیل2 از2
واریانس2تبیین2شده2خالقیت2توسط2آن2ها2در2جدول242و2
برای2متغیرهای2ویژگی22های2فضایی2و2فضاهای2عملکردی2در2
جدول252ارائه2شده2است.2بر2مبنای2یافته22های2مندرج2در2این2
جداول2می22توان2به2صفاتی2از2یک2محیط2مصنوع2و2چگونگی2
رهیافت2به2آن2صفات2از2طریق2تمهید2ویژگی22های2فضایی،2
فرآیند2 در2 محیطی2 قابلیت22های2 و2 عملکردی2 فضاهای2
طراحی2معماری،2هدایت2شد.2به2عنوان2مثال2مهم2ترین2صفت2
محیطی2مبتنی2بر2قابلیت22ها2در2این2راستا2پویایی2است2که2
برگرفته2از2قابلیت22های2محیطی2امکان2تحرک2و2قدم2زدن،2
امکان2بازی2و2جنب2و2جوش،2سرزندگی،2امکان2خودنمایی2و2
انرژی22بخشی2می22باشد2و2در2مجموع218.242درصد2از2تغییرات2
متغیر2وابسته2خالقیت2را2تبیین2می22نماید.2همچنین2در2بین2

فضاهای2 و2 فضایی2 ویژگی22های2 بر2 مبتنی2 محیطی2 صفات2
عملکردی،2طبیعت22گرایی2با2درصد2تبیین2تغییرات210.752
در2رتبه2اول2قرار2گرفته2که2به2ترتیب2از2عواملی2چون2مصالح2
و2عناصر2طبیعی،2فضاهای2سبز2جانبی،2فضاهای2باز2میانی،2
شده،2 کنترل2 پرسپکتیوهای2 بیرون،2 و2 درون2 همپیوندی2
شفافیت2و2نفوذپذیری2بصری2ناشی2می22شود.2همان2گونه2که2
از2تجمیع2واریانس22های2تبیین2شده2در2هر2جدول2مشخص2
است،261.302درصد2از2واریانس2متغیر2وابسته2خالقیت2به2
واسطه2پنج2صفت2محیطی2مبتنی2بر2قابلیت22های2محیطی2و2
266.99درصد2از2آن2به2واسطه2یازده2صفت2محیطی2مبتنی2
بر2ویژگی22های2فضایی2و2فضاهای2عملکردی2تبیین2می22شود2
باید2 البته2 می22آیند.2 حساب2 به2 توجهی2 قابل2 مقادیر2 که2
توجه2داشت2که2شکل22گیری2قابلیت22های2محیطی2بر2اساس2
این2 لذا2 و2 بوده2 عملکردی2 فضاهای2 و2 فضایی2 ویژگی22های2
دو2دسته2از2صفات2محیطی2دارای2همپوشانی2هستند.2لذا2
عوامل2مذکور2را2می22توان2به2صورت2یک2ماتریس2همبستگی2
نسبی2در2جدول262ارائه2نمود2که2همپوشانی2واریانس22های2
تبیین2شده2متغیر2وابسته2خالقیت2توسط2دو2دسته2عاملی2

مذکور2را2توجیه2می22کند.2

جدول 4: صفات محیطی مؤثر بر خالقیت، مبتنی بر قابلیت  های محیطی 

قابلیتهایمحیطیزیرمجموعهعاملبهترتیباهمیتعامل)صفتمحیطی(رتبه
واریانستبیینشدهمتغیر
وابستهخالقیتتوسطعامل

امکان1تحرک1و1قدم1زدن،1امکان1بازی1و1جنب1و1جوش،1پویایی1
18.24%سرزندگی،1امکان1خودنمایی،1انرژی11بخشی

زایایی2
امکان1حواس11پرتی1مثبت،1کاوش11پذیری،1نقش11پذیری1و1

نقش11انگیزی،1تقدس11پذیری،1خاطره11پذیری1و1خاطره11سازی،1
تغییر1و1تطبیق11پذیری

%13.37
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قابلیتهایمحیطیزیرمجموعهعاملبهترتیباهمیتعامل)صفتمحیطی(رتبه
واریانستبیینشدهمتغیر
وابستهخالقیتتوسطعامل

12.72%فعالیت11پذیری،1الهام11بخشی1و1حضورپذیریروایی3

ریسک22پذیری2و2چالش2انگیزی،2تشکیک2و2تردیدانگیزی،2غنایی2و2هیجان4
9.17%شگفت22آوری

7.80%امکان2استراحت2و2تمدد2اعصاب2و2امنیتپایایی2و2ثبات5

جدول 5: صفات محیطی مؤثر بر خالقیت، مبتنی بر ویژگی  های فضایی و فضاهای عملکردی  

ویژگیهاوفضاهایزیرمجموعهعاملبهترتیباهمیتعامل)صفتمحیطی(رتبه
واریانستبیینشدهمتغیر
وابستهخالقیتتوسطعامل

طبیعت11گرایی1
مصالح1و1عناصر1طبیعی،1فضاهای1سبز1جانبی،1فضاهای1باز1

میانی،1همپیوندی1درون1و1بیرون،1پرسپکتیوهای1کنترل1شده،1
شفافیت1و1نفوذپذیری1بصری

%10.75

رویت11پذیری،1عرصه11بندی1و1سلسله11مراتب،1انتظام1عملکردی،1تناسب1عملکردی2
9.56%خوانایی1و1وضوح1عملکردی،1نفوذپذیری1و1تسلسل1حرکتی

تنوع1کاربری1و1عملکرد3
فضاهای1قدم1زدن1داخلی،1فضاهای1نظرگاهی،1فضاهای1
پیاده11روی1خارجی،1فضاهای1مکث،1فضاهای1غیر1رسمی،1

فضاهای1نیمه11باز1میانی
%9.20

انسجام2و2پیوستگی2فرمی،2تناسبات2بصری،2نظم2و2ترتیب2تناسب2فرمی4
7.72%فرمی

4.82%اختالط2و2تنوع2عملکردی،2پیوستگی2و2انسجام2عملکردیموازنه2عملکردی5

اغتشاش1و1بی11نظمی1فرمی،1تضاد1و1ساختارشکنی1فرمی،1چندمعنایی1فرمی6
4.82%پیچیدگی1و1ابهام1معنایی1فرم

پیچیدگی1و1ابهام1عملکردی،1عملکرد1چالشی1و1رمزگونگی1چندمعنایی1عملکردی7
4.70%عملکردی

وسعت1و1گشایش1فضایی،1رویت11پذیری،1همجواری1فضاها1و1تعامل11گرایی8
4.48%تعامل11محوری1فضایی

نشانه22گی2و2نمادگرایی2فرمی،2انعطاف22پذیری2عملکردی2و2فردیت22گرایی9
4.28%طراحی2مشارکتی

3.49%فرم22های2شکسته2و2تیزگوشه،2فرم22های2منحنی2و2سیالموازنه2فرمی10
3.13%خلوت2و2قلمرو،2تمهیدات2ایمنی،2ایستایی2و2تعادلآرامش2و2سکون11

 جدول 6: ماتریس همبستگی و همپوشانی صفات محیطی مبتنی بر منشاء  های دوگانه 
صفاتمبتنیبرقابلیتهایمحیطی

صفاتمبتنیبرو
ویژگیهایفضاییوفضاهای

عملکردی

پایایی1غنایی1رواییزایاییپویایی
••طبیعت111و1تعامل11گرایی

••••تناسب1و1موازنه1فرم1و1عملکرد

•تنوع1کاربری1و1عملکرد

•••چندمعنایی1در1فرم1و1عملکرد

••فردیت11گرایی

••آرامش1و1سکون
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6. بحث و تحلیل
ویژگی22های2فضایی،2فضاهای2عملکردی2و2متعاقبا2ًقابلیت22های2
محیطی2منتج2از2آن2ها2که2به2صورت2معناداری2در2تبیین2
تغییرات2خالقیت2کاربران2محیطی2مؤثر2شناخته2و2در2قالب2
یک2دسته22بندی2عاملی2معرفی2شد2در2واقع2شکل22دهنده2و2
تثبیت22کننده2صفات2محیطی2محرک2خالقیت2هستند2که2
شامل2 محیطی2 قابلیت22های2 حوزه2 در2 اهمیت2 ترتیب2 به2
و2 ثبات2 و2 پایایی2 روایی،2غنایی2و2هیجان،2 زایایی،2 پویایی،2
شامل2 عملکردی2 فضاهای2 و2 فضایی2 ویژگی22های2 در2حوزه2
طبیعت222و2تعامل22گرایی،2تناسب2و2موازنه2فرمی2و2عملکردی،2
عملکرد،2 و2 فرم2 در2 چندمعنایی2 عملکرد،2 و2 کاربری2 تنوع2
به2 محیط2 با2 ارتباط2 در2 سکون2 و2 آرامش2 فردیت22گرایی،2
مفهوم2کالن2است2که2هر2یک2شامل2زیرمجموعه22های2خاص2
خود2بوده2و2در2مرحله2ایده22پردازی2از2فرآیند2طراحی2با2یک2
رویکرد2کل2به2جزء2قابل2بهره22برداری2می22باشد.2بر2این2مبنا2و2
با2توجه2به2همپوشانی2این2صفات2از2منظر2منشأ2شکل22گیری،2
حصول2خالقیت2در2یک2محیط2به2ترتیب2اهمیت2به2»پویایی2
ناشی2از2طبیعت2و2تعامل22گرایی،2تناسب2و2موازنه2فرمی2و2
از2 منتج2 »زایایی2 عملکرد«،2 و2 کاربری2 تنوع2 و2 عملکردی2
تناسب2و2موازنه2فرمی2و2عملکردی،2چندمعنایی2در2فرم2و2
عملکرد،2فردیت22گرایی،2آرامش2و2سکون«،2»روایی2حاصل2
از2تناسب2و2موازنه2فرمی2و2عملکردی،2چندمعنایی2در2فرم2
از2 برگرفته2 هیجان2 و2 »غنایی2 فردیت22گرایی«،2 عملکرد،2 و2
طبیعت2و2تعامل22گرایی،2چندمعنایی2در2فرم2و2عملکرد«2و2در2
نهایت2»پایایی2ناشی2از2تناسب2و2موازنه2فرمی2و2عملکردی،2
آرامش2و2سکون«2مربوط2می22شود.2قابل2ذکر2است2که2در2
فوق2 متناقض2نمای2 مفاهیم2 از2 برخی2 باید2 معماری2 ادبیات2
را2متضاد2دانست2و2نه2متناقض.2لذا2احتمال2دستیابی2توأم2
)و2 اضداد2 جمع2 امکان2 بر2 بنا2 واحد،2 اثر2 یک2 در2 آن2ها2 به2
نه2جمع2نقیضین(2میسر2است.2به2عنوان2مثال2وجود2ابهام،2
پیچیدگی2و2رمزگونگی2در2یک2فضا2در2عین2خوانایی2فرمی2
اشکال2 ترکیب2 همچنین2 و2 بوده2 ممکن2 آن2 عملکردی2 یا2
از2 بهره22گیری2 با2 معماری2 فرم2 یک2 در2 شکسته2 و2 منحنی2
خالقیت2و2هنر2معمار،2دور2از2ذهن2نیست.2با2این2استدالل،2
خالقانه2 اهداف2 تحقق2 راستای2 در2 که2 کرد2 ادعا2 می2توان2
قالب2 در2 یا2 توأم2 صورت2 به2 باید2 مذکور2 صفات2 محیطی،2
یک2طیف2در2محیط2ایجاد2شده2و2دارای2تلورانس2باشند.2
به2عبارتی2یک2محیط2می22تواند2دارای2گستره2ای2از2فضاها2از2
پیچیده2و2مبهم2تا2ساده2و2خوانا2بوده2و2یا2فضاهای2آرامبخش2

و2در2عین2حال2فضاهای2چالش22انگیز2در2آن2تجربه2شود.2
در2پایان2باید2عنوان2کرد2که2سؤال2اصلی2این2پژوهش2در2اکثر2
تحقیقات2مشابه2پیشین2مطرح2بوده2است.2با2این2تفاوت2که2
در2نگرش2غالب2برای2رهیافت2به2پاسخ2آن2عمدتا2ًمحدوده2و2
شرایط2خاصی2پیگیری2شده2و2البته2عمده2تحقیقات2مرتبط2
با2این2سؤال،2صرفا2ًبه2ارائه2راهکارهای2معمارانه222در2مقیاس2
به2 نگرشی2سیستمی2 با2 یک2 هیچ2 تقریبا2ً و2 پرداخته2 ُخرد2
اثر2 مکانیسم2 تشریح2 و2 ساختارمند2 قواعد2 و2 اصول2 ارائه2

نگردیده22اند.2 متمرکز2 کاربر2 خالقیت2 بر2 کالبدی2 محیط2
به2دنبال2تبیین2 امر2 این2 به2 با2آگاهی2نسبت2 تالش2حاضر2
و2تدوین2الگواره22ای2مولد2و2زایا2به2عنوان2نقشه2راه2بوده2که2
نامتجانس2 عملکردی2 و2 مسئله2 به2 نگاه2سطحی2 از2 آن2 در2
با2ماهیت2خالقیت2معمارانه2)تعیین2راهکارهای2موضعی2از2
پیش2تعیین2شده(2اجتناب2شود.2لذا2سعی2بر2این2بوده2که2
اصول2و2قواعد2مواجهه2با2مسئله2به2روشنی2و2با2یک2قالب2
فرآیندی2به2عنوان2یک2راهنما2تبیین2شود2تا2اثربخشی2قدرت2
خالقیت2طراح2در2برهه2زمانی2و2مکان2جغرافیایی2خاص2و2
در2تناسب2با2نیازهای2متغیر2بستر2اجتماعی2و2کالبدی2طرح2
را2به2عنوان2راهگشای2نهایی2حل2مسئله2طراحی2زیر2سؤال2
نبرد.2قابل2ذکر2است2تنها2پژوهشی2که2از2نگرش2سیستمی2
پژوهش2حاضر2 ایده2 و2 برده2 بهره2 این2مسئله2 تحلیل2 برای2
نیز2به2گونه22ای2از2آن2اقتباس2شده،2تحقیق2ویلیامز2)2013(2
بوده2است.2تفاوت2بارز2تحقیق2حاضر2با2پژوهش2مذکور2در2
تمرکز2تخصصی2بر2محیط2کالبدی2و2در2نتیجه2تعیین2روابط2
صحیح2بین2عوامل2آن2در2قالب2چارچوب2نظری2تحقیق2و2
بدین2شرح2 می22باشد.2 مطالعه2 مورد2 فضاهای2 کاربری2 البته2
قابلیت22های2 بین2 ارتباطی2 هیچ2 ویلیامز،2 تحقیق2 در2 که2
محیطی2با2ویژگی22های2فضایی2و2فضاهای2عملکردی2ملحوظ2
وجود2یک2سری2 به2 ناقص2 به2صورت2 مفهوم2 این2 و2 نشده2
تجهیزات2جانبی2در2محیط2کالبدی2سازمان2ها2مثل2مبلمان2
محدود2می22شود.2در2صورتی2که2مفهوم2قابلیت22های2محیطی2
محیطی2 محرک2 عمده22ترین2 به2عنوان2 حاضر2 پژوهش2 در2
خالقیت2و2در2همبستگی2و2ارتباط2کامل2با2سایر2ویژگی22های2

کالبدی2محیط،2مورد2پردازش2قرار2می2گیرد.

7. نتیجه  گیری
از2 عواملی2 دسته22بندی2 و2 شناسایی2 واسطه2 به2 تحقیق2 این2
تداوم2 و2 تحریک2 بر2 فعال2 صورت2 به2 که2 کالبدی2 محیط2
به2 می22گذارند2 تأثیر2 انسان22ساخت2 محیط22های2 در2 خالقیت2
دنبال2تبیین2صفات2محیط22های2تقویت22کننده2خالقیت2و2ارائه2
اصول2و2قواعدی2برای2طراحی2این2محیط22ها2و2به2طور2خاص2
فضاهای2آموزشی2مورد2استفاده2دانشجویان2رشته2معماری2
بوده2است.2به2همین2منظور2پس2از2مطالعه2گسترده2ادبیات2
موضوع2و2تدوین2اولیه2چارچوب2نظری،2با2استفاده2از2روش2
نظریه22یابی2زمینه22ای2در2دو2قالب2پیمایش2کیفی2)مصاحبه2با2
متخصصین2دانشگاهی(2به2منظور2تدقیق2چارچوب2مذکور2
و2فرضیه2حاصل2از2آن2و2متعاقبا2ًپیمایش2کّمی2)نظرسنجی2
از2دانشجویان2تحصیالت2تکمیلی2رشته2معماری2به2واسطه2
و2 قبل2 بخش2 نتایج2 اعتبارسنجی2 برای2 پرسشنامه(2 توزیع2
تأیید2فرضیه،2پیگیری2شده2است.2بر2مبنای2نتایج2حاصل2
فضاهای2 و2 فضایی2 ویژگی22های2 که2 داشت2 اذعان2 باید2
واسطه2 به2 انسان2ساخت2 محیط2 هر2 در2 موجود2 عملکردی2
شکل2دهی2و2تعریف2قابلیت22های2محیطی2آن2به2صورت2قابل2
توجهی2در2بروز2رفتارهای2کاربران2از2جمله2خالقیت2آن2ها2
مؤثر2است.2لذا2نظریه2تحقیق2با2تأکید2بر2این2که2بسیاری2از2
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عوامل2کالبدی2تأثیرگذار2بر2حصول2معنای2محیطی2و2تحقق2
کاربر2محیطی2 بروز2 قابل2 بر2ظرفیت2خالقیت2 حس2مکان2
بین2 قوی2 همبستگی2 )رابطه2 می2باشد2 مؤثر2 مکان2 آن2 در2
که2 است2 بیان2 قابل2 شرح2 بدین2 خالقیت(2 و2 مکان2 حس2
خالقیت2معمارانه2به2کار2رفته2در2طراحی2اثر2معماری،2قادر2
به2تحریک2هدفمند2یا2به2عبارتی2معماری2حواس2کاربران2
آنان2خواهد2 رفتاری2خالقیت2 تقویت2 راستای2 در2 محیطی2
میانجی2گری2 و2 ابزاری2 نقش2 بر2 تأکید2 با2 مهم2 این2 بود.2
توجه2 با2 و2 بوده2 بررسی2 قابل2 فرآیند،2 این2 در2 مکان2 حس2
علمی2 روش22های2 توسط2 گرفته2 صورت2 اعتبارسنجی2 به2
معماری2 »خالقیت2 مضمون2 با2 تحقیق2 این2 در2 متناسب2
حائز2 نکته2 است.2 شده2 ارائه2 خالقیت«2 معماری2 مثابه2 به2
قرار2داد2نقش2 تأکید2 این2میان2مورد2 باید2در2 اهمیتی2که2
متغیر2ادراک2و2ساز2و2کار2ذهن2انسان2در2ارتباط2با2بروز2و2
تقویت2خالقیت2می2باشد.2بسیاری2از2عواملی2که2با2گذر2از2
فیلتر2ادراکی2کاربر2)متأثر2از2ویژگی22های2فردی(،2زمینه22ساز2
شکل22گیری2و2بروز2رفتاری2خاص2در2وی2می22گردند،2دقیقا2
محرک22هایی2هستند2که2قابلیت22های2محیطی2را2در2راستای2
با2 متعاقبا2ً و2 شده2 سبب2 خالقیت،2 تداوم2 و2 بروز2 تحریک،2
واکنش2و2بهره22گیری2از2آن2ها2در2راستای2ارضاء2نیازها2به2بروز2
خالقیت2منجر2می22شوند.2لذا2نقش2واسط2ادراک،2شناخت2
تقویت22کننده2 رفتارهای2 بروز2 فرآیند2 در2 فردی2 انگیزش2 و2
خالقیت2به2عنوان2مهم2ترین2عامل2تعدد2مراتب2و2درجات2در2
رفتار2خالقانه2 وقوع2حالت22ها،2احساسات،2مواضع2و2متعاقبا2ً

در2یک2طیف2وسیع2قلمداد2می22شود.2

از2منظر2کاربردی،2پژوهش2حاضر2به2جهت2بخشی2هدفمند2
در2فاز2ایده2پردازی2فرآیند2طراحی2معماری2به2منظور2تمرکز2
بر2موارد2طبیعت222و2تعامل22گرایی،2تناسب2و2موازنه2فرمی2و2
عملکردی،2تنوع2کاربری2و2عملکرد،2چندمعنایی2در2فرم2و2
طریق2 این2 از2 و2 سکون2 و2 آرامش2 فردیت22گرایی،2 عملکرد،2
غنایی2 روایی،2 زایایی،2 پویایی،2 به2صفات2محیطی2 رهیافت2
و2هیجان،2پایایی2و2ثبات2در2راستای2تحقق2درجات2باالی2
تأکید2 کاربران2 توسط2 خالقانه2 رفتار2 بروز2 و2 مکان2 حس2
دارد.2لذا2بر2اساس2یافته22های2مذکور2می22توان2اذعان2داشت2
مهم2ترین2حوزه22ای2که2بایستی2در2طراحی2معماری2به2منظور2
نیل2به2اهداف2طراحی2و2از2جمله2تقویت2فعالیت22های2ذهنی2
و2خالقیت2کاربران2مورد2تمرکز2قرار2داد2تناسب2و2موازنه2
فرمی2و2عملکردی2و2چندمعنایی2در2آن2ها2به2منظور2میسر2
ساختن2برداشت22های2متفاوت2است.2لذا2توجه2خاص2به2این2
و2 بستر2 یک2 در2 و2 طبیعت22گرا2 رویکرد2 یک2 با2 به2ویژه2 مهم2
منظور2 به2 را2 معماری2 محصول2 اثربخشی2 طبیعی،2 زمینه2
ارتقاء2و2تداوم2خالقیت2کاربران2محیطی2در2پی2دارد.2نظر2
میزان2 هر2چقدر2 کرد2 ادعا2 می22توان2 تفاسیر2 این2 به2جمیع2
خالقیت2به2کار2رفته2در2معماری2یک2محیط2و2به2عبارتی2
در2جهت22دهی2به2عوامل2کالبدی2مؤثر2بر2خالقیت،2بیشتر2و2
دارای2ادراک22پذیری2باالتری2باشد2پتانسیل2آن2محیط2برای2
تحریک2خالقیت2کاربران2و2تداوم2آن2بیشتر2خواهد2بود2که2
این2امر2در2فضاهای2آموزشی2رشته2معماری2به2یک2چرخه2

ارتقاءدهنده2خالقیت2معمارانه2منتج2می22شود.
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