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   فضاهاي آموزشي كودكان  پيمايش در تبيين اصول طراحي

  
 ****مينو شفايي -*** بهرام صالح -**فرهنگ مظفر  - *عبدالحميد نقره كار

  

 چكيده
از اينرو شناخت دقيق موضوع به . سازدپذير ميهاي تحقيق متفاوتي را امكانتنوع موضوعات معماري، استفاده از روش

در پژوهش حاضر، انتخاب روش تحقيقي كه بتوان به كمك آن به اصول طراحي . كندسب كمك ميانتخاب روش تحقيق منا
ساله  با رويكرد ارتقاء خالقيت آنان در ايران راه برد، مستلزم آشنايي با هر  6تا  3 فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي كودكان

  .باشدمي) ر حوزه هاي  خالقيت و كودكاند(و سامانه انساني ) در فضاهاي آموزشي( هاي معمارييك از سامانه
هاي مربوط و نيز تعدد هاي موجود در روند ارزيابي خالقيت به وسيله آزمونهاي خاص مطالعه كودكان، محدوديتشيوه

در اين شيوه محقق، موضوع مورد بررسي را به . كندـ تبييني را  طلب ميگرها در حوزه خالقيت، شيوه تحقيق توصيفيمداخله
) زمينه يابي(هاي تحقيق توصيفي، تحقيق پيمايشي يكي از شيوه. نمايدقت مشاهده نموده و مشاهدات خود را توصيف ميد

ها به وسيله پرسشنامه يا مصاحبه، با روش تحليل آوري دادهدر اين روش، پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه و جمع. است
 .گرددبر اساس ارتباط متغيرهاي مذكور، مدلي فرضي پيشنهاد مي. آيددست ميترين متغيرهاي موثر در تحقيق به عوامل مهم

توان بر اساس مدل حاصل استخراج هاي طراحي را ميپس از تأييد درستي مدل پيشنهادي به وسيله محاسبات آماري، تكنيك
به صورت تصاوير قابل درك  هاي طراحي حاصل، توسط معماراندر تحقيق حاضر پس از انجام مراحل مذكور، تكنيك. نمود

سنجي در صورتي كه نگرش. سنجي شدساله در مورد تصاوير نگرش 6تا 3براي كودكان اسكيس شده و يكبار نيز از كودكان 
به طور خالصه مقاله حاضر، . توان به تبيين اصول طراحي در موضوع مذكور پرداختكودكان نيز، مدل فرضي را تأييد كند، مي

ـ اكتشافي  براي دستيابي به اصول طراحي فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي توضيح روش تحقيق پيمايشيتالشي است جهت 
  . كودكان با رويكرد ارتقاء خالقيت آنان در ايران
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  مقدمه
متفاوت  شود تا در پژوهش در مورد موضوعات معماري با مطالب ذاتاًكمي معماري باعث مي-ويژگي دوگانه كيفي

   هاي تحقيق مواجهاي از شيوهتنوع و تفاوت موضوعات، ما را با طيف گسترده .)1384، وانگ و گروت( خورد كنيمبر
) هاي كميسامانه(هاي رياضي ها و مدلهاي معماري بسته به ويژگي موضوع، گاه با تكيه بر فرمولپژوهش. سازدمي

   .)1384، گروت و وانگ( شودانجام مي) ي كيفيهاسامانه(ها و متون نظري و گاه با استناد بر رساله
هاي تحقيق، ممكن است موجب انتخاب شيوه تحقيق نامناسب و پيچيدگي امر شيوه تنوع و تعدد موضوعات و

توان شيوه و ابزار مناسبي براي پژوهش انتخاب رسد با شناخت دقيق موضوع تحقيق ميبه نظر مي .تحقيق شود
  :پردازيمهاي مرتبط با موضوع مير با موضوع، به بررسي حوزهتي آشنايي عميقدر پژوهش حاضر، برا .نمود

  هاي مرتبطحوزه .1
بهتر . و خالقيت مرتبط است) روانشناسي رشد( كودكان ،)فضاهاي آموزشي(پژوهش حاضر، با سه حوزه معماري 

  ر ادامه به بررسي هر يك هاي مذكور، با شيوه خاص خود مورد مطالعه قرار گيرد كه داست هر يك از حوزه
  :شودپرداخته مي

   معماري -1-1
هاي كالبدي، عملكردي و ساختاري اي دانست كه خود متشكل از سامانهسامانه توان ابرسيستم يا ابرمعماري را مي

 سامانه .منظور از سامانه كالبدي كليه عوامل مربوط به شكل، فيزيك و ظاهر معماري است .)1384كار،نقره( است
سامانه ساختاري نيز مسايل مربوط به سازه و  .كيد داردأعملكردي، بركاركرد و شيوه كاربري فضاهاي معماري ت

الزامات طراحي سازه و لزوم  هاي اقتصادي،در پژوهش حاضر، به دليل محدوديت. گرددساختار معماري را شامل مي
هاي كالبدي و اما تغيير نسبي سامانه. ري ايجاد كردتوان دخل و تصرفي در سامانه ساختاسازي آن، كمتر ميمقاوم

در صورتيكه كليه مسايل مرتبط با انسان را نيز سيستمي با نام سامانه انساني در نظر  .عملكردي امكان پذير است
  :شودنيز در اين سامانه بررسي مي هاي كودك و خالقيت رابگيريم، حوزه

  كودك  -1-2
و بيان كودكان، متفاوت از نحوه فهم، درك و بيان بزرگساالن است، هنگام تحقيق با توجه به آنكه شيوه ادراك 

هاي معمول مطالعه سود جست و در موضوعاتي از اين دست، توان از شيوهنمي پيرامون موضوعات مرتبط با كودكان
ها رفتار رخي بررسيدر ب .تواند موثر باشدهاي خاص مطالعه ميهاي شخصيتي و سني كودكان، شيوهبه دليل ويژگي

يا  ها تكاليفدر آزمايشگاه غالباً .شودهاي واقعي زندگي مثل خانه يا مدرسه مشاهده ميموقعيت در) كودك(
 هاي قابل مقايسه با يكديگرتوان در محيطهاي كودكان مختلف را ميشود به طوريكه واكنشمي هايي ايجادموقعيت

هاي البته آزمون .شودهايي داده ميگاهي به آنها آزمون .كننداحبه ميگاهي اوقات با كودكان مص .مشاهده كرد
   ).1370ياسايي، پاول هنري ماسن و ديگران،( كودكان تصويري است

ياسايي، (هاي شناخت كودك است روشگردد نيز يكي از هايي كه توسط مربي يا ولي كودك تكميل ميپرسشنامه
  .در اين تحقيق از همين شيوه براي مطالعه كودكان استفاده شده استكه  ).1370پاول هنري ماسن و ديگران،

  خالقيت  -1-3
از سويي بسياري از . توان مدعي شناخت دقيق و همه جانبه آن شداي است كه نميخالقيت حوزه گسترده

و فقط آثار  ابي نيستگيري يا ارزياند كه خالقيت قابل اندازهپردازان حوزه خالقيت بر اين عقيدهروانشناسان و نظريه
  .(Taylor Batty Mark, 2006)آموزان قابل ارزيابي است كه آن نيز حاصل فرايند خالقيت است دانش

. بندي كردتوان آن را در چهار كيفيت تقسيمگروهي نيز معتقدند با وجود پيچيدگي خالقيت، براي ارزيابي آن مي
    (Balchin M,Tom,2005 & Ferry Susan T.,2003):اين چهار دسته عبارتند از

  .گيردهاي شخصيتي او را در بر ميليه عوامل مربوط به شخصيت فرد خالق و ويژگيك :شخص خالق -الف
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  . باشدشامل مراحل مختلف از ادراك تا خلق اثر هنري مي: فرايند خالقيت ـب
  .آيدكيفيت اثري است كه در نتيجه فرايند خالقيت به دست مي: محصول خالقيت ـج
  .ثير مثبت دارداست كه بر روند خالقيت تأ ١شامل عوامل محيطي: محيط ـد

اما از آنجا كه فرايند خالقيت، يك  اندهاي ارزيابي خالقيت تنظيم شدهو روش٢هابندي، تستبر اساس همين تقسيم
هاي متعدد از مراحل يريگفرايند ادراكي پيچيده است، يك ارزيابي جامع و فراگير از تفكر خالق، نيازمند اندازه

نبوه عوامل محيطي، عملكرد، ثيرات اأهاي فرد و كليه عناصر مرتبط با خالقيت مثل تادراك، انگيزش، عاليق، گرايش
  .(Feldhusen,John F.,& Enggoh,Ban,1995 and Proctor ,Romina M.J. & Burnett, Paul C .,2004) مانند آن است محصول خالق و ارائة

هاي مذكور، متناسب با زيرا اكثر تست .رسدهاي خالقيت عملي به نظر نمياضر، استفاده از تستدر پژوهش ح
ديگر آنكه با فرض تناسب ساختار  .اندها و هنجارهاي اجتماعي كودكان ايراني طراحي نشدهپيشينه فرهنگي و ارزش

استعدادهاي  اي ديگري مانند هوش،گرهمداخله هاي ارزيابي خالقيت با هنجارهاي فرهنگي ايران،مفهومي تست
توان مانند آن در روند خالقيت موثر است و نمي هاي فردي، روابط جاري در خانواده، نظام آموزشي وويژگي ذاتي،

  .ثيرگذار بوده استأدر روند خالقيت كودك ت) فضاي معماري( مطمئن بود كه تنها تغييرات محيط فيزيكي
بوده تا بتوان پس از صرف زمان  1:1هاي آموزشي در مقياس ار به تغيير محيطاز سوي ديگر، در اين روش،  ناچ 

هاي تغيير يافته، خالقيت آنان را دوباره ارزيابي نمود و نتيجه را با نتيجه طوالني جهت حضور كودكان در محيط
ينه بسيار و  وجود پيداست كه اين روش به دليل صرف زمان طوالني، هز .ها پيش از تغييرات فضا مقايسه كردتست

  .مناسب نيست گرهايي كه پيشتر ذكر شد،مداخله
اند وتمي گيري را انجام دهد،تواند با استفاده از ابزار، عمل اندازهدر شرايطي كه محقق نمي ٣،از نظر دكتر جان بست

ز بنا به داليل مذكور از در اين تحقيق ني ).1387دالور،(ف روابط بين متغيرها استفاده كند از مشاهده دقيق براي توصي
اكتشافي است كه در  -٤يابيتوصيف روابط ميان متغيرها استفاده شده است و روش تحقيق روش پيمايشي زمينه

  :پردازيمادامه به شرح آن مي

  )زمينه يابي( روش تحقيق پيمايشي .2 
  ).1387دالور،( نگاه كردن استدورتر يا از باال  و به معني جستجو كردن  Surveyيابي معادل واژه التينزمينه

شود تا به هاست كه در آن از يك گروه خاص از افراد، خواسته ميآوري دادهيابي يك روش جمعتحقيق زمينه
گيرد آن است كه محقق از گروه بزرگي از كاري كه در اين تحقيق صورت مي .هاي خاص پاسخ دهندتعدادي سوال

   ).1387همان،( پرسدهايي در مورد يك موضوع ميمردم سوال
. هاي مختلف اطالعات جمع آوري شدهها به منظور معنا دادن به جنبهيابي عبارتست از مشاهده پديدهدر واقع، زمينه

  :اين شيوه تحقيق شامل دو مرحله اصلي است
  مشاهده دقيق و نزديك پارامترهاي مورد پژوهش در جامعه آماري ـ الف
  ).1386عظمتي،( دادن به آنچه مشاهده شده استجمع آوري اطالعات و معنا ـ  ب

با روش استدالل استقرايي و با استفاده از تحليل  آوري اطالعات،اكتشافي، پس از جمع -در روش تحقيق پيمايشي 
توان اما با تركيب فرضيات، نمي .اين عوامل فرضيه ساز هستند .آوريمعوامل، عوامل تاثيرگذار و مهم را به دست مي

توان مدلسازي را جايگزين اما مي .شوددرصد از عوامل تبيين مي 30 اين روش، در حدود ساخت زيرا درتئوري 
پردازي گرها مانع از تئوريدر موضوعات وابسته به علوم انساني، پيچيدگي انسان و تعدد مداخله اصوالً. تئوري نمود

تفاوت مدل و تئوري در  .اندها شدهجايگزين تئوريها سال اخير، در علوم انساني مدل 20است و به همين دليل در 
توصيفي دارد، چگونگي  - در تحقيق پيمايشي، جنبه تبييني ٥تئوري تبيين علي دارد اما مدل .شيوه تبيين آن است
  .تواند سنگ بناي يك تئوري باشدكند و ميمي روابط متغيرها را بيان

  يابياهداف زمينه -2-1
  :يابي مد نظر است كه عبارتند ازدر تحقيق زمينهبه طور كلي سه هدف عمده 
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  .ها و چگونگي يك پديده در جامعه آماريتوصيف، يعني بررسي ويژگي - الف
يا تفسير عوامل با استفاده از كلمات،  تبيين كه عبارتست از برقراري يك رابطه دروني بين متغيرهاي مختلف و - ب

  .رندبه شكلي كه ديگران آن را درك كنند و بپذي
ق اصلي مورد اي به وسيله طرح تحقيبيني نشدهدهد كه در حين تحقيق عوامل پيشكشف، زماني رخ مي - ج

  ).1387دالور،( گيردبررسي قرار مي

  يابيمراحل تحقيق زمينه -2-2
  :يابي عبارتست ازمراحل شيوه زمينه

پرسشنامه  قت تعريف كند تا بتواند در تهيهدر اين مرحله محقق بايد اهداف خود را به د: تعريف مساله -الف -2-2
از جدول  براي اين كار معموالً ).1387دالور،( شود را حداقل به يكي از اهداف مرتبط كندهر سوالي كه پرسيده مي

، اهداف پژوهش خود را در يك ستون و مفاهيمي را كه مورد در اين جدول محقق. شودمحتوا  استفاده مي ـ هدف
هاي جدول حاصل بايد يك پرسش طراحي كند كه به ازاي هر يك از خانه. دهدپرسش است، در يك سطر قرار مي

  .هم شامل هدف و هم محتواي مربوط به آن خانه باشد
قعي يا فرضي از افراد، وقايع يا اشياء است جامعه آماري شامل تمام اعضاي يك مجموعه وا :تعريف جامعه -ب -2-2

مورد مطالعه  و آنچه در تحقيق، )1383گال و ديگران،(ها تعميم دهيم هاي پژوهشي خود را به آنخواهيم يافتهكه مي
   ).1387دالور،( ناميمگيرد عنصر تحليل يا واحد تحليل ميقرار مي

شود تا آن عناصر مورد توصيف قرار بگيرند، آوري ميجمع ندهاي تحليل از تمام افرادي كه واحد تحليل هستداده
   .)همان( شوند تا بتوان از آن، استنباطي در مورد جامعه داشتبندي ميها جمعتوصيف

انتخاب واحد تحليل بايد با دقت صورت گيرد زيرا در صورتيكه واحد تحليل در مورد موضوع پژوهش حساس و داراي 
ها و كمترين ميزان خطا  به وان اميدوار بود كه در برداشت نمونه،  ميزان بااليي از پاسختاطالعات كافي باشد مي

  .)همان( دست آيد
توان از پرسشنامه با اجراي آوري اطالعات مييابي، براي جمعدر روش زمينه: آوري اطالعاتروش جمع - ج -2-2

استفاده از پرسشنامه با اجراي  .)همان( استفاده نمودرو يا تلفني  مستقيم يا به وسيله پست و يا از مصاحبه رودر
گيري تصادفي و به دست آوردن مستقيم با توجه به كوتاهي زمان صرف شده، در بر داشتن هزينه كم، امكان نمونه

  .تر استها كاربرديها از ساير روشميزان باالي پاسخ

  هاي تحقيق در تبيين اصول طراحيگام .3
  :پردازيميك مي ش حاضر، شامل مراحل زير است كه به بررسي هرشيوه تحقيق در پژوه

هاي هاي مورد بررسي در تحقيق حاضر، شامل سامانه انساني و سامانهسامانه :هاشناخت تحليلي سامانه -3-1 
ر هاي انساني و معماري الزم به نظهاي سامانهدر اين مرحله تهيه فهرست صفات و ويژگي. كالبدي و عملكردي است

  . رسدمي
تخيل و كنجكاوي بررسي  مانند انگيزش، ابتكار، ٦در اين تحقيق در سامانه انساني كاراكترهاي مربوط به خالقيت

در سامانه عملكردي، تغييرپذيري چيدمان و عملكردها مورد بررسي قرار گرفت و در سامانه كالبدي، تغييرات . شد
  .انند آن بررسي گرديدعناصر طبيعي و م فيزيكي مانند رنگ، نور، شكل،

هاي خاص ادراكي و بياني كودكان، در مرحله اول از نگرش سنجي مربيان به دليل ويژگي :انتخاب نمونه -3-2 
سسات ؤطور تصادفي مبه براي انتخاب تصادفي واحدهاي تحليل، از مناطق مختلف استان اصفهان، .ها استفاده شدآن

سابقه تجربي و تحصيالت مرتبط «و يا  »سابقه تجربي كار با كودك«انتخاب، عامل  .هايي انتخاب شدندو مهد كودك
  .  در نظر گرفته شد» با كودك
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سواالت بايد خوانا بوده، داراي  .سواالت يك پرسشنامه از حساسيت زيادي برخوردار است :تهيه پرسشنامه -3-3
كه سواالت تا چه حد موضوع مورد تحقيق را مورد منظور از ميزان روايي آن است  .روايي و پايايي قابل توجهي باشد

منظور از ميزان پايايي آن است كه اگر آزمون دوباره تكرار شود، نتايج دو مرحله چقدر به هم  .دهندپرسش قرار مي
  . شودمحتوا استفاده مي –به همين منظور از جدول هدف   ).1382گال و ديگران،( نزديك است

هاي انساني و معماري در سطر و ستون هاي مربوط به هر يك از سامانهمل موثر يا ويژگيبراي تنظيم اين جدول، عوا
هاي جدول در محل تقاطع هر سطر و ستون، حداقل يك در خانه .)1جدول (محتوا قرار گرفت ـ  اصلي جدول هدف

در تحقيق حاضر، . نمودسوال  طراحي شد كه ضمن پرسش در مورد محتواي مورد نظر، اهداف را نيز ارزيابي مي
   .طراحي شد ٧شيوه تست لكرتو به  محتواي  حاصلـ  سواالت بر اساس جدول هدف

  
  

  محتوا_جدول هدف: 1جدول شماره 
 سامانه انساني

شناختي –عوامل عاطفي   عوامل شناختي 

  هدف افزايش ابتكار افزايش كنجكاوي افزايش انگيزش افزايش تخيل
 محتوا

2و6 3 1  عملكرد انعطاف پذيري  سامانه  
 تغييرپذيري چيدمان 12 14 11 13 عملكردي

45و37 42و41و40  39و44  38و43   
پذيري و تغييرپذيريانعطاف

 عناصر طبيعي مثل آب و گياه
سامانه 
 كالبدي

48و32و26 47و35و31و25  49و30و27  46و33و28   تغييرپذيري رنگ 
26و21 25و24  27و22  28و23   تغييرپذيري نور 

 تغييرپذيري شكل 18 19 17 20
 تغييرپذيري يا تنوع مصالح 33 30 31 32

  
وسيله  مصاحبه با تعدادي به هنگام اجراي آزمون، براي اطمينان از دقت و اعتبار آزمون، به :اجراي آزمون -3-4

سواالت  ٨ خپاسـبا طراحي سواالت باز. شودمياز افراد، از گويايي و قابليت فهم سواالت پرسشنامه اطمينان حاصل 
پرسشنامه اصالح شده در مرحله مقدماتي براي . نفر نگرش سنجي شد 12در اين مرحله از . پرسشنامه اصالح شد

پس از تحليل . ها، موسسات آموزشي و كمك آموزشي استان اصفهان اجرا شداز مربيان مهدكودك نفر 40
  . نفر از مربيان اجرا شد 220سشنامه اصلي با  هاي حاصل، سواالت نامناسب حذف گرديد و در نهايت، پرپرسشنامه

د گذاري به صورت داده وارها بعد از ارزشدر اين مرحله، پاسخ: SPPSافراز تحليل عوامل به كمك نرم -3-5
در اين تحقيق عوامل  .به شيوه تحليلي انتخاب شد رسيد،تر به نظر ميشد و از بين عوامل، تعدادي كه مهمسيستم 

  :ند ازمذكور عبارت
  انعطاف پذيري عملكردها .3عامل، مشاركت كودك ـ بازي. 2عامل، هاي طبيعي محيطمحرك .1عامل
  كنجكاوي. 5عامل، تخيل و خيال پردازي .4عامل

  ).1مدل ( بر اساس ارتباط فرضي ميان عوامل، مدلي فرضي طراحي شد: طراحي مدل -3-6
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متغير وابسته  4متغيرهاي ميانجي و عامل 5 و2،3متغير مستقل و عوامل 1عامل رسد كه، به نظر ميمطابق مدل
 را مورد تحليل و بررسي قرار آماري، ارتباط متغيرهابراي اطمينان از درستي مدل پيشنهادي بايد با محاسبات  .است
  . داد

  .آيدمتغيرها به دست ميارتباط  AMOSدر اين مرحله با استفاده از نرم افزار  :انجام محاسبات آماري - 3-7

هاي طراحي توان ارتباط متغيرها را به صورت تكنيكبر اساس مدل مي :هاي طراحياستخراج تكنيك -3-8
  .تعريف كرد

هاي تحقيق را مورد ارزيابي براي آنكه بتوانيم يافته: هاي طراحي به تصوير توسط معمارانتبديل تكنيك -3-9
به همين جهت در اين مرحله، از گروهي از معماران . پرسشنامه تصويري استفاده كردتوان از كودكان قرار دهيم، مي
  .هاي به دست آمده را به صورت اشكال ساده اسكيس كنندخواسته شد تا تكنيك

ساله را از تصاوير به  6 در اين گام از تحقيق، نگرش كودكان :نظرخواهي از كودكان در مورد تصاوير -3-10
  . سنجيمله قبل ميدست آمده در مرح

توان اصول طراحي سنجي كودكان ميبر اساس آمار حاصل از نگرش :استنتاج و تبيين اصول طراحي -3-11
كيفي -همان گونه كه ذكر گرديد ويژگي دوگانه كمي .ساله ايراني را تبيين نمود 6تا  3فضاهاي مرتبط با كودكان 

هاي ديگري ممكن است شيوه .ماري منحصر به يك روش باشدحقيق در موضوعات معتمعماري مانع از آن است كه 
شيوه تحقيق  .فضاهاي مختص كودكان كارآمد باشد نيز در تبيين اصول طراحي مبتني بر ارتقاء خالقيت در

هاي تحقيق پيرامون اين موضوع است كه داليل استفاده از آن پيمايشي كه در مقاله حاضر بيان شد نيز يكي از شيوه
  . بيان گرديد به تفصيل

١۶١/٠  

١٨۴/٠  

2عامل  
  5عامل 

  3عامل

١٣۶/٠  

۵۶٠/٠  

١٨۴/٠  
٣٠٧/٠  

 4عامل

1عامل  

٣٢۶/٠  
۵١٩/٠  

١۴١/٠  

  مدل فرضي ارتباط متغيرها: 1مدل شماره 
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  بنديمعج
توان از آن استفاده هاي معماري، ميتبييني است كه در پژوهش -اي توصيفياكتشافي شيوه -روش تحقيق پيمايشي

ها به وسيله پرسشنامه يا مصاحبه، با روش هآوري داددر شيوه مذكور، پس از انتخاب نمونه مورد مطالعه و جمع .نمود
بر اساس ارتباط متغيرهاي مذكور، مدلي فرضي  .آيديرهاي موثر در تحقيق به دست ميترين متغتحليل عوامل، مهم

توان هاي طراحي را ميييد درستي مدل پيشنهادي به وسيله محاسبات آماري، تكنيكأپس از ت .گرددپيشنهاد مي
ماران خواسته شد تا ها از تعدادي معدر تحقيق حاضر، پس از استخراج تكنيك. بر اساس مدل حاصل استخراج نمود

هايي كه در نگرش سنجي تكنيك .ساله قرار گرفت 6ها مورد ارزيابي كودكان اسكيس .ها را اسكيس كنندتكنيك
ساله با  6تا  3ه عنوان اصول طراحي فضاهاي آموزشي و كمك آموزشي كودكان بتوان ييد شوند را ميأكودكان ت

  .  اج نمودرويكرد ارتقاء خالقيت آنان در ايران، استنت
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  هانوشتپي
شود غرافيايي، محيط فيزيكي، محيط اجتماعي و مانند آن را شامل ميجاي است كه محيط فرهنگي، محيط گسترده رمحيط حوزه بسيا .1

  .تماعي و روابط انساني استاما در اينجا منظور از عوامل محيطي ، محيط اج
هاي هاي تفكر واگرا، تستتست: بندي نمودتوان آنها را به اين صورت دستهبسياري براي ارزيابي خالقيت موجود است كه مي هايتست .2

هاي تست نديببر اساس اين تقسيم .هاي ارزيابي شخصيتهاي ارزيابي شخصي، تستهاي ارزيابي محصول هنري، تستتفكر همگرا، تست
هاي سنجش شخصيت فرد ، تستAتست خالقيت گيلفورد، تست تورنس، تست  : هايي چونهتوان از نموناند كه ميبسياري ايجاد شده
 SCWTو تست   Ink Boltتتس ،SSEC، تست TATتصويري، تست  -هاي طراحي، تستMBTIتست  ACLهاي خالق، پرسشنامه

  .نام برد 
3 .Best John 
4 .Survey Research  

 .شودناشي از تحقيق آزمايشي باشد و روابط ساختاري مدل، حاصل يك نظام علي باشد، مدل علي شده و به تئوري نزديك مي اگر مدل، .5
  . توصيفي است اما اگر مدل از تحقيق پيمايشي به دست آمده باشد،

پذيري، انعطاف، سياليت و ابهام پذيري،ريسك .ق حاضر استبيش از چهار عامل ذكر شده در تحقي فاكتورهاي دخيل در فرايند خالقيت،. 6
اند بسط و مانند آن از جمله فاكتورهاي موثر در خالقيت هستند اما در اين تحقيق از ميان موارد مذكور، فاكتورهايي مورد بررسي قرارگرفته

  . رسد در ارتباط مستقيم با عوامل فيزيكي محيط پيرامونندمي كه به نظر
مورد » مخالفم كامالً«و » مخالفم« ،»موافقم« ،»موافقم كامالً«پاسخي است كه با چهار پاسخ  ـ ليكرت ،مجموعه سواالت بستهتست  .7

  .گيردارزيابي قرار مي
يين پاسخ، سوالي است كه پاسخ دهنده در توضيح پاسخ آن كامال آزاد است و مجبور به انتخاب گزينه هاي از پيش تع ـمنظور از سوال باز .8

 .شده نيست


