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طراحى مدل تجویزى استمرار خالقیت و آزمون آن در طراحى 
معمارى*

      تاریخ د ریافت مقاله: 1396/08/01     تاریخ پذیرش نهایى: 1397/01/27

 چکیده
توجه به موضوع آموزش طراحى معمارى مى باید همواره در اولویت کارى برنامه ریزان نظام آموزش معمارى قرار گیرد. 
هدف از این مطالعه، طراحى و آزمون مدل تجویزى اســتمرار خالقیت در طراحى معمارى بوده اســت. مدل تجویزى 
بر پایه داللت هاى تحلیلى ســاختارى از مدل هاى عینى موجود به دســت آمد. جهت آزمون مدل از روش نیمه تجربى 
استفاده شد. از طریق نمونه گیرى در دسترس،30 نفر از دانشجویان کارشناسى معمارى دانشگاه آزاد ماهشهر به صورت 
تصادفى در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمون (15 نفر) قرار گرفتند. آموزش فرایند خالق در مدل طراحى شده شامل 
مراحل «تولید ایدة راه حل، طرح و معرفى ایده، ارزیابى ایده، بازنگرى و انتخاب نهایى اســت. فراگیران آموزش دیده بر 
اساس مدل تجویزى رضایت بیشترى نسبت به دوره مبتنی بر شیوه هاى رایج داشتند. مدل تجویزى استمرار خالقیت 

مى تواند در رسیدن به هدف ارتقاء خالقیت دانشجویان نقش مؤثرتري از شیوه  هاى آموزش سنتى داشته باشد.

 واژه هاى کلیدى
آموزش خالقیت، استمرار خالقیت، طراحى مدل، طراحى معمارى

* این مقاله برگرفته از رســاله دکترى نویســنده اول با عنوان «خالقیت در طراحى معمارى: تأثیر مدل تجویزى طراحى معمارى بر آموزش 
خالق» به راهنمایى نگارنده دوم و مشاوره نگارنده سوم و قابل دفاع در دانشگاه آزاد اسالمى واحد قزوین است.

Email:manochehr_tamizi@yahoo.com      دانشجوى دکترى گروه معمارى، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسالمى، قزوین، ایران**
***استادیار و عضو هیت علمى گروه معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى قزوین قزوین، ایران (مسئول مکاتبات)

  Email:Soheili@qiau.ac.ir
****دانشیار و عضو هیت علمى گروه معمارى، دانشگاه آزاد اسالمى قزوین، واحد علوم و تحقیقات، قزوین، ایران.

Email:Hosseinzabihi@hotmail.com                                                                         

 مهندس منوچهر تمیزى**،  دکتر جمال الدین سهیلى***، دکتر حسین ذبیحى***
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 مهندس منوچهر تمیزى،  دکتر جمال الدین سهیلى، دکتر حسین ذبیحى

 مقدمه
در  همواره  مى باید  معمارى  طراحى  آموزش  موضوع  به  توجه 
تا  گیرد  قرار  معمارى  آموزش  نظام  ریزان  برنامه  کارى  اولویت 
(محمودى، 1381،  بهره مند گردند  آن  نتایج  از  آموزشى  مراکز 
پیروى  مستلزم  خالق،  دانشجوى  آموزش وپرورش   .(79-70
مدل هاى  فرایند خالقانه  مورد  در  است.  فرایند خالقانه  یک  از 
متنوعى مورد آزمون قرار گرفته اند که هرکدام به نوعى جوابگوى 

یک سرى مسائل و حل آنها بوده اند (نلر1، 1369، 45).
توافق عمومى بر این است که پنج مرحله را مى توان در فرایند 
خالقیت تشخیص داد که شامل دریافت اولیه، تدارك، نهفتگى، 
یا  اولیه  دریافت  مرحله ى  است.  اثبات  و  نفى  و  روشنگرى 
مى شود،  محسوب  خالقانه  فرایند  بنیادین  پایه  که  آماده سازى 
است.  اطالعات  جمع آورى  و  موضوع  از  کافى  شناخت  شامل 
راه حل  جستجوي  در  زیادي  آگاهانه  کوشش  مستلزم  تدارك، 
نخست،  مرحله  و  مرحله  این  میان  طراحى،  در  است.  مسئله 
نوعى رفت وبرگشت اتفاق مى افتد زیرا ممکن است مسئله، مجدد 
فرموله و یا حتى ضمن کندوکاو در دامنه راه حل هاى ممکن کامًال 
از نو تبیین شود. در این دو مرحله آنچه که مربوط به فعالیتى 
عقالنى است اتفاق مى افتند ولى در مرحله سوم (نهفتگى) آنچه 
اتفاقى است  این  اتفاق مى افتند، بدون تالش آگاهانه است.  که 
بر  اشرافیت  از  پس  انسان  ناخودآگاه  ضمیرهاى  در  شاید  که 
مسئله روى مى دهد. ظهور ناگهانى ایده در مرحله «روشنگرى» 
انتظار مى رود که در مرحله «نفى و  اتفاق مى افتند و درنهایت 
(محمودى،  باشیم  شاهد  را  مسئله  حل  آگاهانه  توسعه  اثبات» 
1383، 70-79). بازهم باید به خاطر آورد که در طراحى، این 
مراحل منفک و مجزا نیست. ممکن است دوره نفى و اثبات مکرر 
نامناسب بودن ایده را آشکار کند. شاید این امر منجر به فرموله 
کردن مجدد مسئله و دوره جدید کندوکاو شود و بدین منوال 

ادامه یابد (محمودى، 1377، 81-73). 
و  تکنیک ها  موجود،  یادگیري  روش هاي  بین  از  چنکیو1  هسو 
نمودن  فعال  و  درگیر کردن  براي  را  پرورش خالقیت  روشهاي 
دانش آموزان و وادار به تفّکر نمودن آنان بسیار مناسب مى داند 
بدهند و هم  آموزان  به دانش  را  یادگیري  به  اقدام  لّذت  تا هم 
آنان  در  خالقیت  و  مسئله  حل  ذهنى،  توانایى هاي  ارتقا  سبب 
بشوند (محمودى، 1383، 70-79). پرفسور جان لنگ، « افراد 
خالق» و «تفکر خالقانه» را مورد بررسى قرار مى دهد و معتقد 
است بیش از آنکه در مورد افراد خالق در معمارى بحث شود، 
باید به مقوله تفکر خالقانه پرداخته شود (محمودى،1377). به 
عبارت دیگر تفکر خالقانه مدنظر وى، بحث آفرینش با محوریت 
از آموزه هاى این رویکرد،  فرایند ذهنى است. به منظور استفاده 
نهادینه سازى کنش خالق در ذهن توصیه شده است تا با آموزش 
در  آفرینش  براى  بتوان  ذهن،  در  فرایند  این  نهادینه سازى  و 

زمینه هاى متفاوت آماده شد (مهدوى نژاد، 1384، 66-57).

روند آموزش خالق در معمارى عمدتاً با مشارکت متقابل استاد 
و دانشجو میسر مى گردد. خالقیت که نه از سنخ دانش بلکه از 
 :1383 (حجت،  شود  پروده  و  کشف  باید  است،  استعداد  سنخ 
ناگزیرند  صاحب نظران  و  اساتید  پویا،  محیط  یک  در   .(36-25
در  دانشجویان  بهتر  عملکرد  و  خالقانه  فرایند  پیشبرد  براى 
زمینه طراحى، مدلی جامع و یکپارچه را به کار گیرند که تمام 
ذکر  به  الزم  گیرد.  دربر  را  خالقیت  مؤثر  و  کلیدي  جنبه هاى 
نیز در روند آموزش خالق دارند.  اساتید نقش مهمى  است که 
مربیان  مى توانند تا حـدى مهارت هاى خّالقیت مانند روش هاى 
تفکر درباره مسائل و قوانین علمى براى  تـدبیر  راه هاى جـدید 
 .( 66، 1378 (حق شناس،  دهند  آموزش   را   مسائل   به  نگرش 
و  راهنمایى  آموزشى،  فعالیت هاى  طریق  از  طراحى  آموزگاران 
 Jonassen) حمایت، از یادگیرى دانشجویان پشتیبانى مى کنند

.(& Hernandez-Serrano, 2002, 231

بنابراین هدف از این پژوهش در وهله اول آفرینش نظریه اى است 
که استمرار خالقیت در فرایندطراحى معمارى را در قالب یک 
مدل آموزشى پیشنهاد داده و سپس مدل را در درس کارگاهى 
پژوهش  اصلی  فرضیه  دهد.  قرار  آزمون  مورد   4 معمارى  طرح 
طراحى شده  تجویزى  مدل  به کارگیرى  از:  است  عبارت  حاضر 

برافزایش خالقیت و استمرار آن در دانشجویان مؤثر است.

 روش  پژوهش
آموزش  فرایند  در  تجویزى  مدل  نقش  به  حاضر  تحقیق  در 
حاضر  پژوهش  ساختار  اساس  این  بر  مى شود.  اشاره  معمارى 
کیفى  دیدگاه  از  تحقیق  روش  است.  کّمى  و  کیفى  نوع  دو  به 
مدل هاى  ساختار  ازنظر  تطبیقى  تحلیلى-  توصیفى،  به صورت 
تأثیر  بررسى  به منظور  دوم  مرحله  در  سپس  و  است  موجود 
مدل پیشنهادى بر جامعه آمارى و واقعیت هاى موجود، از روش 
کمى استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار 

SPSS.15 استفاده شده است. 

ابتدا ارزش مدل مفهومى مورد ارزیابى کارشناسان و متخصصین 
حوزه معمارى قرار گرفت. براي بررسى روایى شاخص هاى مدل 
پایایی،  تحلیل  شد.  استفاده  تأییدي  عامل  تحلیل  از  تجویزى 
روایی همگرا و تأیید صالحیت مؤلفه هاى مدل تجویزى خالقیت، 
در نرم افزار لیزرل به دست آمد. همچنین در این تحلیل به واسطه 
و  اساتید  از  نفر  از 50  سؤالى  پرسش نامه 10  نظرسنجى طبق 
متخصصان طراحى معمارى نشان داد که مدل تجویزى تحقیق 
در سنجش و ارتقاء مؤلفه هاى خالقیت از دقت کافی برخوردار 
است. همچنان که نتایج جدول  (1) نشان مى دهند، شاخص هاى 
برازندگى  (IFI, RFI, NFI, NNFI, CFI) به دست آمده از تحلیل 
عامل تاییدي مرتبه اول و دوم و سوم در طیف  0/97 تا 0/99 
قرار دارند که بیشتر از سطح آستانه 0/90 است و نشان مى دهد 
سطح  از  تحقیق  سازه هاي  اندازه گیرى  و  سنجش  مدل هاي 
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 RMSEA برازندگى بسیار خوبى برخوردار هستند. بعالوه مقدار
به دست آمده از تحلیل عامل تاییدي مرتبه اول، دوم و سوم در 
طیف 0/024 تا 0/032قرار دارند که کمتر از مقدار توصیه شده 
0/05 بر طبق متون تحقیق است که بر برازش خوب مدل داللت 
از 0/05  بیشتر   RMSEA مقدار  که  است  ذکر  شایان  میکند.  
و کمتر از 0/08 مبین یک برازش نسبتاً خوب است. همچنین 
2  مبین برازش مناسب و خوب  / dfχ مقدار کمتر از  3 براي 
داده ها به وسیله مدل هاى سنجش و اندازه گیرى سازه هاى تحقیق 
از  با استفاده  است. اعتبار و سازگاري درونى سازه هاى تحقیق، 

ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شد. 
تأیید مدل تجویزى توسط متخصصین معمارى، آزمون  از  پس 
ابزار  کّمى،  مرحلۀ  در  شد.  اعمال  دانشجویان  روى  بر  مدل 
پژوهشگر  پرسش نامه  پژوهش،  این  در  اطالعات  جمع آورى 
ساختۀ 30 سؤالى جهت سنجش رضایت از دوره، نگرش نسبت 
به دوره و نگرش در پیشرفت خالقیت بود که در سه بخش هر 
یک شامل ده پرسش، در مقیاس لیکرت 5 حالتى شامل کامًال 
موافقم، موافقم، نظرى ندارم، مخالفم و کامًال مخالفم تدوین شده 
بود. جهت بررسى روایى محتواى این ابزار، سؤال ها در اختیار ده 
نفر از اساتید مجرب قرار داده شد. پس از دریافت نظرات اساتید 
براى هر آزمون مشخص  نهایى، تعداد سؤال هاى روا  و ویرایش 
گردید. پایایى آزمون ارتقاء خالقیت دانشجویان (نسبت به دوره 

کرونباخ  آلفاى  روش  از  استفاده  با  پژوهش  این  در  شده)  طى 
کل  کرونباخ  آلفاي  ضریب  گردید.  محاسبه  جدول2  مطابق 
بیانگر  آزمون  نتایج  آمد.  به دست  سؤال هاى پرسش نامه 0/827 
پرسش نامه  بعد  در سه  به دست آمده  پایایى  مقدار  که  است  آن 
در حد مطلوبى است زیرا مقدار به دست آمده بیشتر از 0/7 است 

(جدول2). 

اجراى مدل تجویزى استمرار خالقیت
شیوه اجرا بدین گونه بود که ابتدا مدل تجویزى ازنظر متخصصین 
مورد  شاخص ها)  روند،  (ابعاد،  ازنظر  معمارى  حوزه  اساتید  و 
روند  آزمون،  گروه  در  استاد  گرفت. سپس  قرار  تأیید  و  آزمون 
آموزشى مبتنى بر مدل تجویزى را آموزش داد (که در یافته ها به 
تفصیل به آن پرداخته خواهد شد)؛ درحالى که در گروه کنترل 
به صورت مرسوم و سنتى خود فرایند آموزش طراحى معمارى 

 بود. جامعه آمارى پژوهش کلیه دانشجویان طرح 4 دانشگاه آزاد 
ماهشهر بودند که در مقطع کارشناسى معمارى در سال تحصیلى 
1395-1396 در دانشگاه آزاد اسالمى واحد ماهشهر مشغول به 
از طریق  اندك جامعه،  بسیار  به حجم  توجه  با  بودند.  تحصیل 
معمارى  طرح  دانشجویان  از  نفر    30 سرشمارى،  نمونه گیرى 
4  به صورت تصادفى در دو گروه کنترل (15 نفر) و آزمون (15

 GFI RFI  IFI CFI NNFI NFI RMSEA 2 / dfχ df 2χ

رضایت از ابعاد خالقیت مدل

0/90 0/97 0/99 0/99 0/99 0/98 0/025 1/30 1011 1319/88 1
رضایت از روند خالقانه مدل

0/97 0/98 1 1 0/99 0/99 0/031 1/46 59 86/35 2
رضایت از شاخص هاى تأثیرگذار

0/99 0/99 1 1 1 1 0/032 1/48 10 14/75 3

 آلفاى کرونباخ ابعاد پرسش نامه 
پایایى بُعد نگرش نسبت پایایى بُعد رضایت از دورهاستمرار خالقیت

به دوره
پایایى بعد نگرش نسبت به 

پیشرفت خالقیت

0/7590/8170/753مقدار آلفا

جدول1. شاخص هاى برازندگى مدل هاى سنجش و اندازه گیرى سازه هاى تحقیق

جدول2. آلفاى کرونباخ پرسش نامه استمرار خالقیت
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 مهندس منوچهر تمیزى،  دکتر جمال الدین سهیلى، دکتر حسین ذبیحى

 نفر) قرار داده شدند. روند به گونه اى بود که استاد قبل از شروع 
آموزش کامًال به مدل تجویزى پیشنهادى آموزش، آشنا و توجیه 
بوده و رویه آموزشى خود را بر مبناى مرحله بندى آن پیش رفت 
و فراگیران نیز مثل همیشه و به صورت عادى از الگوى آموزشى 
تبعیت کرده و دوره مورد نظر را زیر نظر راهنمایى و نگرش استاد 
طى کرده اند. الزم به ذکر است که دانشجویان از تفاوت در روند 
آموزشى اطالعى نداشته و به صورت تصادفى در دو گروه آزمون 
و کنترل طى یک دوره قرار گرفتند و در پایان بازخورد اثربخشى 
دانشجویان (گروه آزمون و گروه کنترل) مورد بررسى و آزمون 

قرار گرفت.

 یافته ها
یافته هاى مرحله اول پژوهش

مدل هاى فرایندى
به  تفسیر  قالب  در  آموزش  بعد  در  موجود  فرایندى  مدل هاى 
در  خالقیت  ایجاد  روش هاى  است.  آمده   3 جدول  صورت 
مسئله  شرایط  از  تابعى  غالباً  و  بوده  متنوع  فرایندي  مدل هاى 
طراحى  آموزش  فرایند  در  موجود  مدل هاى  میباشند.  طراحى 
(گزینش بهترین مدل ها) شامل مدل ایده و آزمون، مدل تجزیه و 
ترکیب، مدل تجربى، مدل منطقى و مدل تداعى گرا است که به 
اختصار در جدول3 در قالب تفسیر، تحلیل و استخراج آمده اند. 
با توجه به مطالب پیشین درزمینۀ مدل هاى فرایندي و نگرش 
فرایند،  در  نگرش هاى هم راستا  (فرایند،  آنها  ادبیات  در  موجود 
توجه به مراحل تولید ایده و الگوى سیر تکاملى آنها)، برداشتى 
تحلیلى ساختارى از مدل هاى موجود به عمل آمد که فرجام آن 

به یک مدل تجویزى رسید. 

مدل تجویزى پیشنهادى فرایند طراحى خالق
هر مدل ساختارى داراى یک سیر فرآیندى است که به فرایند 
بر  این تحقیق، مدل تجویزى  و در  آموزش محوریت مى بخشد 
ذکر  به  است. الزم  پیشنهادشده  آن  استمرار  و  مبناى خالقیت 
است که مدل پیشنهادى خالى از نقص نبوده و در جهت افزایش 
و استمرار خالقیت در روند آموزش پیشنهاد شده است. در این 
مدل  ساختارى  آرایش  تجویزى،  مدل  بهتر  درك  براى  بخش 

نمایش داده شده است (شکل 1). 

تحلیل ساختارى-تفسیرى مدل تجویزى
آراء  از  حاصله   نتایج  تجویزى،  مدل  آمدن  دست  به  از  پس 
صاحب نظران نشان داد که، بهره گیرى از مدل تجویزى مى تواند 
لیل2  باشد.  مؤثر  دانشجویان  خالقیت  استمرار  و  افزایش  در 
(1999)، فرایندى چرخه اى را براى تولید ایده، آزمون و ارزیابى 
 Lyie,) پیشنهاد مى نماید و اصالح»  با عنوان سیکل «پیشنهاد 
128 ,1999) که مى تواند الهام بخش طرح باشد. با توجه به اینکه 
مدل تجویزى داراى ساختارى ترکیبى از مدل هاى موجود فرایند 
استمرار  و  افزایش  پایه  بر  ترکیب  این  فرایند  و  است  آموزش 
خالقیت پایه ریزى شده است، ازاین رو داراى مراحلى است که هر 
مرحله بیانگر یک نگرش ویژه به مقوله خالقیت است و با توجه 
به اینکه نگرش خالقانه در هر مرحله مشاهده مى شود یک سیر 
تکرار و استمرار خالقانه و منظم را مى توان در آن مشاهده کرد 
که در ادامه در قالب تحلیل و تفسیر به صورت مرحله اى (جهت 

درك بهتر) به آن اشاره مى گردد.

78

 نتایج تحلیلى-تفسیرى مدل هاى فرایند  طراحى

مدل تجزیه و ترکیبمدل تداعى گرامدل ایده و آزمون

1- بر اساس تحقیقات کتابخانه اى و 
تجارب شخصى

2-ظاهر شدن یک یا چند ایده بر 
اساس فرایند ادراکى 

3-تحلیل از طریق ترکیب 

4-تالش در جهت خلق راه حل به 
شناسایى مسئله مى پردازد و نه از 
طریق مطالعه مجزا و حساب شده.

1- نشان دهنده خالقیت فردى است و 
رویکردى تداعى گرا دارد.

2-مرحله تولید ایده از طریق ضمیر 
ناخودآگاه و مکاشفه است.

3-اطالعات پژوهشى ریشه در ناخودآگاه 
دارند.محتوى بدون مالحظات آگاهانه شکل 

مى گیرد.تداعى ذهنى متد فرایند طراحى 
است.

4- رویکردى واگرا دارد و خالقیت از 
ناخودآگاه فرد است.

1-اطالعات پژوهش قبل از شروع 
تعیین مى شود.ذهن اطالعات را 

جمع آورى تا موقعیت پیش آید و آنها 
را استفاده کند.

3-مسئله طراحى به عناصر آن تجزیه 
مى شود .تبدیل عناصر طراحى به کل 

منسجم.

4-مدل از مشارکت هاى اطالعاتى و 
داراى قواعد استاندارد

5-خالقیت در سه مرحله ایده سازى 
اولیه- انتخاب ایده برتر-ارزیابى ایده 
نهایى و تجدیدنظر شده رخ مى دهد.

جدول3. تحلیل و استخراج داده هاى مدل هاى فرایند طراحى 



             13
97

یز 
پای

م/ 
ده

واز
ل د

سا
م/ 

نج
و پ

ى 
 س

اره
شم

   
   

ر  
شه

ت 
وی

ه
طراحى مدل تجویزى استمرار خالقیت و آزمون آن در طراحى معمارىهویت شهر              شماره هشتم/ سال پنجم/ بهار و تابستان 1390             

79

خالقیت در مرحله تولید ایده (ضمیر ناخودآگاه)
یکى از مراحل مهم فرایند خالقیت، ضمیر ناخودآگاه است. در 
بروز خالقانه ترین  در  مهمى  نقش  ناخودآگاه  مرحله ضمیر  این 
اطالعات  که محتوى  است  به شرطى  این  و  دارد  حالت ممکن 
داراى محدودیت نبوده و بدون مالحظات آگاهانه شکل بگیرند. 
را  انسان  افکار  و  احساسات  که  است  انرژى  منبع  «ناخودآگاه» 
تغذیه مى کند. تمام عقایدى که خودآگاه آن را تصویب نمى کند، 
رانده مى شوند (منینجر و همکاران،1370،  ناخودآگاه  به بخش 
17). در این مرحله طوفان مغزى نقش مهمى دارد و درواقع یعنى 
هیچ انتقادي از هیچ ایده اى جایز نیست. به هر ایده اى هرچند 
بیشتر  ایده ها  تعداد  هرچه  مى شود.   گفته  خوش آمد  نامربوط، 
مى گیرد.  قرار  موردتوجه  بعداً  ایده ها  .کیفیت  است  بهتر  باشد 
افراد به ترکیب کردن ایده ها تشویق مى شوند و از آنها خواسته 
مى شود که نسبت به ایده هاى دیگران اشراف پیدا کنند (آقایى، 
موتور  مى تواند  اولیه  مراحل  در  انگیزش  ایجاد   .(119  ،1377
حرکتى دانشجو را فعال سازد و در مراحل نهایى دانشجو مبتنى 
بر انگیزش هاى اولیه تصمیم هاى بهترى مى گیرد. ازنظر باس3 و 
همکاران (2008)، خالقیت اغلب به وسیله حاالت خلقى مثبتى 
که فعال هستند و با انگیزش گرایشى و ارتقاى تمرکز مرتبط اند، 

  .(Baas et al., 2008) افزایش مى یابد

خالقیت در مرحله طرح (تعریف ایده)
به نوعى  بودن خود،  آزاد  به  تفکر  اجازه  ایده،  تعریف  مرحله  در 
توجه به خالقیت فردى و حرکتى مناسب جهت محدود نکردن به 
اطالعات پیش فرض است (البته الزم به ذکر است که این مرحله 
و مرحله 1 که همان تولید ایده است براى دانشجویان طرح هاى 
مقدماتى و دانشجویان مبتدى صدق نمى کند و خالقیتى را به 
(مرحله  در  زا  تفکر  پروسه  از  چشم پوشى  با  افراد  ندارد).  ثمر 
تعریف ایده)، در واقع تفکر براى آزاد بودن را تشویق مى کنند و 
خود را در این مرحله درگیر اطالعات پیش زمینه مسئله طراحى 
و تجربه هاى گذشته نمى کنند. در همین زمینه لدویتز4 (1985) 

طراحى را به عنوان الهامات هنرى شگفت انگیزى بیان مى کند؛ به 
طریقى که پروسه طراحى کامالً  شخصى و بى ارتباط با آنالیزهاى 

. (Ledewitz, 1985) شناخت گراست

خالقیت در مرحله ارزیابى
آن  اطالعات  که  است  خالقیت  مراحل  از  یکى  ارزیابى  مرحله 
درزمینۀ مشارکت دانشجویان با مسئله طراحى است و پاالیش 
است.  ایده  تولید  مرحله  از  حاصل  آزمونى  راه حل  چند  یا  یک 
یکى از فعالیتهاى اصلى همه روشهاى مرسوم، طراحى فعالیتهاى 
ارزیابى بوده است (Lawson, 2005, 223). طراحان نه تنها باید 
آنها  بتوانند  باید  بلکه  تولید کنند،  را  بتوانند گزینه هاى راهحل 
را  بدانند چه گزینه اى  باید  این که  نهایت  و در  ارزیابى کنند  را 
برگزینند. مرحله ارزیابى، پاالیش و پرورش ذهن دانشجویان و 
این مرحله اطالعات  ایده ها است و در  آنان در تقویت  انگیزش 

مسئله طراحى در اختیار دانشجویان قرار مى گیرد. 

خالقیت در مرحله بازنگرى
و ضد  عجوالنه  ایده  انتخاب  از  براى جلوگیرى  بازنگرى  مرحله 
خرسند شدن در رابطه با یک ایده، یکى از بهترین مراحل خالقیت 
به حال خود  فرایند طراحى  زمانى  گاهى  مرحله  این  در  است. 
به صورت نهفته مى ماند تا مانع تصمیم هاى عجوالنه گردد و در 
این مرحله جهت امکان سنجى بهتر ایده ها نیاز هست که ارزیابى 
از شرایط  مناسب  فهرستى  ترتیب  این چرخه  در  مجدد شوند. 
طرح، نمونه ها و سوابق، مى تواند براى تولید ایده استفاده گردد 
 Lawson, 2005; Ledewitz, 1985; Lynch & Hack, 1984;)
Schön & Wiggins, 1988). سپس مناسب بودن این شیوه ها، 
ً  تعریف مى گردد. در این مرحله  ارزیابى و ازلحاظ عملکرد مجددا
نقش استاد در امر آموزش جهت تشویق به بازنگرى و توصیه هاى 
مربوط به تجدید و تفکر به نوبه خود مهم و ضرورى است؛ چرا 
که دانشجویان دوست دارند سریع تر ایده هایشان را تثبیت کنند. 
در این مرحله از فرایند شکل گیرى یک اثر معمارى، معمار بیش 

شکل 1. مدل پیشنهادى تجویزى استمرار خالقیت
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 مهندس منوچهر تمیزى،  دکتر جمال الدین سهیلى، دکتر حسین ذبیحى

هدایت  را  طراحى  روند شکل گیرى  مسیر حرکت  خود  آنکه  از 
داشته هاى  پیش  و  درونى  باورهاى  پیشین،  آموخته هاى  نماید، 
ذهنى فرایند طراحى را هدایت مى نماید. درون هنرمند در دوره 
صحیح  هدایت  با  اگر  که  است  طراح  ذهن  سکان دار  نهفتگى، 
تکمیل کننده  مى تواند  شود،  همراه  مجرب  اساتید  و  مربیان 
نژاد،1384، 66- قسمت آگاهانه فرایند طراحى گردد (مهدوى 
57). لذا همان طور که تحلیل شد در هر مرحله به نوعى مى توان  

افزایش خالقیت را به صورت تداومى مشاهده کرد.

نتایج تحلیلى از مدل تجویزى
هر مدل فرایندى جهت اثبات فرضیه خود نیاز به آزمون دارد و 
این آزمون بایستى بر روى گروه مشخص، در یک مقطع تحصیلى 
و در شرایط و زمان مساوى انجام پذیرد و لذا در این زمینه نیاز 
از روش  استفاده  با  آزمون مدل،  از  است. پیش  آزمون مدل  به 
تأیید عاملى، مدل تجویزى طراحى شده مورد تأیید متخصصین و 
اساتید حوزه معمارى قرار گرفت که نتایج آن به شرح ذیل است.

براي  (جدول4)  کرونباخ  آلفاي  مقدار  مى دهند،  نشان  نتایج 
تا    0/79 طیف  در  تحقیق  سازه هاى  سنجش  مقیاس هاى  همه 
0/86 قرار دارد که بیشتر از مقدار توصیه شده 0/70 است که بر 
اعتبار و سازگاري درونى مقیاس هاى سنجش سازه هاى تحقیق 
داللت دارد. اعتبار ترکیبى سازه هاى تحقیق بر طبق رویه هیر و 
همکاران (2012) محاسبه شدند. نتایج نشان مى دهند که اعتبار 
ترکیبى CR سازه هاى پژوهش در طیف  80 تا 1 قرار دارد که 
بیشتر از مقدار توصیه شده 0/70  در متون است. روایى همگرایى 
و واگرایى سازه هاى تحقیق بر طبق رویه فورنل و السکر (1981) 
واریانس  متوسط  مقدار  اگر  رویه،  این  طبق  بر  شدند.  محاسبه 
استخراج شده براي هر سازه معادل با/یا بیشتر از 0/50 یا واریانس 
کل باشد، روایى همگرایى برقرار است. همان طور که نتایج نشان 
همه  براي  استخراج شده  واریانس   متوسط  مقادیر  مى دهند، 
که  دارند  قرار   0/92 تا    0/82 محدوده   در  تحقیق  سازه هاى 
سازه هاى  همگرایى  روایى  مبین  و  مى باشند،   0/50 از  بیشتر 
تحقیق است. همچنان که نتایج جدول 5 نشان مى دهند؛ مقادیر 
جذر متوسط واریانس استخراج شده براي سازه هاى پژوهش در 
از ضرایب همبستگى بین  قرار دارند که  تا 0/95   طیف 0/91 
سازه هاى  بین  واگرایى  روایى  وجود  بر  این  و  است؛  بیشتر  آنها 
پژوهش داللت دارد. میانگین، انحراف معیار و ضریب همبستگى 
ابعاد  نتایج،  طبق  بر  شدند.  محاسبه  نیز  تحقیق  سازه هاى  بین 
مدل مفهومى انگیزش در مراحل اولیه (3/16) ، توجه به بینش 
و  بیشترین  ترتیب  به  ایده (2/94)،  تعریف  ارزشمند در مرحله 
به  توجه  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  میانگین  امتیاز  کمترین 
اطالعات مسئله طراحى در مرحله ارزیابى (3/06) و برگشت به 
عقب و ارزیابى مجدد ایده ها در مرحله بازنگرى (3/06)، طوفان 
مغزى  و توجه به فعال کردن در مرحله اولیه (3/04) و در مرحله 
ارزیابى توجه به داده هاى  ضمیر ناخودآگاه دانشجویان (3/03) 
به ترتیب بیشترین و کمترین امتیاز میانگین را کسب نموده اند. 

از  جلوگیرى   ،(3/52) ایده ها  پاالیش  و  ارزش گذارى  مرحله 
زمینه هاى  و   (3/52) بازنگرى  مرحله  در  عجوالنه  ایده  انتخاب 
تعریف  و   (3/40) ایده  تولید  متوالى  مراحل  در  انگیزش  بروز 
به عنوان عامل توجه و تذکر هوشمندانه در  ایده و طرح  مجدد 
امتیاز را  به ترتیب بیشترین و کمترین  بازنگرى (3/40)   دوره 

کسب کرده اند (جدول 5).
و  اساتید  توسط  ابتدا  مؤلفه ها،  بودن  نرمال  بررسى  جهت 
متخصصین معمارى شاخص برازندگى مدل بر طبق روش تأیید 
عاملى از نرم افزار لیزرل مورد تأیید (ازنظر ابعاد، روند، شاخصهاى 
تأثیرگذار) قرار گرفت. سپس براى آزمون مدل بر روى نمونه هاى 
مدنظر، از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شد که نشان 
داد سطح معنى دارى به دست آمده در کلیه شاخص هاى (نگرش 
پیشرفت  در  نگرش  و  دوره  به  نسبت  نگرش  دوره،  از  رضایت 
خالقیت) بیشتر از 0/05 است و بنابراین شاخصها داراى توزیع 

نرمالى مى باشند (جدول6). 
در  معمارى  حوزه  متخصصین  و  اساتید  نگرش  به  استناد  با 
مدل،  خالقانه  روند  از  رضایت  مدل،  ابعاد خالقیت  از  «رضایت 
فرایندهاى  به  نسبت  مدل»  تأثیرگذار  شاخصهاى  از  رضایت 
آموزشى جدید مى توان اظهارنظر کرد که مدل تجویزي استمرار 
از  مؤثرتري  نقش  خود  هدف  به  رسیدن  در  میتواند  خالقیت 

شیوه هاى آموزش سنتى خود داشته باشد. 

یافته هاى مرحله کمى
بخش دوم پژوهش: با آزمون مدل تجویزى استمرار خالقیت بر 
روى دانشجویان معمارى طرح 4  نتایج به دست آمده حاکى از آن 
بود که به کارگیرى رویکرد کل نگر بر اساس مدل تجویزى مذکور 
فرایند  اثربخشی  باعث  معمارى  دانشجویان طراحى  آموزش  در 
تشکیل دهنده  مؤلفه هاى  در خصوص  میشود.  استمرار خالقیت 
طرح  (دانشجویان  فراگیران  که  داد  نشان  نتایج  اثربخشی 
تجویزى  مدل  اساس  بر  داده شده  آموزش  دوره  در  معمارى4) 
(در گروه آزمون) رضایت بیشتر، نگرش مثبت تر در ایده پردازى 
خالقانه و خالقیت و تداوم آن در طول فرایند طراحى نسبت به 
دوره مبتنی بر شیوه هاى رایج داشتند. پس از جمع آورى داده ها 
براى تجزیه وتحلیل داده هاى حاصل از این پژوهش از روش آمارى 
توصیفى و استنباطى استفاده شد. تأیید فرضیه اصلى پژوهش 
(افزایش خالقیت و استمرار آن با استفاده از مدل تجویزى فرایند 
به  نسبت  (نگرش  پژوهش  فرعى  فرضیه هاى  و  خالق)  آموزش 
افزایش  و  پیشرفت  به  نسبت  نگرش  و  دوره  از  رضایت  دوره، 
خالقیت) در دانشجویان (در دو گروه کنترل و آزمون) با استفاده 
از آزمون تى تست پیرامون مقایسه شاخص ها مورد آزمون قرار 

گرفت (جدول7 و 8).
بنابراین در ابتدا یافته هاى مربوط به هر مؤلفه اثربخشی به تفکیک 
بیان شده، درنهایت یافته هاى مربوط به اثربخشی به طورکلى ذکر 

مى شود.

80
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αCRAVEسازه هاى تحقیقαCRAVEسازه هاى تحقیق

 انگیزش در مراحل 
0/860/990/91اولیه

در مرحله ارزیابى توجه به 
داده هاى  ضمیر ناخودآگاه 

دانشجویان
0/790/800/87

توجه به بینش 
ارزشمند در مرحله 

تعریف ایده
مرحله ارزش گذارى و پاالیش 0/730/980/89

0/820/980/89ایده ها

توجه به اطالعات 
مسئله طراحى در 

مرحله ارزیابى
جلوگیرى از انتخاب ایده 0/830/980/90

0/710/970/85عجوالنه در مرحله بازنگرى

برگشت به عقب 
و ارزیابى مجدد 
ایده ها در مرحله 

بازنگرى
زمینه هاى بروز انگیزش در 0/810/970/82

0/700/960/87مراحل متوالى تولید ایده

طوفان مغزى  و 
توجه به فعال 

کردن در مرحله 
اولیه

تعریف مجدد ایده و طرح و 0/790/800/87
0/770/970/92تذکر هوشمندانه جهت بازنگرى

انحراف میانگینسازه هاى تحقیق
معیار

ضرایب 
انحراف میانگینسازه هاى تحقیقهمبستگى

معیار
ضرایب 

همبستگى

 انگیزش در مراحل 
3/090/710/95اولیه

در مرحله ارزیابى توجه 
به داده هاى  ضمیر 

ناخودآگاه 
3/030/780/94

توجه به بینش 
ارزشمند در مرحله 

تعریف ایده
مرحله ارزش گذارى و 3/160/790/94

3/030/680/92پاالیش ایده ها

توجه به اطالعات 
مسئله طراحى در 

مرحله ارزیابى
2/940/800/95

جلوگیرى از انتخاب 
ایده عجوالنه در مرحله 

بازنگرى
0/670/540/93

برگشت به عقب و 
ارزیابى مجدد ایده ها 

در مرحله بازنگرى
3/010/790/91

زمینه هاى بروز انگیزش 
در مراحل متوالى تولید 

ایده
0/590/530/96

طوفان مغزى  و توجه 
به فعال کردن در 

مرحله اولیه
3/110/740/93

تعریف مجدد ایده و 
طرح و 

تذکر هوشمندانه  جهت 
بازنگرى

0/680/570/95

(α جدول4. شاخص هاى روایى و اعتبار: متوسط واریانس استخراج شده AVE و اعتبار ترکیبى (CR) ضریب آلفاي کرونباخ(

جدول 5. میانگین، انحراف معیار و ضرایب همبستگى بین سازه هاى پژوهش
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سنجش  نمره  مى گردد  مشاهده   (8) جدول  در  که  همان گونه 
رضایت از دوره در گروه آزمون  2/78  بود که در گروه کنترل  
به 2/32 کاهش یافته است و این کاهش ازنظر آمارى نیز معنادار 
است (0p/.000=). هم چنین به لحاظ نگرش نسبت به دوره نیز 
بوده   2/30 کنترل  گروه  از  بیشتر   2/95 آزمون  گروه  میانگین 
است و این رابطه نیز ازنظر آمارى تایید شده است. درنهایت ازنظر 
تفاوت معنى دارى بین گروه آزمون و  نیز  پیشرفت در خالقیت 
کنترل مشاهده گردید و میانگین گروه آزمون به طرز معنى دارى 
بیشتر از گروه کنترل بوده است. نتایج نشان دهنده این مطلب 
مى باشند که به کارگیرى مدل تجویزى فرایند طراحى خالق در 
به  آموزشی سنتی منجر  بر  با روش مبتنی  آموزش در مقایسه 
رضایت بیشتر، نگرش بهتر یادگیرندگان و افزایش خالقیت نسبت 
به دوره طى شده خواهد شد. هرچند که هر دو گروه نسبت به 
دوره و فرایند آموزشى در درس طراحى معمارى 4 بر طبق دوره 

طى شده رضایت داشته اند و در بعضى گویه هاى آمارى به هم 
نزدیک هستند، ولى بر طبق فرضیه هاى فرعى تحقیق (نگرش، 
رضایت و افزایش خالقیت) گروه آزمون در وضعیت مطلوب ترى 
قرار دارد (جدول 9).نتیجه کلى بدین صورت قابل تبیین خواهد 
بود که گروه آزمون ازنظر مؤلفه هاى نگرش، رضایت و خالقیت 
درحد متوسط به باال مى باشند. بنابراین فرضیه اصلى پژوهش که 
کاربست مدل تجویزى در روند آموزش خالق و استمرار آن در 
دانشجویان طرح 4 معمارى است، با پیاده سازى مدل پیشنهادى 

بر پایه نتایج آمارى اثر بخش بوده است.

 بحث 
این پژوهش با هدف آفرینش مدل استمرار خالقیت در فرایند 
تأثیر مدل پیشنهادى  آموزش طراحى معمارى و سپس تعیین 
تجویزى بر استمرار خالقیت و رضایت و نگرش دانشجویان نسبت 

82

p-value Kolmogorov-Smirnova آمارى

0/722 0/693 رضایت از دوره
0/475 0/844 نگرش نسبت به دوره

0/839 0/619 نگرش در  پیشرفت خالقیت

متغیر وابسته متغیر مستقل

روش آموزش 
طراحى

مدل تجویزى
سنجش نگرش دانشجو 

از دوره
رضایت از دوره طى شده

نگرش نسبت به دوره طى شده

نگرش نسبت به افزایش خالقیت در دوره طى شدهروش سنتى

میانگین عدد تى تعداد گروه

2/82
2/3200 15

گروه کنترل سنجش رضایت از دوره

2/7800 15 گروه آزمون

3/66 2/3067 15 گروه کنترل نگرش نسبت به دوره
2/9533 15 گروه آزمون

6/78 2/3076 15 گروه کنترل نگرش در  پیشرفت خالقیت
3/2800 15 گروه آزمون

جدول 6. نتایج آزمون کالموگروف اسمیرنف پیرامون نرمال بودن داده ها

جدول 7. متغیر مستقل و وابسته در فرض هاى تحقیق

جدول 8. نتایج آزمون تى تست پیرامون مقایسه شاخص هاى رضایت از دوره ، نگرش نسبت به دوره و نگرش نسبت به پیشرفت خالقیت 
در دو گروه کنترل و آزمون
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عدد تى سطح معنى دارى درجه آزادى خطاى معیار  انحراف معیار میانگین تعداد

0/000 14 30/143 0/07697 0/29809 2/3200 15 نگرش کنترل

0/000 14 27/208 0/08478 0/32834 2/3067 15 رضایت 

0/000 14 22/288 0/10349 0/40083 2/3067 15 خالقیت

0/000 14 19/374 0/14349 0/55575 2/7800 15 نگرش آزمون

0/000 14 19/107 0/15457 0/59865 2/9533 15 رضایت 

0/000 14 32/769 0/10010 0/38767 3/2800 15 خالقیت

به افزایش خالقیت صورت گرفت. یافته هاى این پژوهش حاکی 
اثربخش بودن مدل تجویزى آموزش خالق نسبت به فرایند  از 
معمول، سنتی و رایج بود. این مدل تجویزى به نوبه خود یک 
مدل بدیع و نویى است؛ زیرا تاکنون مدل تجویزى که به طور 
خاص در رشته معمارى و در طراحى معمارى که نیاز مبرمى به 
تفکر خالق، عملکرد خالق و استمرار خالقیت در طول طراحى 

داشته، وجود نداشته است. 
در  موضوعات  بحرانى ترین  از  یکى  مى گوید   (1378) ندیمى 
طراحى  دانش  ماهیت  از  نظرى  تبیین  فقدان  معمارى  آموزش 
است. این امر به ویژه خود را در نحوه کسب این دانش در شکل 
معمول و امروزى آموزش معمارى به نمایش مى گذارد. امروزه به 
دنبال توسعه آموزش هاى دانش نظرى در معمارى عدم انسجام 
طراحى  خالقیت  پرورش  و  نظرى  دانش هاى  یادگیرى  بین 

معمارى مشاهده میشود (ندیمى، 1378، 103-95). 
پیرامون  بحث  در   (1995) کراس5  و  کراس  راستا،  همین  در 
نیز  به تأمل در ماهیت آموزش طراحى  توانایى طراحى  ماهیت 
از  بنیادین  آموزش عمومى فهمى  و مى گوید در  پرداخته است 
توانایى هایى که خواهان رشد آنها در دانش آموزان هستیم اهمیت 
ویژه اى دارد. ولى در دوران سوم آموزش (آموزش عالى)، به ویژه 
آموزش حرفه اى، مدرسین آنقدر به تربیت و پرورش دانشجویان 
خود ادامه مى دهند که فرد صالحیت کافى براى ورود به حرفه 
و بازار کار را در انتهاى دوره آموزشى خود داشته باشد. گویا در 
وضوح  و  روشنى  تربیت،  و  آموزش  بین  تمایز  حرفه اى  آموزش 
کمترى نسبت به آموزش عمومى دارد. کراس به طور ضمنى به 
خصوصیت ممتاز آموزش طراحى اشاره دارد که در آن آموزش 
توانایى ها و مهارت هاى عملى قابل  از پرورش  دانش هاى نظرى 
از  نظرى  برنامه هاى  بیشتر  که  مى رسد  نظر  به  نیست.  تفکیک 
 Cross) پرورش توانایى ها و مهارت هاى عملى قابل تفکیک نیست

.(& Cross, 1995, 143-170

مطالعات به عمل آمده در دو دانشگاه لیدز در کشور انگلستان و 

دانشگاه تهران که مسائل آموزش معمارى را در ابعاد کالن مورد 
بررسى قراردادند به نقل از محمودى (1381)، نشان داد مراکز 
آموزشى توانایى آنکه دانشجویان را براى بازار کار آماده نمایند، 
ندارند. در مطالعه محمودى (1381)، دانشجویان معمارى مشتاق 
روشى بودند که در آن اساتید به دانشجویان چارچوب طراحى را 

معرفى کنند و در قالبى مشخص آنان را هدایت نمایند. 
اما در حال حاضر الگوى مشخصى که اساتید بتوانند به طور مؤثر 
از آن در درس آموزش طراحى معمارى استفاده نمایند، موجود 
یا  و  معمارى  آموزش  سنن  به  صرف  اتکاى  به هرحال،  نیست. 
مناسب  آکادمیک  آموزش  معمول  معیارهاى  از  صرف  تبعیت 
توسعه آموزش معمارى نیستند. بایستى توان به تشریح، توجیه 
وجود  معمارى  آموزش  براى  آموزشى   خاص  روش هاى  بسط  و 
داشته باشد. براى انجام این خطیر، نه تنها نمى  توان از مدل هاى 
از تشریح  بلکه به چیزى بیشتر  آموزش دانشگاهى تبعیت کرد 
نظریه هاى  یا  و  نظریه  باید  است.  نیاز  طراحى  دانش  ماهیت 
معمارى را براى تبیین دانش طراحى با خالقیت مستمر تدوین 
نظر  به  باشند.  نیز  دانش  این  کسب  نحوه  متضمن  که  نمود 
نحوه  در  تحقیق  با  خالقیت  همراه  به  پژوهى  طراحى  مى رسد 
نظریه پردازان  مى تواند  و  توانسته  طراحى  خالقیت  در  استمرار 
نماید. حضور  یارى  این مهم  را در  و محققین آموزش معمارى 
فعال افراد در فرایند آموزش، ایجاد انگیزش در دانشجویان، توجه 
استاد به مراحل فرایند و گوشزد کردن پروسه طراحى بر اساس 
مدل تجویزى طى مراحل مختلف، توجه و اهمیت به تفکر واگرا 
خالقیت  افزایش  نشان دهنده  علل  از  مى توانند  دانشجویان؛  در 
دانشجویان در فرایند آموزشى باشد. بدین ترتیب، آموزش فرایند 
خالق متشکل از یک روند آموزشى بوده که طى آن مراحلى تحت 
عناوین «تولید ایدهى راهحل، طرح و معرفى ایده، ارزیابى ایده، 
که  است  تصمیم  و  نهایى  انتخاب  کردن،  بازنمایى  و  بازنگرى 
توسط مجموعه این فرایند دانشجویان با راهنمایى استاد و مربى 
قادرند فرایند طراحى خویش را آغاز کرده، سامان داده و به پیش 

برانند، تا به نتیجۀ مطلوب دست یابند.

جدول 9. آزمون تى تک نمونه اى پیرامون مؤلفه هاى نگرش، رضایت و خالقیت نسبت به دوره طى شده از طرف دانشجویان طرح معمارى 4
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 مهندس منوچهر تمیزى،  دکتر جمال الدین سهیلى، دکتر حسین ذبیحى

 نتیجه گیرى
تأیید مدل از طرف متخصصین و اساتید مجرب درزمینۀ طراحى 
معمارى و تحلیل نتایج درروش تأیید عاملى نشان داد که مدل 
طراحى شدة استمرار خالقیت، در سطح مطلوبى از کیفیت ازنظر 
تفاوت معنادار میان دو گروه  با مشاهدة  دارد.  قرار  متخصصین 
مى توان  دانشجویان  در  خالقیت  استمرار  و  خالقیت  میزان  در 
اظهار کرد که مدل تجویزى استمرار خالقیت مى تواند در رسیدن 
به هدف ارتقاء و افزایش خالقیت دانشجویان نقش مؤثرتري از 
شیوه هاى آموزش سنتى خود داشته باشد. به دلیل تأکید مدل 
تجویزى بر نقش استاد در فرایند آموزشى و همچنین مشارکت 
دانشجویان در فرایند یادگیرى، تأکید به پرورش ذهن ناخودآگاه 
از  قبل  ایده ها  ارزیابى  مغزى،  طوفان  از  پیروى  با  دانشجویان 
این مدل  ایده پردازى،  بازنگرى در  به  انتخاب عجوالنه و توجه 
ایجاد نگرش مثبت و  باعث  تأیید رساند و  به  اثربخشی خود را 
بهبود رضایت در فراگیران و افزایش خالقیت یادگیرندگان شد 
به نظر میرسد حضور فعال افراد و توجه و اهمیت به تفکر واگرا 
افزایش خالقیت دانشجویان در  از علل  در دانشجویان مى تواند 
فرایند آموزشى باشد. بدین ترتیب، آموزش فرایند خالق متشکل 
از یک روند آموزشى بوده که شامل مراحلى تحت عناوین «تولید 
و  بازنگرى  ایده،  ارزیابى  ایده،  معرفى  و  طرح  راهحل،  ایدهى 
بازنمایى کردن، انتخاب نهایى و تصمیم است که توسط مجموعه 
این فرآیند، دانشجویان با راهنمایى استاد و مربى قادرند فرایند 
طراحى خالقانه ى خویش را آغاز کرده، سامان داده و به پیش 

برانند، تا به نتیجۀ مطلوب دست یابند.

 تشکر و قدردانى
 این مقاله برگرفته از رساله دکترى قابل دفاع در دانشگاه آزاد 
اسالمى  آزاد  دانشگاه  مسئولین  از  است.  قزوین  واحد  اسالمى 
واحد قزوین و همچنین دانشجویان معمارى دانشگاه آزاد واحد 
ماهشهر به خاطر همکارى بى دریغشان در انجام پژوهش تشکر 

و قدردانى مى شود. 
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Abstract
The issues of architectural design training, should always be considered as the priority of the architecture system 
planners, so that the educational centers would benefit from its results. The teaching of architectural designing in 
designing workshops (especially in Iran) as a pivot of architecture education was in agreement by all scholars of 
educational and architectural problems. Training and the process of training in architectural design is one of the most 
important ways of demonstrating and developing creativity in the educational environment. But there is currently no 
specific pattern that faculty can effectively use in the course of designing architectural lessons. However, the mere 
reliance on the traditions of architectural education or compliance is not merely a common criterion for academic 
instruction appropriate to the development of architectural education. This research examines the designing and 
testing of a prescriptive model (Continuity of creativity model) for the continuity of creativity in architectural design 
classes. A prescriptive model based on analytical-structural implications of existing objective models and with 
continuity attitude was arrived to, then, to test the model, a semi-experimental method was used to test the hypothesis. 
The statistical society of the study is consisted of all students of plan No.4 of Mahshar Azad University studying in 
BA of architecture in 2016-17 in Azad University of Mahshahr. Due to the small size of the population, 30 of them 
were randomly assigned into two groups of control (15) and experimental (15). Data analysis was conducted using 
SPSS.15 software. The prescriptive model indices were verified by professors and architects in using Laserl software. 
The results showed that education is a creative process composed of an educational procedure including phases such 
as producing of solution idea, recommending and introducing an idea, idea evaluation, reviewing, final adoption, 
and making decision. As the prescriptive model focuses on the role of educational process method by professor and 
students` participation in learning process, the effectiveness of developing students` unconscious mind by following 
brain storm, the evaluation of ideas prior to hasty decision, and considering reviewing in idealization of this model 
was approved. It results in positive attitude, improving satisfaction, and increasing creativity in learners. The students 
who were trained according to the prescriptive model had higher satisfaction, more positive attitude toward the 
course, had a better attitude toward increasing their creativity during the design process than the course based on 
common approaches. “Continuity of creativity” model can play a more effective role in the in achieving the goal of 
promoting/ enhancing creativity of students than traditional teaching methods. Students could start, organize, and 
proceed design process by getting help from professors to achieve a favorable result.  This theory can be a guide for 
practice in organizing architectural design classes to enhance learners' creativity. It is worth noting that this model is 
not defective and does not claim to address all educational inadequacies in the design of architecture, since this claim 
requires years of research and the testing of the model and conducting meta-analytical and systematic studies on the 
findings of numerous studies.
Keywords: Architectural design, Creative education, Continuity of creativity, Designing model.
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