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Background: Creativity has an underlying role in architectural design and fostering creativity in
architectural design is one of the important tasks of the education system in this field. Despite the
great importance of the creativity, we see the multiplicity of incoherent and sometimes contradictory
views on the definition of creativity and how it flourishes in students during the design process.
Aims: The main purpose of this study was to identify the components of recognizing students' ability
in designing creative architecture.
Method: his research has an applied goal, and it has been conducted using an exploratory mixed
method. The research is applied in terms of purpose and terms of the method is mixed research that
was conducted in two main steps: qualitative (meta-synthesis) and quantitative (confirmatory factor
analysis). The research community in the qualitative section includes documentary studies through
Persian and Latin articles related to the research field, which were selected according to the inclusion
criteria. In the quantitative part, the data collection tool was a researcher-made questionnaire that was
distributed among the research community consisting of 150 professors of architectural design who
were selected in a simple random method in 2020 after the collective approval of experts. The
obtained model of this part of the research was confirmed
Results: In the qualitative part, using meta-synthesis, for the components of capability in creative
architectural design; Knowledge (implicit and explicit), skills (presentation skills, analytical analysis,
self-regulation and social), thinking (creative, critical, visual-spatial, and analytical thinking), and
motivation (internal and external) were extracted, which is a small part by a questionnaire with Using
confirmatory factor analysis, all four components of knowledge, skills, thinking and motivation and
their components were confirmed with 95% confidence level (p = 0.001)
Conclusions: To promote the creativity of architectural design in students, it is necessary to cultivate
not only the component of thinking but also knowledge, skills, and motivation.
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process. However, despite the efforts made to clarify
the competency aspects in creative design (Dorst,
2011), the need for more scrutiny and accuracy in this
area is expressed by experts and how to measure
students' creativity in design by considering the
aspect. Diversity in education and design is an
important issue that requires extensive research.
(Goldschmit, 2013) and despite the great efforts of
experts and thinkers, no agreement has been reached
on the empowerment aspects of creative design.
(Furenham, 2008) We are capable of designing
creative architecture and how it flourishes in the
design process (Altan, 2010) and the creative process
has been interpreted differently by different
researchers .Examining the research background, we
find that there are no comprehensive and agreed
criteria in the field of identifying and measuring the
components of students 'ability in designing creative
architecture, which leads to a lack of knowledge and
accurate assessment of student's creativity. However,
in the knowledge of educational psychology and
learning, there are valuable achievements in the field
of recognizing and measuring creativity, which can
be helpful by adapting to identify components of
students' ability to design creative architecture, so this
study intends to conduct interdisciplinary research.
To create between education and educational
psychology and learning, and by using the
achievements of educational psychology and learning
in the field of creativity, the components of
empowerment required by students in architectural
design. Therefore, the main purpose of the present
study is to identify the components of empowerment
in creative design through the combination of
previous research and then its validation and
prioritization. In order to achieve the main goal,
recognizing the components affecting the cultivation
of creativity in terms of educational psychology and
learning was defined as a sub-goal. Therefore, the
questions of the present study are what are the
effective components of fostering creativity in terms
of educational psychology and learning? What are the
components of students' ability in creative design?
And in a small part, the research question was
formulated as follows: To what extent does each
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Introduction
With the impact of globalization, creativity has
become the main goal of teaching in schools and
universities and has been emphasized in many
curricula (Altan, 2020) and education should be a step
towards students being able to acquire creativity skills
in all areas of life, including Job and work, be creative
and be able to solve problems ahead (Doheim and
Yusof, 2020). Accordingly, finding an effective and
appropriate method of teaching creativity to prepare
students to participate in professional work, will be
the most important measure of the success of the
educational system (nouranipour, 1993). In this
regard, the need to support the creative thinking of
learners in the classroom and help promote their
creativity, especially in problem-based learning and
its measurement in various researches has been
emphasized (Charyton2014; Cooper and Heaverlo
2013; Denson 2015; Henriksen 2014). This issue is
more prominent in the field of architecture, especially
in design studios, because creativity is a key
component in the design process (Onsman, 2016) and
the importance of promoting it in terms of empirical
knowledge and related theories is not hidden from
anyone (Rezvani, 1400) and addressing it is one of the
important tasks of the education system in this field
so that the student is equipped with both the
knowledge section and the tools and skills section to
enter the community and can act creatively in all areas
of life, including work and work. And be able to solve
the problems ahead (Doheim and Yusof, 2020), in
other words, the person through such training can
perform the act of architecture, and that is the creation
and establishment of a new and valuable architectural
work. Thus, the goal of architectural design training
is a creative practice. The importance of this issue is
that at Stanford University, the Learning Design
Organization was created to develop creative design
skills and provide activities in line with the principles
of creative design. Including these principles;
Creating an understanding of the complexities of
creative design, paying attention to experiences,
being aware of creative design processes, a tendency
towards performance, and participation during the
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component explain the changes related to students'
creativity in architectural design?

divergent validities were used to measure the fitness
of the measurement model. According to the value of
Cronbach's alpha and the combined reliability, all
latent variables had Cronbach's alpha and combined
reliability values of higher than 0.7. This indicated the
appropriate reliability of components and indicators.
Furthermore, the average variance extracted (AVE)
of latent variables was higher than 0.5. All
components and indicators had a factor loading of
more than 0.5. Accordingly, the convergent validity
of the measurement models was optimal. Factor
loadings resulting from the model implementation
extracted by Smart PLS 3. It is indicated that each
measure had an appropriate factor loading.

Method
The research is applied-developmental in terms of
purpose and in terms of data type is classified as
mixed
research
(qualitative-quantitative)
of
successive exploratory type. In the first step, the
qualitative approach uses a meta-combination to
combine previous sources and studies, and from the
synthesis of the findings of previous studies, the
research model was presented. 1400 were selected
from 150 professors of architectural design with at
least a master's degree by random sampling.
Confirmatory factor analysis was used to test the
model and structure validity, and data analysis was
performed using the partial least squares method with
PLS software. Cronbach's alpha confirms the
adequate internal consistency of all research
questionnaires. In this research, the confirmatory
factor analysis method has been used to confirm and
apply the conceptual model of the research.

Results
The research's first question: "What are the factors
affecting the growth of individual creativity in terms
of education and learning psychology?"
In order to answer this question ,the data collected m
former resources were combined using the metasynthesis method through Sandelowski and Barroso's
seven-step approach.
The results were obtained in the form of four
components: Knowledge, thinking, and motivation.
To answer the second question, "What are the
components of competency recognition in creative
architectural design?" Referring to the findings of the
first part, the extracted internal factors include;
Knowledge, skills, motivation and thinking were the
criteria for meta- synthesis. The finding of metasynthesis including; components Knowledge
(implicit and explicit), skills (presentation skills,
analytical analysis, self-regulation and social),
thinking (creative, critical, visual-spatial, and
analytical thinking), and motivation (internal and
external). The model was subjected to the
confirmatory factor analysis in the Smart PLS
software. The reliability index and convergent and

Conclusion
Since creativity is one of the basic principles of
architectural design, it seems necessary to identify the
components affecting the ability of students to
creative architectural design. On the other hand, due
to the lack of a comprehensive and agreed view in the
studies, this study aims to provide a model consisting
of effective components in creative design by
examining the components through researches and
previous studies. The results showed that the
components of empowerment in creative
architectural design include knowledge (implicit and
explicit), skill (presentation skills, analysis, selfregulation, and social), thinking (creative, critical,
visual-spatial, and analytical thinking), and
motivation (internal and external).
In previous research, effective components in the
ability of creative design have been studied and
attention to the component of effective thinking in
creative architectural design has been studied in
various researches. For example, Alipour (2020) has
dealt with the role of logical and critical thinking in
creativity. This is in line with the results of this
research, spatial-visual thinking, which is one of the
components of thinking in creative architectural
design in this study, is emphasized in Shou Chou
(2020) and also in Amir Saeed Mahmoudi (2003)
article, entitled: “Thinking in Design” has been
considered. In this article, he has introduced and
provided a solution for an interactive model in design
education, including creative thinking, critique, and
content thinking. The findings of the present study in
1231
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the components section also consider the
complementarity of critical and creative thinking and
besides that, visual and analytical thinking has also
been considered.
The knowledge component is also emphasized in his
other article (2016) entitled “The Importance of
Applying Experimental Knowledge in Architectural
Education”. In line with the results, the present study
also emphasizes the multidimensionality of the
knowledge component and the importance of turning
tacit knowledge into an explicit one for its application
has been considered. In another article conducted by
Danasi in 2015, he considered the conversion of tacit
knowledge to tacit knowledge during various
exercises in the effective teaching process and
believes that it is one of the necessary skills for
architecture students to apply tacit knowledge during
design.
The skill component was also examined in an article
entitled “Creative Education” by Torabi and Islami
(2011). They concluded that the objective stage of the
creative process is employed in two strategies:
extraction and transfer, which employs the extraction
professionally to expose the skills of the teacher, and
the transfer strategy to help learners learn. A
professional learner is employed. The extraction
strategy creates a structure and focuses on the
development of professional learners' skills and the
transfer strategy that is achieved through group
review sessions.
It is used to transfer knowledge to beginners and to
develop comprehensive professional skills. In
addition to the skill component, the components of

knowledge and insight have already been emphasized
by Hojjat (2010) in the discussion of architectural
education. Which Kaskin (2010) considers as one of
the effective components in the emergence of
creativity in architectural design. The research of
Abbas Sedaghati and Issa Hojjat (1399) also
examined the three components of knowledge, skill,
insight, and presented presentation, management,
design, analysis, and social skills necessary for
architecture students that the three components of
presentation skills, The analysis of analysis and its
social skills are in line with the present study, while
the present study also refers to self-regulatory skills.
This skill was one of the neglected skills in the field
of architectural design, which was researched in a
dissertation defended by Mansoureh Kian Arsi
entitled "Development of Design Thinking Using
Learning Self-Regulation in Basic Architectural
Design" in 1396 at the University of Isfahan.
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ماهنامه علوم روانشناختی
مقاله پژوهشی

طراحی و اعتبارسنجی مدل تشخیص توانمندی دانشجویان در طراحی معماری خالق
 .3دانشجوی دکتری معماری ،دانشکده معماری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مشهد ،ايران.
 .3استاديار ،گروه معماری ،دانشکده معماری ،واحد مشهد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،مشهد ،ايران.

مشخصات مقاله

چکیده

کلیدواژهها:

زمینه :خالقیت نقشي زيربنايي در طراحي معماری دارد و پرورش خالقیت در طراحي معماری از وظايف مهم نظام آموزش اين رشته

توانمندی،

محسوب ميشود .علیرغم اهمیت فراوان موضوع ،تکثر نظرات ناهماهنگ و گاها متناقض در تعريف خالقیت و چگونگي شکوفايي آن برای

خالقیت،

دانشجويان در فرآيند طراحي ،مسئله اصلي تحقیق است.

آموزش،

هدف :هدف اصلي اين پژوهش ،شناسايي مؤلفههای تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق بود.

طراحي معماری

روش :پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش در زمره تحقیقات آمیخته قرار دارد که در دو گام اصلي کیفي (فراترکیب) و کمّي
(تحلیل عاملي تأيیدی) انجام شد .جامعه پژوهش در بخش کیفي شامل مطالعات اسنادی از خالل مقالههای فارسي و التین مرتبط با زمینه
پژوهش است که با توجه به معیارها انتخاب شدند .در بخش کمي نیز ابزار گردآوری اطالعات پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تأيید
جمعي از نخبگان در میان جامعه پژوهش متشکل از  313نف ر از اساتید طراحي معماری که به روش تصادفي ساده انتخاب شده بودند ،توزيع

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-10-03

الهه حسنخوئی ،3علیرضا رضوانی* ،3وحید احمدی ،3فاطمه حاجاربابی

3

گرديد و پس از تحلیل دادههای بدست آمده ،مدل ارائه شدۀ اين بخش از پژوهش ،تأيید گرديد.
یافتهها :در بخش کیفي با استفاده از فراترکیب ،مؤلفههای توانمندی در طراحي معماری خالق شامل؛ دانش (ضمني و تصريحي) ،مهارت
استخراج گرديد ،که در بخش کمي توسط پرسشنامهای با استفاده از تحلیل عامل تأيیدی ،هر چهار مؤلفه دانش ،مهارت ،تفکر و انگیزه و
دريافت شده3033/33/31 :

ريز مؤلفههايشان با سطح اطمینان  %51تأيید شدند ()p= 3/333

پذيرفته شده3033/33/31 :

نتیجهگیری :برای ارتقای خالقیت طراحي معماری در دانشجويان مي بايست نه تنها مؤلفه تفکر ،بلکه دانش ،مهارت و انگیزه را پرورش

منتشر شده3033/30/33 :

داد.

رايانامهrezvani0112@mshdiau.ac.ir :

تلفن35311333993 :

3311
3311
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(مهارت ارائه ،تجزيهوتحلیل  ،خودتنظیمي و اجتماعي) ،تفکر (تفکر خالق ،انتقادی ،بصری  -فضايي و تحلیلي) و انگیزه (دروني و بیروني)

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

با تأثیر جهانيشدن ،خالقیت به هدف اصلي تدريس در بسیاری مدارس و

خالق ،توجه به تجارب ،آگاهي از فرآيندهای طراحي خالق ،گرايش به

دانشگاهها تبديلشده است و در برنامههای درسي بر آن تاکید ميشود

سوی عملکرد و مشارکت در طول فرآيند است .اما با وجود تالشهايي که

(آلتان )3333 ،و پرورش آن از اهداف مهم آموزشي است( .کرماني و

در جهت روشن نمودن جنبههای توانمندی در طراحي خالق صورت گرفته

همکاران )3155 ،بهگونهای که فراگیران با کسب مهارتهای خالقیت

( ،3333دورست) نیاز به موشکافي و دقت بیشتر در اين حوزه از طرف

بتوانند در همه زمینههای زندگي اعم از شغلي و کاری ،مبتکرانه عمل نموده

متخصصان مورد توجه قرار گرفته است .چگونگي سنجش خالقیت

و قادر به حل مسائل پیشرو باشند )دوهیم و يوسف .(3333 ،امروزه يافتن

دانشجويان در طراحي با در نظر گرفتن جنبههای متنوع در آموزش و

شیوه مؤثر و مناسب پرورش خالقیت برای آمادهسازی دانشجويان برای

طراحي ،مسئله مهمي هست که نیاز به پژوهشهای گسترده دارد.

حضور در عرصه کار حرفهای ،مهمترين مقیاس در موفقیت سیستم

(گلداشمیت )3331 ،عليرغم تالشهای فراوان متخصصان و انديشمندان،

آموزشي به شمار خواهد آمد (نورانيپور .)3193 ،لذا حمايت از تفکر

توافقي در زمینة جنبههای توانمندی در طراحي خالق ايجاد نشده است

خالق يادگیرندگان در کالس و کمک به ارتقاء خالقیت آنها بخصوص

(فارن هام )3332 ،و عليرغم اهمیت فراوان موضوع خالقیت ،شاهد تکثر

در يادگیریهای مسئله محور و سنجش آن در تحقیقات مختلف مورد

نظرات ناهماهنگ و گاهاً متناقض بر روی جنبههای توانمندی در طراحي

تأکید قرار گرفته است (چاريتون3330 ،؛ دنسون3331 ،؛ کوپر و هورلو،

معماری خالق و چگونگي شکوفايي آن در پروسه طراحي هستیم (ويلیام،

3331؛ هنريکسن .)3330 ،از طرفي معماری بهمثابه حل خالق مسئله است

 )3333و فرآيند خالقانه توسط محققان مختلف بهگونهای متفاوت بیان

است.

گرديده است.

معمارانه باشد (مجیدی زنجاني ،مختاباد و اعتصام .)3033،خالقیت بهعنوان

ميرود .نبود درک مشترک از تعريف و تبلور جنبههای مختلف خالقیت

مؤلفه اساسي در فرآيند طراحي معماری مطرح است (انسمان )3330 ،و

در طراحي معماری بین اساتید و دانشجويان ،تشخیص و ارزيابي خالقیت

اهمیت ارتقای آن به لحاظ دانش تجربي و چه به لحاظ نظريههای مکمل

دانشجويان را برای اساتید دچار مشکل نموده است (جسکايت و همکاران،

آن بر کسي پوشیده نیست (رضواني )3033 ،و پرداختن بدان از وظايف

 .)3333پیشتر با توجه به ضرورت و اهمیت موضوع ،مطالعاتي در اين زمینه

مهم نظام آموزش اين رشته به شمار ميآيد تا دانشجو برای ورود به جامعه

صورت گرفته است؛ واهیوندی ( )3333پژوهشي را در زمینه چگونگي

حرفهای عالوه بر بخش دانشي به بخش ابزار و مهارتها مجهز شود تا بتواند

پرورش خالقیت در طراحي معماری انجام داده است .دراماز ( )3333نیز با

(3333

تأکید بر اهمیت شناخت خالقیت در پرورش خالقیت در طراحي معماری

بدين ترتیب غايت آموزش طراحي معماری ،عمل خالق است .اهمیت اين

پژوهش خود را بر روی اين موضوع متمرکز نموده است .امیر سعید

موضوع ،تا آنجا است که در دانشگاه استنفورد ،سازمان طراحي يادگیری

محمودی ( )3123در مقالهای تحت عنوان تفکر در طراحي ،به بررسي اين

به منظور توسعه مهارتهای طراحي خالق ايجاد شده که ارائه دهنده

تفکر در آموزش طراحي پرداخته است .حجت ( )3125در بحث آموزش

فعالیتهايي هماهنگ با اصول طراحي خالق است .اگرچه نوآوری يکي

معماری به مهارت و مؤلفههای دانش و بینش را در مقاله آموزش معماری

از مهمترين شاخصهای اثر خالق است لیکن تازگي ،ارزشمندی نیز مورد

و بيارزشي ارزشها ،تأکید ميکند ،وی در پژوهشي ديگر با همکاری

تأکید صاحبنظران است (کاسکین )3333 ،لذا آموزش خالق و اصول آن

صداقتي با عنوان مقايسه تطبیقي دوره کارشناسي ارشد پیوسته با

پیچیدگي مضاعف مييابد.

کارشناسيارشد ناپیوسته معماری در ايران از ديدگاه اساتید ،کارفرمايان و
دانش آموختگان به انجام رساند بر مبنای مؤلفههای دانش ،توانش و بینش،
3310
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برای يک مشکل کمک ميکند ،که اين مشکل ميتواند يک مسئلة

موفقیت معماران و دانشجويان اين رشته در عرصه طراحي معماری به شمار

] [ DOI: 10.52547/JPS.21.114.1229

روشهای حل مسأله بهعنوان فرآيندی شناختي به يافتن راهحل مناسب

ارزيابي توانايي در تولید طرح خالق يکي از مهمترين ابزار سنجش میزان

بصورت خالقانه ،مسائل پیشرو را حل کند )دوهیم و يوسف،

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-10-03

مقدمه

از جمله اين اصول عالوه بر ايجاد درک و فهمي از پیچیدگيهای طراحي

که بهعنوان يک فعالیت عقالني و هدفمند مدنظر قرار گرفته
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الهه حسنخوئي و همکاران

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

الهه حسنخوئي و همکاران

را درم وفقیت دانشجويان معماری الزم دانستهاند (صداقتي و حجت،

آموزشي و يادگیری در زمینه خالقیت ،مؤلفههای توانمندی مورد نیاز

 .)3152منصوره کیانارثي ( )3155نیز در پاياننامه خود تحت عنوان

دانشجويان در طراحي معماری را در قالب مدلي ارائه نمايد .لذا هدف

پرورش تفکر طراحانه با استفاده از خودتنظیمي يادگیری در آموزش

اصلي از پژوهش حاضر ،شناسايي مؤلفههای توانمندی در طراحي خالق از

طراحي معماری پايه ،مواردی چون افزايش دانش ،نوع بیان مسئله ،يادگیری

طريق فراترکیب پژوهشهای پیشین و سپس اعتبارسنجي و اولويتبندی

از اشتباهات خود ،آموزش گروهي ،توجه به ورود مفهوم و تأمل کردن را

آن ميباشد .در راستای رسیدن به هدف اصلي ،بازشناسي مؤلفههای مؤثر

از نیازهای ضروری دانشجويان در طراحي معماری پايه عنوان ميکند.

بر پرورش خالقیت از بعد روانشناسي آموزشي و يادگیری ،به عنوان هدف

اگرچه بررسي مطالعات موجود نشان ميدهدکه نتايج کاربردی و قابل

فرعي تعريف گرديد .بنابراين سؤالهای تحقیق حاضر اين است که

توجهي در زمینه تشخیص و سنجش مؤلفههای توانمندی دانشجويان در

مؤلفههای مؤثر بر پرورش خالقیت از بعد روانشناسي آموزشي و يادگیری

طراحي معماری خالق حاصل شده لیکن در دانش روانشناسي آموزشي و

کدامست؟ و مؤلفههای توانمندی دانشجويان در طراحي خالق چیست؟ و

يادگیری دستاوردهای ارزشمندی در زمینه تشخیص و سنجش خالقیت

در بخش کمي نیز سؤال پژوهش اينگونه تدوين گرديد :هر يک از مؤلفه

وجود دارد که ميتواند با انطباق در تشخیص مؤلفههای توانمندی

ها به چه میزان تغییرات مربوط به خالقیت دانشجويان در طراحي معماری

دانشجويان در طراحي معماری خالق راهگشا باشد .اين پژوهش درصدد

را بیان ميکند؟
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پرورش مهارتهای؛ ارائه ،مديريتي ،طراحي ،تجزيه و تحلیل و اجتماعي

آن است با مطالعه بین رشتهای با استفاده از دستاوردهای روانشناسي
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روش
الف) طرح پژوهش و شرکتکنندگان :پژوهش از منظر هدف،
کاربردی – توسعهای است و از نظر نوع دادهها جزو پژوهشهای آمیخته
(کیفي  -کمي) و در انواع اکتشافي متوالي قرار ميگیرد .در گام نخست
3311

رويکرد کیفي با استفاده از فراترکیب به ترکیب منابع و مطالعات پیشین در
بازه  3553تا  3193(3333تا  )3033پرداخته شده است و از سنتز يافتههای
مطالعات پیشین ،مدل پژوهش ارائه شد.
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دیاگرام  .3مراحل اجرای پژوهش ،نگارندگان =8888

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

متخصصین اين حوزه رسید در بهار  3033در میان  313نفر از اساتید طراحي

هفت مرحله سندلوسکي باروسو در مرحله اول ،تنظیم سؤال اول پژوهش

معماری با حداقل مدرک فوقلیسانس با نمونهگیری تصادفي انتخاب

است که عبارتست از " عوامل مؤثر بر رشد خالقیت فردی چیست؟" اسناد

شدند ،به تأيید متخصصین اين حوزه رسید مورد پرسش قرار گرفت .برای

و مطالعات پیشین مرتبط با حوزههای پژوهش شامل الگوهای پرورش

آزمون مدل و اعتبار سازه ،از تحلیل عامل تأيیدی استفاده شد و تحلیل

خالقیت در روانشناسي آموزش و يادگیری ،آموزش خالقیت و حل مسئله

دادهها ،از روش حداقل مربعات جزيي با نرمافزار  PLSانجام شد .آلفای

خالق است ،فراترکیب اين پژوهشها از طريق روش سندلوسکي و باروسو

کرونباخ که مقدار آن در جدول  1آمده است و قابلیت اعتماد پرسشنامهها

بهصورت کدگذاری (آزاد  -محوری) و تعريف مقوالت (با رويکرد

را نشان ميدهد همچنین مويد سازگاری دروني کافي کلیه پرسشهای

استدالل استقرايي) انجام شد که بنا به حوزه مورد توجه در پژوهش ،حاصل

تحقیق است.

استدالل استنباطي و تحلیل است.
در بررسي نظاممند متون ،مقالههای سال های  3553تا  3333با استفاده از

در بخش کیفي تحقیق ،برای تحلیل متون منتج از مطالعه اسنادی ،از روش
سندلوسکي و باروسو ( )3339که مدلي ساختارمند در روش فراترکیب
است با ابزار فیش برداری استفاده شد که بهعنوان ابزاری ژرف (بهدلیل
رويکرد کیفي) و گسترده (بهدلیل تلفیق مطالعات از زمینههای مختلف)
برای بررسي معاني ،تجربیات و ديدگاههای مطالعات مختلف شناخته مي


تنظیم سؤاالت پژوهش



بررسي نظاممند متون



جستجو و انتخاب منابع مناسب



استخراج اطالعات منابع



تجزيه ،تحلیل و ترکیب يافتهها



کنترل کیفیت



ارائه يافتهها

ابزار گردآوری دادهها در اين مرحله فیشبرداری است ،مرحله کمي نیز از
پرسشنامه محقق با  35سؤال در قالب مقیاس پنج درجهای لیکرت از کامالً
موافق ( )1تا کامالً مخالف ( )3استفاده شد.

بررسي و تأيید شد و قابلیت اعتماد آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای
کل پرسشنامه  3/91محاسبه گرديد.

منابع مناسب ،بر اساس نتايج اولیه جستجو 113 ،مقاله و کتاب شناسايي
گرديد و برای انتخاب مطالعات مرتبط با موضوع پژوهش ،مواردی چون
عنوان ،محتوا و کیفیت روش تحقیق مورد توجه قرار گرفتند که در نهايت
 23مورد ( 31مورد فارسي و مابقي انگلیسي) تحت عناوين زير انتخاب
شدند:


مقاالت مرتبط با الگوهای پرورش خالقیت در روانشناسي
آموزشي و يادگیری



مقاالت مرتبط با حوزه آموزش حل خالق مسئله



مقاالت مرتبط با نقش تفکر خالق در آموزش و يادگیری



مقاالت مرتبط با آموزش خالقیت

پس از استخراج اطالعات در مرحله تجزيه ،تحلیل و ترکیب يافتهها به
منظور کدگذاری اسناد فوق محقق محتوای آشکار و يا پنهان مستتر در هر
واحد معنا را مورد توجه قرار داد .واحد معنا در اين پژوهش دربردارنده
جمالتي بود که در جنبههايي از زمینه يا محتواهايشان با يکديگر ارتباط
داشتند .با مرور کدهای بهدستآمده کدهايي حاصل شد که با عناوين
گوناگون تکرار شده و بیش از يک مفهوم را پوشش ميدادند ،جمعآوری
کدهای مشابه در کنار هم زمینه ايجاد مقوالت مستتر در متن را فراهم آورد.
حاصل تحلیل اطالعات گردآوریشده شناسايي مقولهها و مفاهیم زير بود.
مفاهیم ،مقوالت و مؤلفههای مرتبط با عوامل فردی به ترتیب در جدول زير
آمده است.
3310
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قبل از توزيع در بین اعضای نمونه ،اعتبار محتوای آن توسط کارشناسان

يادگیری ،حل مسأله خالق ،مورد جستجو قرار گرفت که در مرحله انتخاب

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.114.7.5

شوند .مراحل هفت گانه عبارتست از:

کلیدواژههای اين بخش از پژوهش شامل ،خالقیت ،روانشناسي آموزش و

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-10-03

سپس اين مدل در قالب پرسشنامهای محقق يافته که درستي آن به تأيید

یافتهها

ب) ابزار
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الهه حسنخوئي و همکاران

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

الهه حسنخوئي و همکاران
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جدول  .3کدگذاری مربوط به عوامل فردی (درونی) ،نگارندگان
بعدهای اصلي

مقوالت

انتظارات

فعالیت

انواع دانش

3319

 -افزايش و توسعه دانش

(دانگ3339 ،؛ ری3339 ،؛ يه)3333 ،

 -انتقال دانش از تجارب پیشین

(آشوين3335 ،؛ چراغ چشم)3122 ،

 -تولید دانش

(دانگ3339 ،؛ ری 3339؛ صفايي)3155 ،

 -توانايي برقراری پیوند بین دانش نظری و عملي

(ورهوف3333 ،؛ بهلولي3155 ،؛ اگان ،3339 ،چئونگ)3331 ،

 -قابلیت بیروني کردن دانش پنهان يا ضمني

(صفايي 3033 ،ورستر3335 ،؛ ار3339 ،؛ کالرد)3330 ،

 -توانايي بیروني کردن دانش آشکار يا تصريحي

(آشوين3335 ،؛ يافتیان3159 ،؛ ری)3339 ،

 -قابلیت استفاده همزمان از دانشهای چندگانه

(ورهوف؛  ،3333کاسپار)3331 ،

 -توانايي کسب دانش نظاممند از خالل ترکیب دانشهای تصريحي

(جاللوندی 3159؛ ابراهیمیان ،3151 ،بهلولي)3155 ،

 -توانمندی در تولید دانش همفکری شده در خالل مباحثه و گفتگو

(ايگر3339 ،؛ آلگر3330،؛ بیرگیلي3331 ،؛ يوسف زاده)3333 ،

 -مهارت اخذ دانش عملي در طول انجام کار يا پروژه

(جهاني3333 ،؛ کالرد)3330 ،

 -قابلیت کسب دانش نظری از منابع مختلف

(بیرگیل3331 ،؛ دانلي)3330 ،

 -توانمندی در کاربردی کردن دانش کسبشده

(آشوين3335 ،؛ يافتیان3159 ،؛ ری)3339 ،

 -فعالسازی طرحوارههای ذهني

(يافتیان3159 ،؛ دمیرچي)3121 ،

 -يادگیری از راه مشاهده و تقلید

(ساريانتو3333 ،؛ ری3339 ،؛ دمیرچي؛ )3121

 -دانش ضمني

(جاللوندی 3159؛ ابراهیمیان ،3151 ،بهلولي)3155 ،

 -دانش تصريحي

(جاللوندی 3159؛ ابراهیمیان ،3151 ،بهلولي)3155 ،
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دانش

مفاهیم

منابع
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دیاگرام  .3فرآیند جستجو و ورود منابع ،نگارندگان

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق
بعدهای اصلي

مقوالت

تفکر

فعالیت

فعالیت

انگیزه

انگیزه دروني

 -پرورش تفکر انتقادی

(الگر ،3330 ،داج)3333 ،

 -پرورش تفکر چندبعدی

(پاوائولیک3335 ،؛ آشوين3335 ،؛ گاسپر)3331 ،

 -افزايش قدرت تحلیل ذهني

(يافتیان3159 ،؛ بیرگلي ،3331 ،هرنگ)3331 ،

 -افزايش قدرت تصمیمگیری

(يافتیان3159 ،؛ گات ،3335 ،هرنگ)3331 ،

 -توانمندی در ارزيابي فارغ از وابستگي ذهني

(ورهوف؛  ،3333کاسپار)3331 ،

 -پرورش تفکر جديد و متفاوت

(کاتارينو3335 ،؛ پاوائولیک3335 ،؛ کاتارينو3335 ،؛ ايگان)3339 ،

 -انعطافپذيری ذهني

(اسمیت3332 ،؛ دنگ،؛)3330

 -استفاده از محرکهای محیطي

(پرزفیونت3335 ،؛ کالرد3330 ،؛ هورنگ)3331 ،

 -شکستن قالبهای ذهني و تشويق عقايد نو

(بولدن3333 ،؛ کروپلي3333 ،؛ کاتارينو3335 ،؛ سلمن)3331 ،

 -انتقاد سازنده

(ورهوف3333 ،؛ آروين؛ )3335

 -کنجکاوی و کنکاشهای ذهني

(آشوين3335 ،؛ صفايي0333 ،؛ لوکاس)3333 ،

 -استفاده از بازیهای فکری

مورايي3333 ،؛ کاتارينو)3335 ،

 -طرح سؤاالت باز جهت به چالش کشیدن ذهن

(ار3339 ،؛؛ دانگ3339 ،؛ ری)3339 ،

 -ترسیم نقشه ذهني

(ابراهیمیان3151 ،؛ ورستر)3335 ،

 -استفاده از تمثیل و استعاره

(چئونگ3331 ،؛ ورهوف)3333 ،

 -استفاده از تداعي

(کاوااليا3333 ،؛ يافتیان)3332 ،

 -قیاس

(کاوااليا3333 ،؛ کالرد)3330 ،

 -تغییر نگرش ذهني نسبت به مسئله

(کاتارينو3335 ،؛ دانگ3339 ،؛ ری)3339 ،

 -فعالسازی طرحهای ذهني

(ورهوف؛  ،3333دانگ3339 ،؛ کاسپار)3331 ،

 -مصور کردن ذهنیات

(صفايي3155 ،؛ لین؛ 3333؛ دانلي3330 ،؛ کروپلي)3333 ،

 -افزايش مهارت اجتماعي

(اگر ،3330 ،گاسپر ،3331 ،البرزی)3330 ،

 -تأکید بر مهارت ترکیب عناصر نامتجانس

(ورهوف3333 ،؛ سلمن)3331 ،

 -توسعه مهارت تجزيه عناصر به اشکال تشکیلدهنده

(پری3332 ،؛ ابراهیمیان)3151 ،

 -ارتقای مهارت به چالش کشیدن

(سريانتو3333 ،؛ دانگ3339 ،؛ يه)3333 ،

 -مهارتهای خودارزيابي خود انگیزشي

(ری3339 ،؛ کروپلي3333 ،؛ داج)3333 ،

 -مديريت زمان

(ری ،3339 ،کارتارينو3335،؛ نايت3333 ،؛ ابولراب)3333 ،

 -مديريت استرس

(چاد3335 ،؛ ورستر3335 ،؛ کروپلي3333 ،؛ گات)3335 ،

 -مهارت تصمیمگیری

(ايگان3339 ،؛ ار)3339 ،

 -کسب آمادگي برای بازار کار

(ری3339 ،؛ يافتیان3159 ،؛ دمیرچي)3121 ،

 -تمرين مهارت تفکر خالق با نگريستن به موضوعات از ديدهای متفاوت

(ايگان3339 ،؛ کالرد3330 ،؛ چئونگ)3331 ،

 -ارائه چندين پاسخ متنوع برای يک سؤال

(آشوين3335 ،؛ يافتیان3159 ،؛ ری3339 ،؛ بیرگیل)3331 ،

 -ارائه ايدههای جديد و نو

(کاوااليا3333 ،؛ دانلي)3330 ،

 -تبديل ذهنیت به عینیت جهت تقويت مهارت بصری

(ساريانتو3333 ،؛ نورخین)3333 ،

 -انجام فعالیتها در جهت گسترش مهارت فني

(نورخین ،3333 ،دنگ3330 ،؛ کاسپار)3331 ،

 -عملي کردن دانش نظری

(نورخین3333 ،؛ کاالويا3333 ،؛ اگان)3339 ،

 -حس اعتماد به خود

(اسمیت3332 ،؛ پرابهو)3332 ،

 -رضايت از خود

(وو3333 ،؛ البرزی)3150 ،

3312
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مهارت

 -توسعه تفکر خالق

(چاد3335 ،؛ چئونگ3331 ،؛ ابوالراب3333 ،؛ چان)3333 ،

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.114.7.5

انتظارات

مفاهیم

منابع
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انتظارات

الهه حسنخوئي و همکاران

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق
بعدهای اصلي

مقوالت

الهه حسنخوئي و همکاران

 -عالقهمندی دروني به موضوع يادگیری

(ايگان3339 ،؛ ری)3339 ،

 -توجه به عاليق

(لین3333 ،؛ پرابهو)3332 ،

 -حس خودکارآمدی

(آمابیل3332 ،؛ کروپلي)3333 ،

 -حس خودتنظیمي

(الگر3330 ،؛ ار)3339 ،

 -استقالل

(آمابیل)3332 ،

 -اعتمادبهنفس

(ژانگ3333 ،؛ رابیتسون)3331 ،

 -حس تعلق

(اسمیت)3332 ،

 -اقدامات داوطلبانه

(وو)3333 ،

 -داشتن حق انتخاب

(البرزی3330 ،؛ پرابهو)3332 ،
(دانگ3339 ،؛ گاسپر3331 ،؛ ايگر3339 ،؛ شفر)3339 ،

 -تشويقهای غیرمنتظره برای دانشآموزان

(بولدن3333 ،؛ کارتارينو3335،؛ نايت3333 ،؛ ابولراب)3333 ،

 -طرح مطالب درسي با سؤاالت برانگیزاننده

بهروزی)3120 ،

 -تشويقهای کالمي توسط فرا دهنده

(کروپلي ،3333 ،دانگ3339 ،؛ بندک)3330 ،

 تشويقهای کالمي توسط همگروهيهاانگیزه بیروني

(دانلي)3330 ،

 -اعطای پاداش به تالش فراگیران

(دانگ3339 ،؛ چئونگ3331 ،؛ يوسف زاده)3333 ،

 -تفويض اختیار و مسئولیت فراگیر

(اشوين3335 ،؛ چئونگ3331 ،؛ نايت)3333 ،

 -درآمیختن تفريح و درس

(آمابیل3332 ،؛ آشوين؛ )3335

 -صراحت در بازخورد

(دانگ3339 ،؛ ری)3339 ،

 -فوريت در بازخورد

(کروپلي ،3333 ،بندک)3330 ،

نتايج پژوهش در سؤال اول ،منتج به استخراج مؤلفههای فردی مؤثر بر

محتوا و کیفیت روش تحقیق مورد توجه قرار گرفتند که در نهايت  12مورد

خالقیت آموزشي شامل؛ دانش ،مهارت ،انگیزه و تفکر گرديد .برای

تحت عنواين زير انتخاب شدند:

پاسخگويي به پرسش دوم " مؤلفههای تشخیص توانمندی در طراحي



مقاالت مرتبط با الگوهای پرورش خالقیت در آموزش معماری

معماری خالق چیست؟" با مراجعه به يافته های بخش اول ،عوامل دروني



مقاالت مرتبط با طراحي معماری خالق

استخراج شده شامل؛ دانش ،مهارت ،انگیزه و تفکر مالک عمل قرار گرفت



مقاالت مرتبط با تفکر خالق در طراحي معماری

اين مؤلفه ها از آنجايي که مؤلفههای عام هستند در اين بخش از مطالعات،



مقاالت مرتبط با تجارب تدريس خالقیت در طراحي

حوزههای پژوهش شامل الگوهای پرورش خالقیت در طراحي معماری،

تکرار شده و بیش از يک مفهوم را پوشش ميدادند جمعآوری کدهای

طراحي معماری خالق و تفکر خالق در طراحي معماری استخراج مي

مشابه در کنار هم زمینه ايجاد مقوالت مستتر در متن را فراهم آورد .حاصل

نمايیم.

تحلیل اطالعات گردآوریشده شناسايي مقولهها و مفاهیم زير بود نتايج

بر اساس نتايج اولیه جستجو 333 ،مقاله فارسي و انگلیسي شناسايي گرديد

حاصل از فراترکیب در جدول زير ارائه ميگردد.
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شاخصهای آنها را از میان مطالعات و اسناد پیشین مقاالت مرتبط با

با مرور کدهای بهدستآمده کدهايي حاصل شد که با عناوين گوناگون

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.114.7.5

(بولدن3333 ،؛ بهروزی)3120 ،

 -فراواني ارزشیابيها

و برای انتخاب مطالعات مرتبط با هدف پژوهش ،مواردی چون عنوان،
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مفاهیم

منابع

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

الهه حسنخوئي و همکاران

جدول  .3کدگذاری جهت دستیابی به مقوالت و ابعاد ،نگارندگان
بعدهای اصلي

مقوالت

دانش

دانش تصريحي

تفکر خالق

 -اندوختههای پیشین

اوری3335،؛ کالمي)3151،

 -ساختار ادراکي معنادار طراح

(براون3333 ،؛ اوری3335 ،؛ داناسي)3331 ،

 -قاببندی مسئله طراحي

(چانگ3333 ،؛ اوسک3335 ،؛ السايد3333 ،؛ گلرخ)3129 ،

 -دروني کردن دانش تصريحي

(کالنتری3333،؛ نديمي3150 ،؛ کالمي)3151،

 -اطالعات نامکتوب و فرمولبندی نشده

(کالنتری3333 ،؛ اوری3335 ،؛ داناسي)3331 ،

 -ذخیره در ذهن طراح

(ويلسون3331 ،؛ داناسي)3331 ،

 -دانش کاربردی شده

(لوزنبرگ3333 ،؛ ويلسون)3331 ،

 -آموزش حین عمل

(صدرام ،3033 ،دوانتو)3332 ،

 -مباني نظری

(اوری3335 ،؛ شريف)3129 ,

 -پژوهش

(کیارستمي3151 ،؛ شريف)3129 ,

 -دانش ضمني بیروني شده

(کالنتری3333 ،؛ نديمي)3151 ،

 -اطالعات و دادههای الزم برای برنامهريزی

(کیارستمي3151 ،؛ داناسي ،3331 ،ويلسون)3331 ،

 -توانايي تولید ايدههای فراوان

(بالدی3150 ،؛ سوير3333 ،؛ لي3333 ،؛ پرينگل)3339 ،

 -توانايي تولید ايدههای متنوع

(بالدی3150 ،؛ سوير3333 ،؛ لي3333 ،؛ پرينگل)3339 ،

 قابلیت ايجاد ايدههای نو ديدن مسئله از زاویهای ديگر توانايي در هم شکستن تفکرات غالب ذهني -قدرت تجزيه ،تحلیل و ترکیب

(چانگ3333 ،؛ هانگ؛  ،3330کوکوتاويچ)3333 ،

 -توانايي قیاس و تفسیر موضوعات

(محمودی3155 ،؛ خاک زند)3153 ،

 -قابلیت طبقهبندی اطالعات با حجم باال

(لي3335 ،؛ کاکر3331 ،؛ ايگن)3333 ،

 -قابلیت مقايسه اطالعات دريافتي از منابع مختلف

(کارپونل؛ 3333؛ شافر؛ 3333؛ دوانت)3332 ،

 -يافتن ارتباط بین اجزا با يکديگر

(سوير3333 ،؛ نیکوالس3333 ،؛ چوی  ،3330شريف)3153 ،

 -يافتن ارتباط بین اجزا با کل

(سوير3333 ،؛ نیکوالس3333 ،؛ چوی  ،3330شريف)3153 ،

 امکان گفتکوی فکورانه با موقعیت طراحيروابط فضايي (مکاني) آنها با يکديگر

(سیلور3333 ،؛ موهبتي3152 ،؛ هانگ)3330 ،
(کارپونل3333 ،؛ موهبتي)3152 ،

تفکر بصری -

 -درک مفاهیم با چشم ذهن

(گنجوئي ،3152 ،گراسبکا3331 ،؛ هانگ)3330 ،

فضايي

 -توانايي ثبت ادراکات ،در میان اطالعاتي وسیع ،جهت کشف غیر منتظره

(کارپونل3333 ،؛ موهبتي3152،؛ بالدی)3150 ،

 -قابلیت تأمل در عمل

(سیلور3333 ،؛ موهبتي3152 ،؛ هانگ)3330 ،

 -توانايي تأمل بر عمل

(سیلوا3333 ،؛ موهبتي3152 ،؛ هانگ)3330 ،

 -تعامل بین ذهن و عین

تفکر نقاد

مهارت ارائه

 -توانايي قدرت ارزيابي

(اسگامبي3335 ،؛ آصفي ،3332 ،دوانتو)3332 ،

 -توانايي تصمیمگیری و گزينش

(اسگامبي3335 ،؛ آصفي ،3332 ،دوانتو3332 ،؛ کاکر)3331 ،

 -قابلیت قضاوت و نقد

(دوانتو332 ،؛ شريف)3151 ،

 -استدالل استقرايي

(اوسک3335 ،؛ اسگامبي3335 ،؛ لويد)3331 ،

 -آزمودن فرضیه

(اوسک3335 ،؛ اسگامبي3335 ،؛ لويد ،3331 ،نیکوالس)3333 ،

 -توانمندی قضاوت بر پايه مستندات

(اسگامبي3335 ،؛ آصفي ،3332 ،دوانتو)3332 ،

 -توانايي تشخیص اطالعات صحیح از ناصحیح

(اسگامبي3335 ،؛ آصفي ،3332 ،دوانتو)3332 ،

 -توانايي عینیت بخشیدن به ذهنیت معمار

(سیلوا3333،؛ بالدی ،3150 ،الکساندر 3339 ،گلداشمیت)3333 ،
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)3331
(چانگ3333 ،؛ خاک زند)3153 ،

 -توانايي تصور يا تجسم در ذهن فرد از موقعیتهای اشیاء ،شکلهای آنها،

تفکر

(کاووسي3333 ،؛ سیونگ3335 ،؛ پرسمن3332 ،؛ اوسک 3335 ،لويد،

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.114.7.5

تفکر تحلیلي

(سیونگ3335 ،؛ پرسمن3332 ،؛ اوسک 3335 ،لويد)3331 ،
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طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق
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مقوالت

الهه حسنخوئي و همکاران

مفاهیم

منابع

 -توانايي ساخت ماکت از ايدههای مفهومي

(لوزبرگ3333،؛ پرسمن3332 ،؛ لويد ،3331 ،گلداشمیت)3333 ،

 -توانايي بیان کالمي و دفاع از ايده

(خاکي3152،؛ باير3333 ،؛ الکساندر)3339 ،

 -قدرت تبديل طرحوارههای کالمي به تصويری

(گراسیکا3331 ،؛ باير3333 ،؛)

 -تلخیص دادهها بصورت جدول و نمودار

(کارپونل3333 ،؛ چانگ3333 ،؛ باير)3333 ،

 -توانايي گزارشنويسي

(سیلور3333،؛ بالدی3150 ،؛ باير3333 ،؛ الکساندر)3339 ،

 -قابلیت استفاده از نرمافزارهای سه بعدی

(غريب پور3151 ،؛ گلداشمیت)3333 ،

 -توانايي انجام پروژههای گروهي

(بسکجائر3335،؛ هونگ)3335 ،

 -قابلیت کار با همکالسيها

(ويلسون3331 ،؛ الکويچ)3330 ،

 -توانايي در برقراری ارتباط مؤثر با کارفرما

(لوزبرگ ،3333 ،باير)3333 ،

 -قابلیت برقراری ارتباط با محتوا (طرح)

(سیلور3333 ،؛ موهبتي3152 ،؛ هانگ)3330 ،

مهارت

 -توانايي ارتباطگیری با سال باالييها

(سیلور3333 ،؛ لوزبرگ)3333 ،

اجتماعي

 -قابلیت تعامل با فرادهنده

(شافر3333 ،؛ ويلسون)3331 ،

 -توانايي مباحثه

(هونگ3335 ،؛ بسکجائر)3335،

مهارت

 آموختن از ديگران -آموختن به ديگران

(سیلور3333 ،؛ موهبتي3152 ،؛ هانگ)3330 ،

 -يادگیری از اشتباهات خود

(گرين3335 ،؛ آناستیاني3339 ،؛ پاورز3330 ،؛ امری)3333 ،

 -خودارزيابي

(گرين3335 ،؛ آناستیاني3339 ،؛ پاورز3330 ،؛ امری)3333 ،

 -خودمشاهدهگری

(گرين3335 ،؛ آناستیاني)3339 ،

 -خود واکنشي

(گرين3335 ،؛ آناستیاني)3339 ،

 -توانايي مديريت زمان انجام پروژه

(شفر3333 ،؛ تمیزی)3152 ،

 -توانايي مديريت دانش

(داناسي3331 ،؛ امری)3333 ،

 -انجام فعالیتهای خودجوش

(آناستیاني3339 ،؛ پاورز3330 ،؛ امری)3333 ،

 -توانايي شکستن کل به عناصر تشکیل دهنده

(چانگ3333 ،؛ هانگ؛ )3330

مهارت تجزيه

 -توانمندی در مشخص کردن روابط بین عناصر

(سوير3333 ،؛ شافر3333 ،؛ دوانت  ،3332شريف)3153 ،

و تحلیل

 -توانايي تحلیل روابط بین اجزا و استخراج کل از آنها

(سوير3333 ،؛ شافر3333 ،؛ دوانت  ،3332شريف)3153 ،

 -توانايي شناخت اجزا

(سوير3333 ،؛ شافر3333 ،؛ دوانت  ،3332شريف)3153 ،

 -رضايتمندی از خود

(الملگي3330 ،؛ کاسکین؛ )3333

 -پیش قدم شدن در کارهای داوطلبانه

(کرتیلر3335 ،؛ کاسکین)3332 ،

مهارت

انگیزه دروني

انگیزه بیروني

 -شرکت کردن بصورت فعاالنه در فعالیتهای کالسي

(هونگ3335 ،؛ ويلسون)3331 ،

 -عالقهمندی به يادگیری

(کرتیلر3335 ،؛ کاسکین)3332 ،

 -مورد تشويق واقع شدن

(الملگي)3330 ،

 -کسب مسئولیت و موفقیت در انجام آن

(کاسکین)3332 ،

 -گره زدن فعالیت با هدفهای برتر

(هونگ3335 ،؛ ويلسون)3331 ،

 -بازديدهای علمي  -تفريحي

(ويلسون)3331 ،

طبق يافتههای حاصل از جداول باال ،مؤلفههای مؤثر بر توانمندی طراحي

و تحلیل و خودتنظیمي) ،تفکر (خالق ،انتقادی ،تحلیلي ،بصری  -فضايي)

خالق شامل؛ دانش (ضمني و تصريحي) ،مهارت (اجتماعي ،ارائه ،تجزيه

و انگیزه (دروني و بیروني) است .در مرحله بعد برای ارزيابي مدل حاصل،
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انگیزه

 -توانايي شراکت در تصیمگیری

(بسکیجائر3335 ،؛ هونگ3335 ،؛ ويلسون)3331 ،

] [ DOR: 20.1001.1.17357462.1401.21.114.7.5

خودتنظیمي

 -توانايي ارتباط با همگروهيها

(ويلسون3331 ،؛ الکويچ)3330 ،
(سیلور3333 ،؛ موهبتي3152 ،؛ هانگ)3330 ،

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-10-03

 -قابلیت مستندسازی ذهنیات

(سیلور3333،؛ بالدی3150 ،؛ باير3333 ،؛ الکساندر)3339 ،

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

الهه حسنخوئي و همکاران

مهارت ،تفکر و انگیزه در قالب طیف پنجتايي لیکرت (خیلي کم ،کم،

اين پژوهش از لحاظ جنسیت 20 ،نفر زن و  00نفر مرد هستند .جامعه آماری

متوسط ،زياد و خیلي زياد) مورد پرسش قرار گرفت که پس از تأيید

از میان اساتید دانشگاه در طراحي معماری انتخاب شدند .از نظر سابقه کار،

خبرگان اين حوزه در میان  313نفر از اساتید حوزه طراحي معماری که به

 39نفر يک تا پنج سال سابقه کار 12 ،نفر شش تا ده سال 11 ،نفر يازده تا

روش تصادفي ساده انتخاب شده بودند ،توزيع گرديد .ويژگيهای روان

پانزده سال 33 ،نفر شانزده تا بیست سال و  32نفر با سابقه کار  33سال به

سنجي پرسشنامه نیز با بهرهگیری از روايي صوری ،روايي محتوا ،روايي

باال در آزمون بخش کمي شرکت نمودند درنهايت براساس سطح

سازه و همساني دروني مورد بررسي قرار گرفته است و میزان آلفای

تحصیالت 09 ،نفر دارای مدرک ارشد 13 ،نفر دکتر و  11نفر دانشجوی

کرونباخ آن  3/91براورد شد .ويژگي های جمعیت شناختي نمونههای مورد

دکتری تخصصي بودند.

جدول  .1فراوانی تعداد نفرات شرکتکننده در پرسشنامه و درصد آنها ،نگارندگان
متغیر
جنسیت
شغل

سابقه کاری

دسته بندی
زن

20

12/3

مرد

00

03/2

استاد دانشگاه

313

333

 3تا 1

39

39/3

 0تا 33

12

39/3

 33تا 31

11

30/1

 30تا 33

33

33/9

باالی 33

32

32/3

فوقلیسانس

09

13/2

دکتری تخصصي

13

32/3

دانشجوی دکترا

11

15/3

برای آزمون مدل ابتدا تحلیل عامل تأيیدی بر روی سازههای مدل حاصل

همچنین جهت بررسي روايي واگرای مدل اندازهگیری ،از معیار فورنل و

شده در دياگرام  0توسط نرمافزار  PLSانجام شد .اين نرمافزار برای پژوهش

الرکر مقدار متوسط واريانس استخراج شده ( ،)AVEاستفاده گرديده

هايي با تعداد نمونههای کمتر از  313مورد استفاده قرار ميگیرد و از طرفي

است بر اساس نتايج بهدست آمده از همبستگي و جذر  AVEکه بر روی

امکان پرسش يک سؤال برای هر متغیر را فراهم ميکند .از ديگر نکات

قطر جدول زير قرار داده شده که از روی آن ميتوان روايي واگرای مدل

مثبت اين نرم افزار بررسي همزمان دو مدل است؛ مدل بیروني (مدل اندازه

در سطح سازه را از نظر معیار فورنل الرکر نتیجه گرفت.

مدل دروني (مدل ساختاری) که ارتباط متغیرهای پنهان با متغیرهای پنهان
ديگر را اندازهگیری ميکند (وو )3333 ،که در اين پژوهش با استفاده از
اين رويکرد به ارزيابي ساختاری متغیر پنهان مرتبه باالتر پرداخته شد.
سنجش برازش مدل اندازهگیری ازطريق قابلیت اعتماد شاخص ،روايي
همگرا و روايي واگرا انجام شد .مقادير آلفای کرونباخ و قابلیت اعتماد
ترکیبي که باالی  3/9گزارش شده نشاندهنده قابلیت اعتماد متغیرها مي
باشد.
3303
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گیری) که ارتباط متغیرهای آشکار با متغیرهای پنهان را بررسي ميکند و
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سطح تحصیالت

فراواني

درصد فراواني
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ابتدا پرسشنامهای طراحي گرديد که در آن هر يک از ريز مؤلفههای دانش،

بررسي در جدول  1نشان داده شده است .در میان اعضای شرکتکننده در

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

الهه حسنخوئي و همکاران

جدول  .4میزان الفای کرونباخ ،ضریب قابلیت اعتماد ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی
متغیر پنهان سطح دوم

تفکر

مهارت

انگیزه

)(≥ 0/4

 -دانش ضمني

3/51

 -دانش تصريحي

3/01

 -تفکر خالق

3/51

 -تفکر انتقادی

3/53

 -تفکر تحلیلي

3/01

 -تفکر بصری  -فضايي

3/90

 -مهارت تجزيه و تحلیل

3/25

 -مهارت اجتماعي

3/93

 -مهارت خود تنظیمي

3/13

 -مهارت ارائه

3/22

 -انگیزه بیروني

3/25

 -انگیزه دروني

3/51

کرونباخ

اعتماد ترکیبي

استخراجي

)(Alpha ≥ 0/7

)(CR ≥ 0/7

)(AVE ≥ 0/5

3/23

3/22

3/01

3/21

3/99

3/20

3/91

3/53

3/ 2
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دانش

متغیر پنهان سطح اول

بار عاملي

ضريب آلفای

ضريب قابلیت

میانگین واريانس

3/03

3/15

3/21

جدول  .5همبستگیهای میان متغیرهای مکنون و مقادیر ) AVEمعیار فورنل و الرکر(
دانش
دانش

انگیزه

تفکر

مهارت

3/23

انگیزه

3/31

3/30

مهارت

3/15

3/39

3/31

3/902

ساختاری از طريق روابط بین شاخصها ،مورد ارزيابي قرار گرفت .در

که در آن ،معیار ) R2 (R Squaresرا برای تمامي متغیرهای درونزای مدل

مقاله حاضر از سه معیار؛ ضريب معناداری ( )T-valuesضريب تعیین )(R2

پژوهش نشان ميدهد .نتايج اين معیار بیان ميدارد که مطابق بررسي چین

و ضريب قدرت پیشبیني ) (Q2استفاده شده است .براساس مدل مفهومي

( )3522برازش مدل ساختاری بهطور کلي" قوی "و در حد خوبي بوده

آزمون شده در دياگرام  ،1اعداد واقع بر خطوط ،ضريب مسیر و ارتباط

است .ضمن آنکه بهمنظور بررسي قدرت پیشبیني مدل ،معیاری تحت

بین متغیرها را نشان ميدهد .برای بررسي میزان معنادار بودن ضريب مسیر،

عنوان  )Stone-Geisser criterion) Q2تحلیل گرديده است که بر اساس

بايستي ضرايب  tهر مسیر نیز مورد توجه قرار گیرد .با توجه بهاينکه برای

پژوهشهای هنسلس و همکاران ( )3331با مالحظه نتايج اين معیار در

مقدار  tالزم است مقدار هريک از مسیرها پايین تر از  3/50باشد بنابراين،

جدول  0ميتوان نتیجه گرفت که مدل از قدرت پیشبیني

"قوی"

در سطح اطمینان  51درصد مسیرهای پیش بیني شده شامل دانش ،تفکر،

برخوردار است.

انگیزه و مهارت معنادار هستند .مقادير مربوط به ضريب مسیرها در مدل

بدين ترتیب تمامي مؤلفه ها و ريز مؤلفه ها در آزمون کمي مورد تأيید قرار

نهايي تحقیق نشان داد که مؤلفه دانش  3/01درصد ،مؤلفه مهارت 3/13

گرفت و مدل زير حاصل گرديد.

مؤلفه انگیزه  3/13درصد و مؤلفه تفکر  3/00درصد تغییرات مربوط به متغیر
خالقیت در طراحي معماری را تبیین ميکند.
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پس از درستي آزمايي و سنجش قابلیت اعتماد مدل اندازهگیری ،مدل

نتايج بهدست آمده از تحلیل مدل ساختاری در جدول  1ارائه شده است
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تفکر

3/30

3/92
3/53

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

الهه حسنخوئي و همکاران
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دیاگرام  .4مؤلفههای توانمندی دانشجویان در طراحی معماری خالق  -نگارندگان
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دیاگرام  .1میزان بار عاملی (اعداد داخل مستطیل) و ضرایب مسیر (اعداد روی فلشها)

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

الهه حسنخوئي و همکاران

امری ضروری است .از طرفي با نظر به نبود ديدی جامع و مورد توافق در

آفرينشگرى به صورت دو استراتژى استخراجى و انتقالى به کارگرفته

مطالعات موجود ،اين پژوهش به ارائه مدلي شامل مؤلفههای مؤثر در

شده که استراتژى استخراجى را فراگیر حرفهاى به خدمت مىگیرد تا پرده

طراحي معماری خالق ميپردازد ،اين مؤلفهها شامل دانش (ضمني و

از مهارتهاى استاد بردارد و استراتژى انتقالى براى کمک به يادگیرى

تصريحي) ،مهارت (مهارت ارائه ،تجزيه و تحلیل ،خودتنظیمي و

نوآموزان ،توسط فراگیر حرفهاى به کار گرفته مىشود .استراتژى

اجتماعي) ،تفکر (تفکر خالق ،انتقادی ،بصری  -فضايي و تحلیلي) ،انگیزه

استخراجى باعث ايجاد ساختار و تمرکز بر روى پیشرفت مهارتهاى

(دروني و بیروني) است.

فراگیران حرفهاى مىشود و استراتژى انتقالى که از طريق جلسات بررسى

در تحقیقات ديگری که ذکر آن در پیشینه آمده است در برخي موارد نتايج

گروهى به دست مىآيد ،براى انتقال دانش به نوآموزان و گسترش مهارت

مشابه بیان شده است برای مثال واهیوندی ( )3333پرورش خالقیت در

هاى فراگیر حرفهاى استفاده مىشود .در کنار مؤلفه مهارت ،مؤلفههای

طراحي معماری را در گرو پرورش توامان تفکر خالق و منطقي دانسته

دانش و بینش نیز پیشتر توسط حجت ( )3125در بحث آموزش معماری

است ،همچنین در دو پروهش جداگانه که توسط دراماز ( )3333و علي

مورد تأکید قرار گرفته است که پژوهش حاضر در کنار دانش و مهارت

پور ( )3333انجام شده است نیز تأکید بر پرورش تفکر خالق و انتقادی

ياد شده توسط ايشان ،به مؤلفه انگیزه که نقش مهمي در خالقیت دارد نیز

طراحي معماری همراستا با نتايج اين پژوهش است.

پرداخته است همانطور که کاسکین ( )3333آن را از مؤلفههای مؤثر در

تفکر بصری فضايي که در اين پژوهش از ريزمؤلفههای تفکر در طراحي

بروز خالقیت در طراحي معماری ميداند .در پژوهش ديگری نیز  1مؤلفه

معماری خالق است در مقاله شو و چو ( )3333مورد تأکید قرار گرفته است

دانش ،توانش و بینش را مورد بررسي قرار گرفته و مهارتهای ارائه،

همچنین در مقاله امیر سعید محمودی ( )3123تحت عنوان تفکر در طراحي

مديريتي ،طراحي ،تجزيه و تحلیل و اجتماعي را برای دانشجوی معماری

مورد توجه قرار گرفته است .وی در اين مقاله به معرفي و ارائه راهکار برای

الزم دانستهاند (صداقتي و حجت )3155 ،که سه مؤلفه مهارت ارائه ،تجريه

الگوی تعاملي در آموزش طراحي شامل تفکر خالق ،نقاد و تفکر محتوايي

تحلیل و مهارت اجتماعي آن همراستا با پژوهش حاضر بوده و عالوه بر

پرداخته است .يافتههای پژوهش حاضر در بخش مؤلفهها نیز قائل به مکمل

آنها در پژوهش حاضر به مهارتهای خودتنظیمي نیز اشاره شده است.

بودن تفکر نقاد و خالق بوده و در کنار آن تفکر بصری و تحلیلي نیز مورد

اين نوع از مهارت در مباحث طراحي معماری از مهارتهای مغفول مانده

توجه قرار گرفته است .مؤلفه دانش نیزدر مقاله ديگر وی ( )3151تحت

که در پاياننامهای که توسط منصوره کیانارثي تحت عنوان پرورش تفکر

عنوان اهمّیت بکارگیری دانش تجربي در آموزش معماری مورد تأکید

طراحانه با استفاده از خودتنظیمي يادگیری در آموزش طراحي معماری پايه

قرار گرفته است وی در اين مقاله قابلیّت تصريحپذيری بسیاری از وجوه

در سال  3150در دانشگاه اصفهان دفاع شد ،مورد پژوهش قرار گرفته است.

که ممکن است جزئي از دانش ضمني در مورد کاربر در آتلیه طرّاحي

(کیانارثي)3150 ،

دانسته شود را به بحث گذاشت همراستا با نتايج آن ،پژوهش حاضر نیز بر

در اين دوران بعلت شرايط اضطرار کرونا کالسها بصورت مجازی برگزار

چند بعدی بودن مؤلفه دانش موکد بوده و اهمیت تبديل دانش ضمني به

گرديد و از آنجا که بخشي مهمي از خالقیت در تعامالت درون آتلیهای و

تصريحي برای کاربردی ساختن آن مورد توجه قرار گرفته است .در مقاله

کرکسیونهای جمعي شکوفا ميشود و کرکسیونهای حضوری نیز نقش

ديگری که توسط داناسي در  3331به نگارش درآمده است تبديل دانش

اساسي در درک نقاط ضعف و قوت دانشجو و راهنمايي بهتر وی ،ايفا مي

تصريحي به ضمني را در خالل تمرينات مختلف را در فرآيند آموزش مؤثر

نمايد ،امکان آزمون مدل در کالس درس میسر نشد و از طرفي بنظر مي

دانسته و معتقد است از مهارتهای الزم برای دانشجويان معماری کاربردی

رسد زمان الزم برای آزمون نمودن برنامه درسي ارائه شده در پژوهش فراتر

3301
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شناسايي مؤلفهها مؤثر بر توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

قرار گرفت .آنها به اين نتیجه رسیدند که مرحله عینى فرآيند
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بحث و نتیجهگیری

نمودن دانش ضمني در حین طراحي است .مؤلفه مهارت نیز در مقالهای

طراحي و اعتبارسنجي مدل تشخیص توانمندی دانشجويان در طراحي معماری خالق

الهه حسنخوئي و همکاران

که سابقه چند ساله تدريس در آتلیههای معماری داشته اند ،انجام پذيرفت.

مورد بحث قرار گرفته است در دروس طراحي معماری مقطع ارشد بازار

از ديگر محدوديتهای پژوهش در بخش مصاحبه با خبرگان و مدرسان

کار حرفهای نیز قابل بررسي و پژوهش است.

بوده است .مصاحبه حضوری با همه مصاحبهشوندگان بهدلیل لزوم رعايت
پروتکلهای بهداشتي در زمان پاندمي کرونا امکانپذير نبوده و در برخي

مالحضات اخالقی
پیروی از اصول اخالق پژوهش :اين مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده اول با

موارد مصاحبه تلفني انجام شد و در مکالمات تلفني بعلت آنکه مصاحبه

عنوان «نقش دانش روانشناسي آموزشي و يادگیری در افزايش توان خالقه در طراحي

کننده نميتواند از زبان بدن يا نشانههای صورت جهت تعامل بهتر بهره

معماری دانشجويان» به راهنمايي نگارندگان دوم و سوم و مشاوره نگارنده چهارم در

گیرد امکان عدم انتقال صحیح پیام وجود دارد .عالوه بر آن در بخش کمي

گروه معماری دانشگاه آزاد واحد مشهد ،است.

تحقیق نیز ،پرسشنامهها بهصورت آنالين بین پاسخکنندگان توزيع شد که

حامی مالی :اين پژوهش در قالب رساله دکتری و بدون حمايت اصلي مالي ميباشد.

چالشهای مربوط به آن شامل نمونهگیری ،میزان پاسخگويي حفظ
رازداری و مسائل اخالقي وجود داشت.

نقش هر یک از نویسندگان :نويسنده اول محقق اصلي اين پژوهش است .نويسنده
دوم و سوم استاد راهنما و نويسنده چهارم استاد مشاور رساله ميباشند
تضاد منافع :نويسندگان هیچ تعارض منافعي در رابطه با اين پژوهش اعالم نمينمايند.

گرچه اين تحقیق به نتايج مورد انتظار خود دستيافته است اما آزمونهای

تشکر و قدردانی :بدين وسیله از اساتید راهنما ،مشاور و شرکتکنندگان که در انجام

عملي در کالس درس جهت بررسي الگوی تحقیق و تعمیم نتايج آن مورد

اين تحقیق ياری نمودند تشکر و قدرداني ميگردد.

نیاز است .مضافاً بر اينکه چهار مؤلفه دانش ،مهارت ،انگیزه و تفکر در

] [ Downloaded from psychologicalscience.ir on 2022-10-03

از يک ترم است لذا اين تحقیق با مصاحبه و نظرسنجي از اساتید معماری

پرورش خالقیت در دروس طراحي معماری دوره کارشناسي بصورت کلي
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