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 بزرسی رابغِ ٍیژگیْای کالبذی فضای آهَسش هعواری ٍ افشایص خالقیت 

 

 3، هٌصَر ًیکپَر*2، سیاٍش رضیذی ضزیف آباد1فاعوِ کزهی راٍیش

  داًـدَی واسؿٌاػی اسؿذ سؿتِ هؼواسی،داًـىذُ هؼواسی،ٍاحذ سفؼٌداى، داًـگاُ آصاد اػالهی،سفؼٌداى،ایشاى. -1

 ،ایشاى.ؿْشتاته، داًـگاُ آصاد اػالهی،ؿْشتاتهٍاحذ  سؿتِ هؼواسی،داًـىذُ هؼواسی، اػتادیاس -2

. ،ایشاىتن، داًـگاُ آصاد اػالهی،تنٍاحذ  سؿتِ هؼواسی،داًـىذُ هؼواسی، اػتادیاس -3  

 

 چکیذُ:

خاللیت دس اػتفادُ وٌٌذگاى اص آى هىاى اػت ٍ ٍیظگی ّای والثذی تِ ػٌَاى ّذف اكلی اص عشاحی داًـىذُ هؼواسی پشٍسؽ ػاهل 

ًمؾ تؼضایی دس ؿىَفایی آى داسًذ ٍ اص آًدا وِ ؿْشػتاى سفؼٌداى فالذ داًـىذُ ای خاف ؛تؼذی هْن ٍ تاثیش گزاس دس پشٍسؽ خاللیت

تش ػاهل خاللیت سا دس لالة پشػـٌاهِ ای تِ آصهَى  ایي پظٍّؾ تش آى ؿذ تا تاثیش هَلفِ ّای فیضیىی،تشای سؿتِ هؼواسی هی تاؿذ

 گزاؿتِ ٍ ًتایح تِ دػت آهذُ سا تحلیل ٍ تشسػی وٌذ تا تتَاًذ گاهی هْن دس ساػتای ایداد داًـىذُ هؼواسی دس ایي ؿْشػتاى تشداسد. تشای

َس تشگضیذُ ؿذًذ تا تِ تىویل پشػـٌاهِ ایي هٌظَس خاهؼِ آهاسی هتـىل اص تؼذادی اص هتخللاى اهش دس سؿتِ هؼواسی دس ؿْشػتاى هزو

تلَست سٍؽ تحمیك ّوثؼتگی تَد وِ ساتغِ هیاى ٍیظگیْای والثذی هحیظ ٍ ػاهل خاللیت سا هَسد تشسػی لشاس ،ّا تپشداصًذ. سٍؽ تحمیك

 داد ٍ ًتایح حاكلِ تیاًگش تاثیش صیاد ٍیظگیْای والثذی تش خاللیت تَدًذ.

 

 .پشػـٌاهِ،داًـىذُ هؼواسی،لیتخال،:ٍیظگیْای والثذیکلوات کلیذی
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 هقذهِ -1

اّویت تأثیش تش دس تاب تأثیش هتماتل ػاخت هحیظ تش سفتاس ٍ الگَّای سفتاسی دیذگاُ ّایی هَخَد هی تاؿذ، وِ دس هدوَع 

ووتش هَسد  ویفیت فضا تش سفتاس تأویذ ؿذُ اػت. اها ایي هؼألِ تا سٍیىشد تِ فضاّای آهَصؿی ٍ تِ خلَف آهَصؽ هؼواسی

داًـدَیاى هؼواسی ، ًمؾ هحیظ فیضیىی آهَصؽ سا تَاى رٌّی ذ آهَصؽ هؼواسی ػالٍُ تش دس فشآیٌتحلیل لشاس گشفتِ اػت.

وِ اگش هحیظ والثذی اص لاتلیت هٌاػة خْت تؼْیل تاهیي ًیاص ّای واستشاى تشخَسداس تاؿذ ایي چشا تایذ هَسد تَخِ لشاس داد؛

 .اهش هی تَاًذ دس یادگیشی ٍ سؿذ ؿخلیتی آًاى هَثش ٍالغ گشدد

 تش وِ اػت تؼیاسی هفاّین ٍ هؼاًی حاٍی ،(اًؼاى دػت تِ ؿذُ ػاختِ هحیظ چِ ٍ عثیؼی هحیظ چِ)  اًؼاى یًذگص هحیظ

 ٍ عشاحاى اص تؼیاسی گفتِ عثك وِ هیذّذ؛چشا خْت سا آًْا هَاسد اص تؼیاسی دس ٍ اػت گزاس شیتاث اًؼاى یسفتاسّا

 فاوتَسّای وِ پیذاػت ًاگفتِ پغ. اًذ دیذُ وِ اػت تلاٍیشی صاییذُ داسًذ، خَد تخیالت دس هؼواساى آًچِ اًذیـوٌذاى،

 .[1].داسًذ ػضایی تِ ًمؾ عشاحی، فشایٌذ دسٍ ٍیظگیْای والثذی  تلشی

 

  تعزیف خالقیت: -2

. ایي فشایٌذ دس رّي یه هؼواس هی وٌینفشایٌذ رٌّی تؼشیف  ًَػی هی پشداصین ٍ آى سا خاللیتتِ تؼشیف تحث،  ی ایيدس اتتذا

ضشٍستا داسای دٍ پیؾ ًیاص خَاّذ تَد. اٍل تخیل ٍ تؼذ تلَس. تخیل ّواى تلاٍیش ٍ اٍّاهی اػت وِ هؼواس آصاداًِ ٍ خالق 

تذٍى لیذ ٍ تٌذ دس رّي خَد تشای خلك یه اثش هؼواساًِ هی پشٍساًذ. ایي تخیل تِ دلیل آصادی ٍ سّایی صیاد، همذهِ هٌاػة 

اس هی تَاًذ دس تخیل خَد ّضاساى اثش هؼواسی سا وِ اٍلیي تاس تِ رّي خَد اٍ خغَس خاللیت هؼواساًِ اػت. تذیي تشتیة وِ هؼو

وشدُ اػت، پذیذ آٍسد. اها تلَس هؼواسی تِ هثاتِ تلاٍیش رٌّی اػت وِ هؼواس تا ساٌّوایی اػتادؽ اص یه اثش هؼواسی تا تحال 

 .[2]َد. هوىي اػت اكال ًذیذُ تاؿذ ٍلی اثش دس ٍالؼیت ٍخَد داسد، ػاختِ هی ؿ

حال هؼواس تشای تثذیل تخیالت خَد تِ ٍالؼیت تایذ تا اػتفادُ اص تلَسات خَد اص یه اثش هؼواسی وِ اوتؼاتی تذػت آهذُ 

تخیل ػاهل تؼشیغ وٌٌذُ تلَس اػت دس حالی وِ تلَس كافی اػت »اػت، آى تخیالت سا تِ خْاى ٍالؼیت ٍاسد وٌذ. تغَس ول 

تا داؿتي ایي دٍ پیؾ ؿشط، هؼواسی خالق ٍ تغَس ول، فشایٌذ  .[2]« تایذ اص آى تگزسد. وِ تخیل تشای پیَػتي تِ ٍالؼیت

 خاللیت تِ ػیٌیت هی سػذ.

وِ اسائِ تؼشیف دلیك اص آى دؿَاس اػت.اها تغَس ولی هی تَاى گفت:خاللیت ،دس ٍالغ هی تَاى گفت خاللیت ٍاطُ ایؼت هثْن

واستشدی ٍ ًَآٍساًِ ،ًؼغاف پزیشی وِ ّذف آى تَلیذ یه هحلَل اسصؿوٌذهشوة اص لذست اتتىاس ٍ ا،یه فشایٌذ رٌّی اػت

 .[3] اػت.
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 رٍش تحقیق: -3

تحمیمات تشای وؼة اعالع اص ٍخَد گًَِ ایي  صیشا ،تلَست سٍؽ تحمیك ّوثؼتگی هی تاؿذ ،سٍؽ تحمیك پظٍّؾدس ایي 

چٌاًچِ دس ایي تحمیك تا  ؛اص اعالػات تاویذ هیـَدتش وـف ٍخَد ساتغِ تیي دٍ گشٍُ  ٍ پزیشد ساتغِ تیي هتغیشّا اًدام هی

 هلالح ٍ... تا فضای هؼواسی هثتٌی تش سٍیىشد ٬سًگ ٬استثاط ٍیظگی ّای والثذی اص خولِ ًَس ٬تَخِ تِ ًگاسؽ فشضیِ ّا 

ل ًظشات وِ تِ تشسػی ٍ تحلی اتضاسػوذُ گشدآٍسی اعالػات اػتفادُ اص پشػـٌاهِ هی تاؿذ تشسػی هی ؿَد. افضایؾ خاللیت

 هتخللاى هی پشداصد.

 

 

 

 

 یافتِ ّا ٍ بحث:-4

 تِ ؿشح صیش حَصُ تٌذی ؿذُ اػت:٬عشاحی ؿذُ تشای ایي هٌظَسػـٌاهِ پش

 

 هاخذ:ًگارًذگاى.٬:حَسُ بٌذی پزسطٌاهِ هَرد تحلیل بزای ایي پژٍّص1جذٍل

 الف:ػاصهاًذّی خغی اًَاع ػاصهاًذّی ػاصهاًذّی فضایی 1

 ب:ػاصهاًذّی هشوضی

 ذّی ؿثىِ ایج:ػاصهاً

 د:ػاصهاًذّی هَلىَلی

 الف:فشم ًشم اًَاع فشم فشم 2

 ب:فشم ؿىؼتِ

 الف:تشویة حدن ػادُ تشویة حدن

 ب:تشویة حدن پیچیذُ
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 الف:اػتفادُ اص فضاّای تشویثی دس عشاحی آتلیِ ّای داًـىذُ هؼواسی. ٍیظگیْای ػولىشدی 3

 .ب: اػتفادُ اص فضاّای ػثض دس عشاحی داًـىذُ هؼواسی

 ج: اػتفادُ اص فضاّای تاص دس عشاحی داًـىذُ هؼواسی.

 د:ایداد فضاّایی خْت تؼاهل ػایش هشدم تا داًـىذُ هؼواسی.

 (حشوت تِ ؿخق تَدى هلضم)الف:ادسان هحیغی [4]سٍاًـٌاػی هحیغی 4

 (فضاّای اتلال دٌّذُ )فضاّای ایؼتا(اػتفادُ اص )ب:همش سفتاسی

 (تؼْیل یا تاصداسًذگی سفتاسیوالثذی دس تاثیش هحیظ )ج:هؼیٌیگشی والثذی

 

 ًتایح صیش تذػت آهذُ اػت وِ دس اداهِ تِ آًْا هی پشداصین:پشػـٌاهِ تشاػاع تحلیل ّشیه اص ػَاالت 

 ؟ػاصهاًذّی: اػتفادُ اص چِ ًَع ػاصهاًذّی سا تشای عشاحی داًـىذُ هؼواسی چِ هیضاى تشخیح هی دّیذ 

 تشخیح دادُ ؿذُ اػت. %45ًذّی خغی تا تش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا ػاصها
 

 
 ًوَدار درصذ بٌذی ارجحیت ًَع ساسهاًذّی فضایی: 1ضکل

 
 :؟اػتفادُ اص چِ فشهی سا تشای عشاحی داًـىذُ هؼواسی چِ هیضاى تشخیح هی دّیذ فشم 

 تشخیح دادُ ؿذُ اػت. %65تش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا فشم ًشم تا 
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 ًوَدار درصذ بٌذی ارجحیت ًَع فزم :2ضکل

 
 :؟اػتفادُ اص چِ تشویة حدوی سا تشای عشاحی داًـىذُ هؼواسی چِ هیضاى تشخیح هی دّیذ فشم 

 تشخیح دادُ ؿذُ اػت. %75تش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا حدن پیچیذُ تا 

 

 

 
 ًوَدار درصذ بٌذی ارجحیت ًَع حجن :3ضکل

 
 :استفاع 

 تشخیح دادُ ؿذُ اػت. %45ا استفاع هتَػظ تا تش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّ
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 ًوَدار درصذ بٌذی ارجحیت هیشاى ارتفاع :4ضکل

 
  ٍیظگیْای ػولىشدی: اػتفادُ اص  فضاّای تشویثی سا تشای عشاحی آتلیِ ّای داًـىذُ هؼواسی تِ چِ هیضاى تشخیح

 ؟هی دّیذ

 تَدُ اػت.%35دس داًـىذُ هؼواسی هتَػظ ٍ تِ هیضاىتش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا توایل تشای ایداد فضاّای تشویثی 

 

 
 ًوَدار درصذ بٌذی توایل بزای ایجاد فضاّای تزکیبی در داًطکذُ هعواری: 5ضکل

 
 ؟ٍیظگیْای ػولىشدی: ایداد فضاّای تاص  سا دس عشاحی داخلی داًـىذُ هؼواسی تِ چِ هیضاى تشخیح هی دّیذ 

 تَدُ اػت.%41ایداد فضاّای تاص دس داًـىذُ هؼواسی هتَػظ ٍ تِ هیضاىتش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا توایل تشای 
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 ًوَدار درصذ بٌذی توایل بزای ایجاد فضاّای باس در داًطکذُ هعواری :6ضکل

 
  تِ چِ  ٬ٍیظگیْای ػولىشدی: ایداد فضاّای ػثض  سا دس هحیظ داخلی داًـىذُ هؼواسی دس خْت پشٍسؽ خاللیت

 ؟هیضاى ضشٍسی هی داًیذ

 تَدُ اػت.%61ش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا توایل تشای ایداد فضاّای ػثض دس داًـىذُ هؼواسی هتَػظ ٍ تِ هیضاىت

 

 
 ًوَدار درصذ بٌذی توایل بزای ایجاد فضاّای سبش در داًطکذُ هعواری.: 7ضکل

 
 ی سا تا چِ هیضاى ٍیظگیْای ػولىشدی: ایداد فضاّایی خْت استثاط ػایش هشدم تا هحیظ ٍ خاهؼِ داًـىذُ هؼواس

 ؟ضشٍسی هی داًیذ

تَدُ %58تش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا توایل تشای ایداد استثاط هیاى هشدم ٍ خاهؼِ داًـىذُ هؼواسی صیاد ٍ تِ هیضاى

 اػت.
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 ًوَدار درصذ بٌذی توایل بزای ایجاد ارتباط هیاى هزدم ٍ جاهعِ داًطکذُ هعواری. :8ضکل

 
 دس هحیظ تا چِ هیضاى دس ادسان اٍ اص ًظش ؿوا هلضم تَدى ؿخق تِ حشوت  : تِسٍاًـٌاػی هحیغی:ادسان هحیغی

 ؟فضا هَثش هی تاؿذ

 اسصیاتی ؿذُ اػت. %53تش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا الضام ؿخق تِ حشوت دس هحیظ دس ادسان فضا صیاد ٍ تِ هیضاى 
 

 
 .فضا ادراکهیشاى  در ظیهح در حزکت بِ ضخص الشام تاثیز :9ضکل

 
 ًـٌاػی هحیغی:همش سفتاسی: تِ ًظش ؿوا فضاّای اتلال دٌّذُ )فضاّای ایؼتا( تا چِ هیضاى دس ادسان ها اص فضا سٍا

 ؟هَثش هی تاؿٌذ

 اسصیاتی ؿذُ اػت. %49تش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا تاثیش فضاّای اتلال دٌّذُ دس ادسان فضا صیاد ٍ تِ هیضاى 
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 .فضا راکاد در دٌّذُ اتصال یفضاّا زیتاث :11ضکل

 
  سٍاًـٌاػی هحیغی:هؼیٌیگشی والثذی: تِ ًظش ؿوا هحیظ والثذی داًـىذُ هؼواسی تا چِ هیضاى دس تؼْیل یا

 ؟تاصداسًذگی سفتاسی دس اهش عشاحی داًـدَیاى هَثش خَاّذ تَد

اى صیاد ٍ تِ تش اػاع تحلیل پشػـٌاهِ ّا تاثیش هحیظ والثذی دس تؼْیل یا تاصداسًذگی سفتاسی دس اهش عشاحی داًـدَی

 اسصیاتی ؿذُ اػت. %64هیضاى 

 

 
 .اىیداًطجَ یعزاح اهز در یرفتار یباسدارًذگ ای لیتسْ در یکالبذ ظیهح زیتاث :11ضکل
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 ّوایص بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ ضْزساسی در ّشارُ سَم

 94هاُ  تیز -تْزاى 

 

 ًتیجِ گیزی: -5

 تا تَخِ تِ آًچِ تیاى ؿذ هی تَاى ایي عَسٍ تاثیش گزاسًذ دس هحیظ ّای آهَصؿی تی ؿه ػَاهل صیادی تش هَلفِ خاللیت 

ایي  تٌاتشایيًمـی اًىاس ًاؿذًی دس ایي تاسُ داسًذ.٬ٍیظگیْای والثذی تِ ػٌَاى یىی اص هْوتشیي ایي ػَاهلًتیدِ گشفت وِ 

ٍیظگیْای سٍاًـٌاػی ،ٍیظگیْای ػولىشدی،فشم،اص خولِ :ػاصهاًذّی فضایی فیضیىیٍظیفِ هاػت وِ تا تْثَد ایي هَلفِ ّای 

 ػاهل خاللیت فشاّن آٍسین. ؿىَفاییصهیٌِ سا تشای هحیغی ٍ ... 
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 هٌابع:

       ًـشیِ  ،هْذی ٍ فشٌّگ هظفش ٍ هحؼي فیضی ٍ هشین ػظیوی.لیاع تلشی ٍ خایگاُ آى دس آهَصؽ خالق عشاحی هؼواسی،خان صًذ [1]

 .153-162، 2ؿواسُ ،1388صهؼتاى،ػال چْاسم،ػلوی پظٍّـی فٌاٍسی آهَصؽ

 .1392تَعیمای هؼواسی.اًتـاسات ػشٍؽ)كذا ٍ ػیوا(. .تشخوِ احوذ سضا آی.آًتًَیادع.آًتًَی ػی [2]

 .1392اًتـاسات عحاى.،اكَل عشاحی داًـىذُ هؼواسی اهیي ٍ ػلوا هلىی ٍ فاعوِ حؼیي صادُ.،خؼفشی[3]

-67 ،11ؿواسُ،1381صهؼتاى،ًـشیِ ٌّشّای صیثا،لاػن.سٍاى ؿٌاػی هحیغی داًـی ًَ دس خذهت هؼواسی ٍ عشاحی ؿْشی،هغلثی[4] 
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