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چكيده
هدف :پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر استفاده از رکن ایدهآلی نوآوری نظامیافته (تریز) بر عملکرد
طراحی معماری دانشجویان انجامشده است.
روش پژوهش :روش پژوهش حاضر از نوع نیمهآزمایشی با گروه گواه و آزمون و با استفاده از طرح
پیشآزمون و پسآزمون است .جامعه آماری شامل دانشجویان سال سوم رشته معماری دانشگاه نجفآباد
بود .گروه گواه و آزمون به صورت تصادفی انتخاب شدند و به ترتیب شامل  24و  23نفر بودند .در گروه
گواه طراحی به صورت معمول انجام گرفت و در گروه آزمون از رکن ایدهآلی تریز در طی طراحی استفاده
شد .در انتهای ترم طراحیهای انجامشده با استفاده از روش ارزیابی عملکردی توسط  3استاد ارزیابی و
دادههای به دست آمده با استفاده از نرمافزار  SPSS-23و با آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش و استفاده از رکن ایدهآلی تریز باعث بهبود
عملکرد طراحی دانشجویان میشود و نمرات ارزیابی آنها به شکل معناداری بیشتر از نمرات ارزیابی گروه
گواه است.
نتیجهگیری :استفاده از تکنیکهای خالقیت به ویژه تئوری تریز که مشوق هر دو نوع تفکر همگرا و
واگرا است ،در فرایند طراحی معماری ضروری است و آموزش آن در طی دوران تحصیل دانشجویان توصیه
میشود.
واژههای کليدی :نوآوری نظامیافته ،تئوری تریز ،فرایند طراحی معماری ،نوآوری در معماری ،تریز در
طراحی ،تریز در معماری.
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پيشگفتار
تحول علوم و انفجار دانش در دنیای مدرن کنونی مسائل متعددی را ایجاد کرده است
که افراد دائماً ناگزیر به حل آنها هستند (امرایی ،قدم پور ،شریفی و غضنفری )1398 ،و
مواجه با آنها بدون بهرهگیری از قوه تفکر ممکن نیست (قدم پور ،امیریان و خدایی.)1397 ،
به عالوه با توجه به رشد روزافزون علم و تنوع مسائل جامعه کنونی ،استفاده از دانش
حوزههای مختلف امری اجتنابناپذیر است .همین امر موجب شکلگیری حوزههای
میانرشتهای شده است .یکی از حوزههایی که میتواند در ارتباط با کلیه رشتهها و علوم
جایگاه خاص خود را پیدا کند خالقیت و نوآوری است .در پژوهشهای متعدد به مفهوم
خالقیت ،نوآوری و ابتکار اشاره شده است (باسادور و باسادور( )2011 ،1پالکر ،رانکو و
هگارتی( )2011 ،2رانکو( )2007 ،3قدم پور و همکاران( )1397 ،قدم پور ،بیرانوند و یوسف-
وند( )1396 ،بیدگلی ،نوروزی و مقامی( )1397 ،فقیه آرام)1397 ،؛ هر چند این تعاریف
تفاوتهایی با یکدیگر دارند ،اما در همگی آنها خالقیت« ،توانایی فرد برای تولید ایدهها،
نظریهها ،بینشها یا پدیدههای جدید ،بدیع سازی و بازسازی مجدد در علوم و سایر زمینهها
است و از نظر علمی ،زیباییشناسی ،تکنولوژی و اجتماعی با ارزش تلقی میشود» (بیدگلی و

یر

همکاران . )1397 ،بنابراین خالقیت و نوآوری توانایی است که فرد در مواجه با مسائل

عوام

مختلف به آن نیاز دارد و می تواند از آن برای حل هر چه بهتر مسائل استفاده نماید؛ تا آنجا

ل

که برخی آن را مهمترین عامل رشد بشر در زمینههای مختلف میدانند (سوح .)2017 ،4با

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

توجه به اهمیت خالقیت و نوآوری آموزش آن در سیستم آموزشی امری حائز اهمیت است
(پنگ ،چن ،ژیا و رانگ( )2017 ،5جی و شی )2019 ، 6و سرلوحه برنامههای آموزشی و
درسی مدارس و مراکز آموزش عالی قرار گرفته است (جاهدی ،بدری گرگری و محمودی،
1. Basadur & Basadur
2. Plucker, Runco, & Hegarty
3. Runco
4. Soh
5. Peng, chen,xia & Ram
6. Ge & Shi

ذات خود نیازمند خالقیت ،ابتکار ،نوآوری و خلق است ،از جایگاه ویژهای برخوردار است
(خاکی قصر و پورمهدی قائممقامی.)1397 ،
در حدود  55سال گذشته مطالعات بسی ار کندی در خصوص فهم توانایی طراحی آغاز
شد که یکی از اولین پژوهشها و مقاالت در این زمینه ،پژوهش مارپلز در سال  1960در
خصوص طراحی مهندسین است .نزدیک به یک دهه پس از آن ایستمن نیز نخستین مطالعات
بر روی معماران را به انجام رسانید .از آن پس مطالعات مختلفی درباره وجوه مختلف فعل
طراحی انجام گرفت و به این ترتیب در دهه  1970شاهد شروع زمینه جدید و جذابی به نام
«طراحی پژوهی» 1بودیم که همچنان در حال رشد و توسعه است (کراس1999 ،2؛طلیسچی،
 .)2 ،1388طراحی پژوهی دارای ابعاد بسیار گستردهای ست .حوزهها و اهداف مختلف
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تحقیقات در این حوزه را پدیدة هواییان بدین شرح دانست :طراحها ،راهحلهای طراحی،

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

( )1398الوندی فر ،کدیور و عرب زاده .)1396 ،این مهم در طراحی و رشته معماری که در

فرایندهای طراحی ،فنها و متدهای طراحی ،کمکهای رایانهای ،آموزش معماری ،طراحی برر
به عنوان یک حرفه ،چارچوب قوانین ،فلسفه روششناسی طراحی ،تاریخچه روششناسی سی

طراحی و متدها و تکنیکهای پژوهش (دورست .)10-1997،8 ،3مسئله این پژوهش در
حوزه تکنیکها و متدهای طراحی است.

تأث

یر

عوام

برای طراحی موثر و کارآمد به کار بردن تکنیکها و متدهای مختلف امری حیاتی و

ل

مورد نیاز است .تکنیکهای مورد استفاده در حوزههای مختلف شامل دو دسته است:

فرد

تکنیکها و متدهای مربوط به دانش مستقل که مستقیماً مربوط به هسته طراحی است و

یو

میتواند به هر محصول و تکنولوژی ایای مربوط باشد مانند ابزارهایی برای انجام آنالیز ،سازم
انی

ترکیب ،تصمیم سازی و مدلکردن ،و تکنیکهای مربوط به دانش وابسته به رشته خاص که

شامل تکنیکها و دانش تکنولوژیک مانند هیدرولیک ،ترمودینامیک و دیگر دانشهای از
1. Design Research
2. Cross
3. Dorst

بر
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یت
مدیرا
ن
….
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این دست ،است (پوق( )1991 ،1اوبوموان ،سیوالوگاناتان و جب .)1996 ،2بنابراین در
طراحی معماری شاهد  2دسته تکنیک و روش هستیم :مواردی که مربوط به دانش معماری
است و مواردی که مربوط به دانش مستقل از معماری است .در این پژوهش تالش شده است
با استفاده از تکنیکهای مستقل از دانش معماری ،روش طراحی کارآمدی ارائه شود که
بتواند به طراحان کمک کند.
در سال  1990میالدی پژوهشی بر روی فعالیتهای انجامشده توسط طراحان توسط
نایجل کراس انجام گرفت و لیستی از این فعالیتها ارائه شد .به طور خالصه فعالیتهای
طراحان عبارتاند از :ارائه راهحلهای بدیع و غیرمنتظره ،تحمل عدم قطعیت و کار با
اطالعات ناقص ،اعمال تخیل و پیشبینی سازنده در مسائل عملی و استفاده از ترسیمات و
دیگر رسانههای مدلسازی به عنوان ابزار حل مسئله .بر اساس تحقیقات وی تواناییهای
طراحی به طور خالصه شامل حل مسئلههای نامعین ،اتخاذ استراتژیهای راه حل محور،
بهکارگیری تفکر ابداعی و انتزاعی و استفاده از مدلسازیهای غیرکالمی میشود (کراس،
 .)1990در ادامه تحقیقات کراس ،الوسون با پشتیبانی از تحقیقات وی در کتاب طراحان
چگونه میاندیشند به معرفی  5فعالیت در طراحی پرداخته است .این فعالیتها عبارتاند از
3

یر

فرموله کردن ،حرکت کردن ،بازنمایی کردن ،ارزیابی کردن و تفکر کردن (الوسون ،

عوام

 .)301-291 ،2005الوسون تحقیقات خود را ادامه داد و در کتابی به همراهی دورست

ل

تغییرات اندکی در این دستهبندی انجام داد و این فعالیتها را اینگونه معرفی کرد :فرموله

فرد
یو
سازم

کردن ،بازنمایی کردن ،حرکت کردن ،ارزیابی کردن و مدیریت کردن (الوسون و
دورست.)60-48 ،2013 ،4

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Pugh
2. Evbuomwan, Sivaloganathan, & Jebb
3. Lawson
4. Lawson & Dorst

اصلیترین بخشهای طراحی مربوط به تولید راه حل است .این عمل ،که توسط الوسون
توانایی حرکت کردن نامیده شده است ،به قدری حائز اهمیت است که گاهی طراحی تنها
به این گروه از فعالیتها نسبت داده میشود .دغدغه و سؤالی که در طی طراحی و فعالیت
حرکت کردن مطرح میشود ،این است که ایده پردازی و خالقیت در ارائه ایدهها را باید از
کجا و چگونه آغاز کرد (باستانی و محمودی.)1397 ،
تئوری نوآوری نظامیافته یا تریز 1میتواند پاسخی برای این مسئله باشد .با توجه به
ماهیت طراحی معماری و تحقیقات مختلف انجامشده در این زمینه ،تفکر معماری نیازمند هر
 2نوع شیوه تفکر همگرا و واگرا است .تئوری تریز با داشتن مفاهیم ،ارکان ،متدلوژی و
ابزارهای گسترده ،به عنوان الگو و روشی که دارای الگوی تفکری است که همزمان امکان
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بهرهگیری از هر دو نوع تفکر همگرا و واگرا را ممکن میسازد ،میتواند در طراحی معماری

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

دستهبندیهای مختلف از تواناییها و فعالیتهای طراحان نشان میدهد که یکی از

بسیار مثمر ثمر واقع شود و پاسخی برای دغدغه مطرح شده باشد .به همین دلیل در این برر
پژوهش تالش شده تئوری تریز در فعالیت حرکت کردن معماری بکار گرفته شود .برای سی

رسیدن به این هدف ابتدا شرح مختصری از چیستی تریز و بخشی از آن که میتواند در این
فعالیت به طراح کمک کند داده میشود.

تأث

یر

عوام

تریز ،سرواژه عبارتی روسی 2است .ترجمه این عبارت نظریهی حل مسائل ابتکاری 3یا به

ل

تعبیر برخی ،نوآوری نظامیافته 4است .این تئوری توسط مطالعات و تالشهای گنریش

فرد

آلتشولر ،5بر روی اختراعات برتر شکل گرفت .آلتشولر در حدود سال  1948با مطالعه

یو

اختراعات و الگوهای تکرارشونده در آنها به پایهریزی تریز پرداخت .تریز در سال  1995به سازم
انی

عنوان تئوری در مجامع علمی شناخته شد و رشد و توسعه آن همچنان ادامه دارد .تریز به

1. TRIZ
2. Teoriya Resheniya Izobretatelskikh Zadach
3. Theory of solving inventive problem
4. Systematic innovation
5. Genrich Altshuller

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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عنوان یک تئوری دارای مجموعهای پیوسته از فلسفه ،اصول ،مدلها و ابزارهاست و از این
حیث با دیگر تکنیکها و ابزارهای خالقیت متفاوت است (کاسینی ،جانتسچگی ،خومینکو،
موراشکوواسکا ،سوکول و توماس .)2008 ،1در این میان دانستن اصول و ارکان هر تئوری از
جمله تریز برای فهم درست و دقیق آن الزم است؛ اصولی که نه تنها بیانکننده اهداف آن
تئوری هستند بلکه در تئوری تریز با دانستن آنها میتوان از آنها به عنوان عمومیترین ابزار
استفاده کرد (خمینکو و آشتیانی .)2007 ،2ارکان تئوری تریز که در واقع مواردی هستند که
در این تئوری باید همواره مد نظر باشند ،عبارتاند از تضاد ،ایده آلی ،کارکردگرایی ،منابع
و فضا-زمان-تعامل .این ارکان به دلیل پیچیدگیهای موجود در تریز کالسیک معرفی شدند
و امکان استفاده در طیف گستردهای از مسائل را دارند (من( )2000 ،3من.)2002 ،
با رشد تریز در اواخر دهه  ،1990جایگاه آن در رشتههای مختلف از جمله هنر گسترش
یافت (کرایگ ،هریسون ،کریپس و نات .)2008 ،4در این بین ،یکی از حوزههای نفوذ
نوآوری نظامیافته ،معماری بود .از جمله اولین کسانی که در این زمینه به فعالیت مشغول
شدند و پژوهش هایی را به انجام رساندند ،دارل من و کاتایین هستند که ارائه مثالهایی از
استفاده از بخشهای مختلف تریز در معماری و مصداقهایی از  40اصل تریز در معماری،
5

یر

نمونههایی از آن هستند (من و کاتاین  .)2001 ،در ادامه این تحقیقات پژوهشهای مختلفی

عوام

در حوزه تریز و معماری انجام شد که میتوان به این موارد اشاره کرد :بهکارگیری تریز در

ل

فرایند طراحی معماری توسط تعدادی از دانشجویان کارشناسی ارشد معماری (من و کاتاین،

فرد
یو
سازم

 ،) 2005حل مسئله آکوستیک یک بنای تاریخی به وسیله تریز (کانکی و اوگوت،)2005 ،6
بکاربردن تریز در بهبود خنک کردن پسیو یک بنا (کرایگ و همکاران ،)2008 ،تصحیح

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

1. Cascini, Jantschgi, Khomenko, Murashkovska, Sokol & Tomasi
2. Khomenko & Ashtiani
3. Mann
4. Craig, Harrison, Cripps, & Knott
5. Catháin
6. Kankey & Ogot

 ،) 2012استفاده از تریز برای ارائه روش جدیدی برای بهبود ایزوالسیون گرمایی سقف (چیو
و چنگ ،)2012 ،2بهکارگیری ابزارهای تریز برای افزایش قدرت باد در ساختمان
(پادمانابان ،) 2013 ،3استفاده از ابزارهای تریز در برنامه دهی یک ساختمان (نجاری ،بارس و
سونتاگ ،)2014 ،4حل مسئله دسترسی یک بنا و تبیین  5سطح نوآوری در معماری با استفاده
از نحوه تفکر تریزی (نازیدیزجی ،تام و ریگاتیرو ،)b2014 ، 2014a ،5مقایسه کار آلتشولر و
الکساندر با یکدیگر (نجاری ،دوبویس ،بارس و سونتاج ،)2016 ،6استفاده از جدول
تضادهای تریز و  40اصل ابتکاری تریز به منظور ارائه روشی برای بهبود طراحی فضایی سازه
(خدادادی ،)2018 ،بهکارگیری ابزارهای رفع تضاد تریز برای ارائه روش طراحی مدوالر و
تسهیل طراحی به این روش (بای ،ژانگ ،دینگ و سان ،)2018 ،7استفاده از تریز برای
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و بهکارگیری آن در چند مورد طراحی (خدادادی ،)2019 ،ارائه یک روش جدید طراحی

فرهنگ مظفر و همکاران

پیشنهاد رویکرد خالقانه در طراحی مهندسی (لیو ،تان ،دونگ ،کاو و لیو،)2018 ،8

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

دسترسی یک بنای موجود برای معلولین با بهکارگیری ابزارهای تریز (کیاتاک و پترچ،1

محیط بر اساس ابزار سوفیلد 10تریز (شن ،ناگای و کیم ،)2019 ،11استفاده از مفهوم تضاد

عوام

تریز ،در فرایند طراحی فرم و سازه و حل تضادهای موجود با استفاده از آن (لی ،لی ،چو و

ل

این کانگ )2019 ،12و بهکارگیری کارکردگرایی تریز در فرایند طراحی معماری (جبل

فرد

بهکارگیری تریز برای بهبود ایزوالسیون گرمایی رنگهای مورد استفاده در سقفهای فلزی برر
(لیاو ،لین ،چیو و یانگ ،)2018 ،9بیان روش طراحیای با استفاده از تریز و الگوریتم ژنتیک سی
تأث

یر

یو
1. Kiatake & Petreche
2. Chiu & Cheng
3. Padmanabhan
4. Najari, Barth, & Sonntag
5. Nazidizaji, Tomé, & Regateiro
6. Najari, Dubois, Barth, & Sonntag
7. Bai, Zhang, Ding & Sun
8. Liu, Tan, Dong, Cao & Liu
9. Liao, Lin, Chiu & Yang
10. Su-Field
11. Shen, Nagai, & Kim
12. Lee, Lee, Cho & In Kang

سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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عاملی ،مظفر ،قاسمی و کریمی .)1397 ،تحقیقات فوق غالباً به صورت موردی و برای
مسئلهای خاص به استفاده از تریز پرداختهاند و اشارهای به نحوه استفاده از تریز در فرایند
طراحی معماری به صورت عام و نیز استفاده از آن در فعالیت حرکت کردن طراحی
معماری ،به صورت خاص نداشتهاند .به عبارت دیگر ،در اغلب پژوهشهای فوق ،تریز به
صورت موردی استفاده شده است.
با مطالعه فعالیتهای طراحی معماری از یک سو و بررسی بخشهای مختلف تئوری تریز
از سوی دیگر نگارندگان به این نتیجه رسیدند که ارکان و اصول تریز ،در طراحی معماری
می توانند کارآمد باشند .هدف این مقاله ،استفاده از تریز در فعالیت حرکت کردن طراحی
معماری است و با توجه به ارکان تریز ،رکن ایده آلی آن میتواند در این فعالیت مفید واقع
شود .بنابراین در ادامه به شرح این رکن تریز میپردازیم.
در یک شرایط و مسئله خاص هدف رسیدن به نتیجه نهایی ایده آل است که در تریز آن
را ایده آلی می نامند .اینکه یک متد حل مسئله ،بتواند فرد را به سوی راه حل مناسب ،با
کاهش سعی و خطا و حتی با حذف سعی و خطا هدایت کند ،مسئله مهمی است (خمینکو و
آشتیانی .)2007 ،همه سیستمها در طی دوره حیات خود به سمت افزایش میزان ایده آلی در
1

یر

حرکت هستند (آلتشولر  .)227 ،1984 ،سیستم ایده آل به سیستمی اطالق میشود که

عوام

کارکرد مو رد نظر را بدون صرف هیچ هزینه ،منبع یا آسیبی (اقتصادی ،اجتماعی ،محیطی و

ل

دیگر جنبه ها) به انجام رساند .گفتنی است که راه حل ایده آل اساساً غیرقابل دست یافتن

فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

است و یکی از مهمترن کاربردهای آن از میان بردن اینرسی ذهنی است .بدین ترتیب با
حرکت به سوی راه حل ایده آل میتوان در جهت درست حرکت کرد (کاسینی و
همکاران.)71-67 ،2008 ،
در سیستمهای سنتی ،بهبود و حل مسئله ،از شرایط فعلی مسئله آغاز میشود؛ اما تحقیقات
مختلف نشان از آن دارد که بیشتر نوآوریهای اصیل ،از خارج از مسئله خود بروز میکنند.
1. Altshuller

است که در رکن ایده آلی ،به عنوان یک استراتژی ،در ابتدا توصیه میشود که فرد قیود
راهحلهای امروزی را حذف کند تا با شرایط راه حل ایده آل 1روبرو شود؛ این راه حل
هیچگونه اثر منفی از خود در محیط باقی نمیگذارد .سپس حل کننده مسئله تالش میکند
برعکس سیستمهای سنتی 2از سمت راه حل ایده آل ،به سمت بهترین راه حل مطلوب

3

حرکت کند (من و کاتاین( )2001 ،من( )2000 ،کاسینی و همکاران.)2008 ،
فعالیتهای طراحی

تئوری تریز

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

در سیستمهای سنتی حل مسئله ،فرد از وضعیت فعلی آن شروع به کار میکند؛ این در حالی

فلسفه تریز

تضاد

فرموله کردن

239

مدلهای تریز

ایده آلی

حرکت کردن

ارکان تریز

کارکردگرایی

بازنمایی کردن

ابزارهای تریز

منابع

مدیریت کردن
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برر

سی
تأث
یر

عوام
شكل  .1چارچوب نظری مورد استفاده در پژوهش (رابطه تئوری تریز و فعالیتهای طراحی در
طرح پژوهش)

ل
فرد
یو

ه مان طور که در باال توضیح داده شد ،معماری یکی از حوزههایی است که نیازمند تفکر سازم
انی

خالق و نوآورانه است؛ و تریز به عنوان یکی از بهروزترین و گستردهترین تکنیکهای
 IFR .1که سرواژه عبارت  Ideal Final Resulاست.
 .2در سیستم سنتی فرد از شرایط فعلی مسئله شروع میکند و تالش به حل مسئله مینماید ،اما در تریز تالش میشود از سمت راه حل ایده آل به سوی
راه حل مسئله حرکت شود.
 MDR .3که سرواژه عبارت  Most Desirable Resultاست.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….
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خالقیت میتواند در طراحی معماری کارآمد باشد .با توجه به فعالیتها و تواناییهای
طراحی و اهمیت فعالیت حرکت کردن در بحث طراحی ،این پژوهش تالش دارد از تریز
برای کمک به تسهیل و بهبود این فعالیت یاری جوید .بر اساس مطالعات پژوهشگران ،رکن
ایده آلی تریز در راستای نیل به این منظور کار آ است (شکل  .)1لذا این پژوهش به دنبال
بررسی تأثیر استفاده از رکن ایده آلی تریز بر عملکرد طراحی دانشجویان معماری در حوزه
فعالیت حرکت کردن است .به این ترتیب فرضیه اصلی تحقیق بدین ترتیب است که استفاده
از رکن ایده آلی تریز در طراحی معماری ،باعث بهبود عملکرد طراح ،در فعالیت حرکت
کردن طراحی میشود.
به منظور انجام آزمون فرضیه فوق ،از ارزیابی یادگیری استفاده شد .از آنجا که طراحی
ترکیبی از هنر ،مهارت ،دانش و تکنولوژی است و با توجه به پیچیدگی این امر از یک سو و
هدف پژوهش از سوی دیگر ،از میان روشهای ارزیابی یادگیری ،ارزیابی عملکرد
مناسبترین روش برای پژوهش حاضر است .ارزیابی عملکردی بدین معناست که ارزیابی
مستقیم عملکرد یادگیرنده در تکالیفی که به زندگی مربوطاند انجام میشود .از امتیازهای
مهم این روش این است که به کمک آن میتوان یادگیریهایی را ارزیابی کرد که به وسیله

یر

آزمون های کتبی یا مداد و کاغذی مرسوم قابل سنجش و ارزیابی نیستند .در این روش

عوام

می توان هم فراورده یا محصول یادگیری و هم فرایند آن را ارزیابی کرد .این روش بر

ل

نظریههای جدید یادگیری ،به ویژه نظریههای سازنده گرایی استوار است (سیف،1392 ،

فرد
یو
سازم
انی

.)625-604
معیارهای مد نظر در ارزیابی عملکردی این پژوهش ،با مطالعه تحقیقهای مشابه در این
حوزه (طلیسچی ،ایزدی ،و عینیفر( )1391 ،ثقفی ،مظفر و موسوی( )1394 ،کریمی مشاور،
1

بر

( )1391آنتونی ( )1991 ،مسعودی نژاد( )1390 ،فرهنگ  ،خاک زند ،چنگیز و فرشادفر،

خالق

( )1388ندیمی( )1389 ،عظیمی( )1392 ،خاکی قصر و پورمهدی قائم مقامی )1397 ،و با

یت
مدیرا
ن
….

1. Anthony

شد و شامل کیفیت ایده طراحی ،داشتن حس خانه در طراحی انجامشده ،ماندگاری و مانایی
طرح (اصالت طرح) ،توجه به طراحی جزئیات و انسجام طراحی است.

روش پژوهش
جهت گیری کلی این پژوهش با توجه به هدف آن ،از نوع تحقیق و توسعه 1است؛ و به دنبال
تدوین و تشخیص مناسب بودن روش استفاده از رکن ایده آلی در فرایند طراحی است.
بسیاری از تحقیقات آزمایشی انجامشده توسط پژوهشگران علوم تربیتی در زمینه تأثیر
مواد یا شیوههای خاص آموزش بر یادگیری دانشآموزان است .بنابراین ،نتایج این قبیل
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آزمایشها میتواند تأثیر بسزایی در استفاده از برنامههای جدید درسی یا روشهای جدید
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توجه به اهداف پژوهش حاضر که در حیطه فعالیت حرکت کردن طراحی است استخراج

تدریس داشته باشد (گال ،بورگ و گال .)805 ،1390 ،با توجه به این امر و با توجه به هدف برر

پژوهش حاضر ،استفاده از روش آزمایشی مناسب است .با توجه به اینکه آزمایش حاضر در سی
تأث

محیط دانشگاه انجام میشود و امکان انتصاب تصادفی دانشجویان در این محیط وجود
ندارد ،روش این پژوهش از نوع تحقیق شبه آزمایشی است (سرمد ،بازرگان و حجازی،

یر

عوام

 .) 1396این نوع تحقیقات انواع گوناگونی دارند که در اینجا با توجه به شرایط و اهداف

ل

تحقیق ،طرح شبه آزمایشی با گروه گواه انتخابشده است.

فرد

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان ترم پنج معماری دانشگاه آزاد اسالمی

یو

واحد نجفآباد است .این دانشجویان درس آتلیه طراحی  2را در این ترم به عنوان درس سازم
انی

طراحی پشت سر میگذارند .تعداد دانشجویان در جامعه آماری فوق شامل  184نفر است که

در  8آتلیه طرح  ،2که به طور میانگین هر یک شامل  23دانشجو است ،با استفاده از سیستم بر

بر
خالق

خط ،ثبتنام کردند .از جامعه فوق دو گروه به صورت تصادفی به عنوان گروه آزمون و یت
 .1در این دسته بندی سه دسته تحقیقات بنیادی ،کاربردی و تحقیق و توسعه وجود دارد.

مدیرا
ن
….
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گواه انتخاب شدند .در گروه آزمون ،نویسنده اول این مقاله ،استاد کالس بود .در گروه گواه
یکی از استادی که از لحاظ سابقه تدریس و عالقمندی به همکاری در این پژوهش ،دارای
شباهت با استاد گروه آزمون بود ،به عنوان استاد کالس انتخاب شد .گروه آزمون شامل 23
دانشجو و گروه گواه شامل  24دانشجو بود .هیچ یک از افراد نمونه از وجود آزمون اطالعی
نداشتند .بعالوه برای کنترل متغیرها ،میزان ساعات کالسی ،روز و نحوه پراکندگی آنها در
هفته مشابه بود .متغیر دیگری که باید پیش از انجام آزمون مورد بررسی قرار میگرفت،
شرایط ابتدایی دو گروه و اطمینان از عدم تفاوت معنادار توانایی طراحی و ایده پردازی آنها
پیش از انجام آزمون بود .برای این منظور از نمرات مربوط به دروس مرتبط با طراحی که در
 3ترم قبل توسط آزمودنیها گذرانده شده بود ،کمک گرفته شد .به این ترتیب نمرات
آزمودنیها در این دروس ،که عبارتاند از مقدمات طراحی  ،1مقدمات طراحی  2و طرح ،1
به عنوان نمرات پیش آزمون استفاده شد .این نمرات با همکاری مسئولین دانشگاه از سیستم
آموزشی دریافت و مورد مقایسه قرار گرفت.
در طی آزمایش ،در گروه گواه برای انجام طراحی ،روش طراحی خاصی توسط استاد
کالس استفاده نمی شد ،و روند معمول و سنتی طراحی برقرار بود .در گروه آزمون در روند

یر

طراحی و فعالیت حرکت کردن ،از رکن ایده آلی تریز ،استفاده شد .همان طور که توضیح

عوام

داده شد ایده آلی ،اینرسی ذهنی را از بین میبرد و تالش میکند از سمت راه حل ایده آل

ل

(که قابل دست یافتن نیست) ،به سمت راه حل مطلوب حرکت کند .برای استفاده از آن،

فرد
یو
سازم
انی
بر

آزمودنی ها ابتدا باید به راه حل ایده آل دست یابند و سپس قوطی بلندش با توجه به شرایط
مسئله به راه حل مطلوب و عملیاتی مسئله برسند .به این منظور روند طراحی در گروه آزمون
به شرح زیر توسط استاد کالس جهتدهی شد :در هر  4نیمروز کالسی (حدود  16ساعت)،
1

از آزمودنی های این گروه خواسته شد که بر طراحی یکی از فضاهای خانه تمرکز نمایند و

خالق
یت
مدیرا
ن
….

 .1موضوع مصوب وزارت علوم برای این کالس ،طراحی یک واحد مسکونی میباشد.

حمام ،آشپزخانه و اتاق خواب بود .روال طراحی بدین شکل بود که دانشجویان بایستی لیستی
از نیازهای فضای مد نظر را تهیه کرده و سپس برای هر نیاز راهکارهای طراحی مختلف ارائه
نمایند .با توجه به دیدگاه ایده آلی تریز ،چند قانون در طراحی تک فضاها به دانشجویان
اعالم شد:
طراحی فضاها به صورت مجزا و بدون در نظر گرفتن رابطه آن با فضاهای دیگر.
نداشتن محدودیتهای طراحی مانند ابعاد ،هندسه و ....
عدم نیاز به توجه به اجرایی بودن طراحی انجامشده.
عدم توجه به بودجه مورد نیاز برای اجرای طراحی انجامشده.
با وضع این قواعد که بر اساس رکن ایده آلی تریز است ،عالوه بر کم شدن پیچیدگی
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صورت مسئله طراحی ،اینرسیهای ذهنی دانشجویان تا حد زیادی کاهش پیدا میکند .در

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

به طراحی آن بپردازند .با توجه به محدودیت زمانی ،این فضاها شامل سرویس بهداشتی،

ادامه از میان راهکارهای ارائه شده ،راهکارهایی که موجب آسیب به برآورده شدن نیازهای برر
دیگر آن فضا نشود و هزینهای به طراحی اعمال نکند ،انتخابشده و طراحی آن فضا انجام سی

می شود .به این ترتیب هر دانشجو به طرحی ایده آل برای فضای مد نظر دست خواهد یافت.

تأث

یر

پس از انجام این کار برای تمامی تک فضاهای نامبرده شده از آزمودنیها خواسته شد

عوام

چشم انداز خانه مد نظر خود را در نصف صفحه بنویسند .این کار موجب پیوستگی طراحی

ل

در مراحل بعدی طراحی میشود .از آزمودنیها خواسته شد چشمانداز خود را آرمانی و با

فرد

فعل حال بنویسند .در نهایت آزمودنیها با حرکت از سمت گزینههای ایده آل طراحیشده

یو

توسط خودشان به سوی شرایط و محدودیتهای موجود در مسئله ،طرح کاملی از خانه مد سازم
انی

نظر را ارائه دادند.

به منظور گردآوری داده های مورد نیاز به منظور مقایسه دو گروه گواه و آزمون از  3نفر

بر
خالق

از اساتید دانشگاه که در زمینه تدریس درس فوق از سابقه کافی برخوردار بودند کمک یت

گرفته شد .به این ترتیب که به آنها پرسشنامهای با طیف لیکرت  5تایی داده شد و از آنها

مدیرا
ن
….
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برر
سی
تأث

خواس ته شد ،نتیجه طراحی دانشجویان را بدون مشورت با یکدیگر با توجه به معیارهای
معرفیشده (کیفیت ایده طراحی ،داشتن حس خانه در طراحی انجامشده ،ماندگاری و مانایی
طرح ،توجه به طراحی جزئیات و انسجام طراحی) ارزیابی نمایند.
باید دقت کرد که هر ابزار اندازهگیری باید از لحاظ قابلیت اعتماد اندازهگیری که به
معنای درستی اندازهگیری به وسیله آن است ،مورد بررسی قرار گیرد .در این پژوهش با
توجه به اینکه  3داور به ارزیابی کار طراحی دانشجویان با استفاده از یک پرسشنامه
پرداختهاند ،میزان توافق آنها در نمرات دادهشده نشان از درستی اندازهگیری و قابلاعتماد
بودن ارزیابی انجام شده است .برای این منظور از ضریب پیرسون ،اسپیرمن و آلفای کرونباخ
استفاده شده است .ضریب پیرسون و اسپیرمن در هر یک از  5سؤال به صورت مجزا
اندازهگیری شد که در بازه بین  0/68و  0/93قرار داشت .ضریب آلفای کرونباخ نیز برای
میانگین کل سؤاالت در میان  3داور اندازهگیری شد که عدد  0/97به دست آمد .همه
ضرایب نشاندهندهی قابلیت اعتماد ارزیابی انجامشده است.
دادهها پس از جمعآوری در دو سطح توصیفی و استنباطی ،مورد بررسی و تحلیل قرار
گرفتند .برای این کار از نرمافزار  SPSS-23استفاده شد .آمار توصیفی شامل شاخصهای

یر

درصد ،میانگین ،فراوانی و جدولها و نمودارهای مربوط به آن است .در نهایت تحلیل

عوام

استنباطی با استفاده از آزمون کوواریانس انجامشده است.

ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

شرکتکنندگان در آزمون  47نفر بوده که  24نفر در گروه گواه و  23نفر آنها در گروه
آزمون قرار داشتند .نمودار  1و جدول  1نشاندهنده اطالعات مربوط به تعداد و جنسیت هر
گروه است.

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

یافتههای پژوهش
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و طرح  1کمک گرفته شد .اطالعات توصیفی مربوط به میانگین این سه نمره در گروه گواه

عوام

و آزمون در جدول  2نشان دادهشده است.

ل

نمودار  -1نمودار ستونی فراوانی آزمودنیها در گروه
گواه و آزمون

سی

جدول  .1فراوانی آزمودنیها در گروه گواه و آزمون

گروه آزمون

تأث
یر

فرد

فراوانی

درصد

یو

مؤنث

15

62/5

سازم

مذکر

9

37/5

انی

مجموع

24

100

بر

مؤنث

17

73/9

خالق

مذکر

6

26/1

مجموع

23

100

یت

گروه
گروه گواه

برر

مدیرا
ن
….
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جدول .2شاخصهای توصیفی نمرات  3درس مقدمات  2 ،1و طرح 1
گروه

تعداد

میانگین

انحراف معیار

کمینه

بیشینه

گروه گواه

24

17/39

1/51

13/83

19/67

گروه آزمون

23

17/69

1/39

14/28

19/50

توزیع نرمال دادهها با استفاده از آزمون و همگنی واریانسها با استفاده از آزمون لوین
ارزیابی شد .هر دو آزمون  pبزرگتر از  0/05را نشان داد که تأیید کننده توزیع نرمال
دادهها و همگن بودن واریانس آنهاست .در آزمون مقایسه میانگین نمرات پیش آزمون،
ضریب آنوا عددی بزرگتر از  0/05بود و این نشاندهنده مشابهت سطح آزمودنیها در دو
گروه ،پیش از انجام آزمون است.
پس از اطمینان از یکسان بودن شرایط آزمودنیها پیش از انجام آزمایش ،در ادامه به
بررسی دادههای جمعآوری شده پس از انجام آزمون ،میپردازیم .نتایج مربوط به ارزیابی
انجامشده در جدول  3نشان دادهشده است .همان طور که مشاهده میشود نمرات به دست

سی

آمده توسط گروه گواه در هر  5شاخص ،مقادیر بیشتری را نسبت به نمرات گروه گواه نشان

تأث

میدهد .برای فهم معناداری این تفاوت از آزمون کوواریانس استفاده شده است.

یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

گروهها

گروه گواه

گروه آزمون

کیفیت ایده طراحی

22

2/33

4/00

3/06

توجه به طراحی جزئیات

22

2/00

4/67

3/10

انسجام طرح

22

2/00

4/00

3/15

داشتن حس خانه

22

2/00

4/33

3/21

اصالت طرح

22

2/00

4/00

2/83

میانگین

22

2/20

3/60

3/07

کیفیت ایده طراحی

19

3/00

5/00

3/50

توجه به طراحی جزئیات

19

3/00

5/00

4/01

انسجام طرح

19

3/00

5/00

3/87

داشتن حس خانه

19

3/00

5/00

3/75

اصالت طرح

19

2/33

4/67

3/52

میانگین

19

2/87

4/53

3/73
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تعداد

کمینه

بیشینه

میانگین

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

جدول  .3نتایج ارزیابی انجامشده توسط  3داور

ابتدا پیشفرض های آزمون کوواریانس مورد مطالعه قرار گرفتند .برای بررسی نرمال بودن

عوام

توزیع داده از آزمون استفاده شد که با توجه به سطوح معناداری بزرگتر از  ، 0/05متغیرها

ل

دارای توزیع نرمال بودند .همگنی واریانسها با استفاده از آزمون لوین بررسی شد که سطح

فرد

معناداری باالی  0/05نشان از همگنی واریانسهای دو گروه داشت .آزمون رابطه خطی نشان

یو

برر

به منظور آزمون این فرضیه که تفاوت مشاهدهشده بین میانگین نمرات ارزیابی سی
تأث
یر

داد که رابطه خطی و معناداری میان نمرات ارزیابی و نمرات پیش آزمون وجود دارد .در سازم
انی

نهایت برای بررسی همگنی رگرسیونی ،شیب رگرسیونی دو گروه با استفاده از آزمون آنالیز

واریا نس دو راهه و سطح معناداری مربوط به اثر تعاملی گروه و پیش آزمون مورد آزمون

بر
خالق

قرار گرفت .با توجه به سطح معناداری به دست آمده معادل  0.471که در سطح  0.05معنادار یت

نیست ،همگنی رگرسیونی تأیید شد .با توجه به برقرار بودن پیشفرضهای آزمون

مدیرا
ن
….
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برر

کوواریانس استفاده از آن برای بررسی فرضیه تحقیق بالمانع خواهد بود .نتایج این آزمون در
جدول  4قابل مشاهده است.
جدول .4نتایج آزمون تحلیل کوواریانس
مجموع

درجه

مجذور

مجذورات

آزادی

میانگین

نمرات دروس مرتبط قبلی

0/26

1

.26

.63

کیفیت ایده طراحی

1/89

1

1/89

6/63

0/01

توجه به طراحی جزئیات

6/10

1

6/10

13/57

0/01

0/26

پس

انسجام طراحی

4/40

1

4/48

15/91

0/01

0/29

آزمون

داشتن حس خانه در طراحی

2/33

1

2/33

5/15

0/02

0/12

ماندگاری و مانایی طرح

4/35

1

4/35

10/49

0/01

0/21

میانگین کل

3/67

1

3/67

17/53

0/01

0/31

متغیر وابسته
پیش
آزمون

F

سطح

مجذور

معناداری

اتا

.43

.01
0/14

همان طور که در جدول فوق مشاهده میشود ،ضرایب معناداری هر  5پارامتر کیفیت

سی

ایده طراحی ،توجه به طراحی جزئیات ،انسجام طراحی ،داشتن حس خانه در طراحی و

تأث

ماندگاری و مانایی طرح ،همگی کوچکتر از  0/05است .به این ترتیب با کنترل نمرات

یر
عوام
ل

پیش آزمون ،بین گروههای آزمایش و گواه در نمرات ارزیابی انجامشده در مرحله پس
آزمون تفاوت معنیداری در تمام  5پارامتر مشاهده میشود .این امر در میانگین کل ارزیابی

فرد

نیز مشاهده میشود .سطح معناداری در میانگین کل ارزیابی معادل  0/001است که نشان

یو

میدهد در مجموع استفاده از رکن ایده آلی تریز موجب تفاوت معنادار در عملکرد

سازم

آزمودنیهای گروه آزمون نسبت به گروه گواه شده است .به عبارتی روش طراحی با استفاده

انی

از ایده آلی تریز میتواند  %31/6از واریانس موجود در نمرات تعدیلشده را تبیین کند.

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

نمودار خطی مربوط به آزمون کوواریانس برای میانگین کل ارزیابی انجامشده در نمودار 2

تعدیلشده گروه آزمون به شکل معناداری از میانگین مربوطه در گروه گواه بیشتر است.

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

نشان دادهشده است .همان طور که در این نمودار نیز مشاهده میشود میانگین نمرات

249
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برر
نمودار  .2نمودار خطی میانگینهای تعدیلشده

سی
تأث
یر

بحث و نتيجهگيری
این پژوهش باهدف بررسی تأثیر استفاده از رکن ایده آلی تریز بر عملکرد طراحی
معماری ،در فعالیت حرکت کردن طراحی ،شکل گرفت .برای این کار ،پژوهشی شبه
آزمایشی ،در دانشگاه نجفآباد و در میان دانشجویان ترم  5که درس آتلیه طراحی  2را

عوام
ل
فرد
یو
سازم

پشت سر میگذاردند ،طراحی و اجرا شد .مقایسه عملکرد طراحی پیشین آزمودنیهای گروه انی
آزمون و گواه نشان داد که آنها پیش از انجام آزمون از یک سطح توانایی طراحی بر

برخوردار بوده و در این زمینه دارای تفاوت معناداری نبودند .با این وجود برای آزمون
عملکرد طراحی آزمودنیها از آزمون کوواریانس استفاده شد .در این آزمون با کنترل

خالق
یت
مدیرا
ن
….

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دورة نهم ،شمارة سه ،زمستان 98

250
برر
سی
تأث

نمرات پیش آزمون ،به بررسی و مقایسه دو گروه گواه و آزمون پرداخته شد .برای ارزیابی
خروجی طراحی آزمودنی ها از ارزیابی عملکردی استفاده شد؛ به این ترتیب از سه استاد که
در زمینه تدریس درس مربوطه دارای تجربه بودند خواسته شد عملکرد دانشجویان حاضر در
آزمایش را در  5گویه ،مورد بررسی قرار داده و با استفاده از طیف لیکرت نمره دهند5 .
گویه فوق عبارت بودند از کیفیت ایده طراحی ،توجه به طراحی جزئیات ،انسجام طراحی،
داشتن حس خانه در طراحی انجامشده ،و ماندگاری و مانایی طرح (اصالت طرح).
در آزمون کوواریانس انجامشده ضرایب معناداری برای گویه کیفیت ایده طراحی
معادل  ،0/014برای گویه توجه به طراحی جزئیات معادل  ،0/001برای گویه انسجام طراحی
معادل  ،0/001برای گویه داشتن حس خانه معادل  ،0/028و برای گویه ماندگاری و مانایی
طرح معادل  0/002به دست آمد .بعالوه عملکرد کلی آزمودنیها در فعالیت حرکت کردن،
از طریق گرفتن میانگین نمرات آنها در  5گویه فوق محاسبه و مورد آزمون قرار گرفت که
ضریب معناداری برای آن معادل 0/001به دست آمد .با توجه به اینکه کلیه ضرایب  6گانه
فوق مقادیری کمتر از  0/05را نشان میدهد ،میان نمرات به دست آمده توسط اعضای گروه
آزمون و گواه ،در هر  6آیتم تفاوت معناداری وجود دارد .به عبارت دیگر نتایج آزمون

یر

کوواریانس نشان میدهد که با کنترل توانایی پیشین طراحی آزمودنیها ،نمرات ارزیابی

عوام

گروه آزمون در هر  5گویه نه تنها میانگین باالتری دارد ،بلکه این نمرات تفاوت معناداری با

ل

نمرات ارزیابی گروه گواه دارند .بدین معنا که استفاده از رکن ایده آلی تریز در فرایند

فرد
یو
سازم

آموزش و طراحی آن ها ،توانسته است به صورت معنادار اثر مطلوبی بر کیفیت ایده طراحی،
توجه به طراحی جزئیات ،انسجام طراحی ،داشتن حس خانه در طراحی انجامشده ،و

انی

ماندگاری و مانایی طرح (اصالت طرح) و نیز میانگین کل این گویهها که نشاندهنده

بر

عملکرد طراحی ها در فعالیت حرکت کردن طراحی است ،داشته باشد .در نهایت نتایج ثابت

خالق

میکند که حدود  32درصد از واریانس میانگین کل  5گویه توسط روش طراحی بکار

یت
مدیرا
ن
….

گرفتهشده در طی ترم تبیین شده بود.

خصوص همراستا است ،ولی در برخی جهات نیز دارای تفاوتهایی است ،که به شرح آن
پرداخته می شود .دارل من و کاتایین از اولین کسانی هستند که به پژوهش در این زمینه
پرداختهاند .آنها در یکی از مقاله خود به کاربردی بودن استفاده از ایده آلی تریز در فرایند
طراحی معماری اذعان داشته اند ،این دو در پژوهشی دیگر عالوه بر اشاره به کاربردی بودن
رکن ایده آلی برای استفاده از آن دو مثال کاربردی در خصوص طراحی پنجره و صندلی پله
پیما نیز بیان کرده اند و از ایده آلی در طراحی آن استفاده کرده و نحوه استفاده خود را شرح
دادهاند (من و کاتاین .) 2001 ،در پژوهشی دیگر که محققان نحوه استفاده از تریز توسط سه
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری را مورد بررسی قرار دادهاند ،هر سه آزمودنی مفهوم ایده
آلی و راه حل ایده آ ل تریز را بکار گرفتند و توانستند برای انجام طراحی خود از آن استفاده

251
فرهنگ مظفر و همکاران

کنند (من و کاتاین .) 2005 ،در دو تحقیق عملیاتی متمایز در یکی به منظور بهبود مشکل

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

هر چند کلیات نتایج حاصل از این پژوهش با دیگر پژوهشهای انجامشده در این

آکوستیک یک بنای تاریخی (کانکی و اوگات )2005 ،و در دیگری برای حل مشکل برر
دسترسی یک بنا (کیاتاک و پترچ )2012 ،از مفهوم ایده آلی و راه حل ایده آل در بخشی از سی

مسیر طراحی استفاده شده است .در سال  2013نازیدیزاجی و همکارانش به قابلیت استفاده از

تأث

یر

ایده آلی در فرایند طراحی اشاره کردند (نازیدیزجی و همکاران )2013 ،و در مقالهای دیگر

عوام

با توجه به مفهوم ایده آلی ،به توصیف یک ساختمان ایده آل پرداختهاند (نازیدیزجی و

ل

همکاران .)2013 ،همان طور که در مقاالت ذکرشده دیده میشود ،این پژوهشها نیز به

فرد

کارآمد بودن تریز در طراحی معماری اذعان دارند.

یو

با وجود همراستا بودن کلی نتایج پژوهشهای فوق با نتایج حاصل در این پژوهش ،سازم
انی

پژوهش حاضر از لحاظ روش و رویکرد با پژوهشهای فوق کامالً متفاوت است .در هیچ
یک از پژوهشهای نامبرده شده از روشهای آزمایشی استفاده نشده است و به همین دلیل

بر
خالق

نتایج حاصل از آنها را نمیتوان مبنا قرارداد و دارای تعمیمپذیری نیستند .این در حالی است یت
مدیرا
ن
….
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که پژوهش حاضر با توجه به روش انجام آن به صورت شبه آزمایشی و بررسی نتایج با
استفاده از آزمونهای آماری دقیق ،از تعمیمپذیری برخوردار است.
در تبیین این یافته که آموزش و استفاده از مفهوم ایده آلی باعث بهبود عملکرد طراحی
دانشجویان معماری شده است میتوان به این موارد اشاره کرد که طراحی دامنه بسیار وسیعی
از تالشهای انسان را شامل میشود .طراحی متضمن مسئله یابی ،مسئله گشایی ،قیاس و
استنباط ،استقرا و خلق ایدههای نو ،تحلیل و ترکیب و نیز مستلزم داوری کردن و اتخاذ
تصمیمهای متعادل در بستری غالباً اخالقی و معنوی است (الوسون .)293 ،1392 ،به طور
کلی ،برخی کلیدواژهها و عبارات در طراحی جایگاه مستحکمی دارند؛ این موارد شامل
نیازها ،خواست ها ،راه حلها ،معیارها ،خالقیت ،اجبارها ،اصول علمی ،اطالعات تکنیکی،
عملکردها ،نقشه برداریها ،دگرگونیها ،ساخت و اقتصاد هستند .با توجه به این کلیدواژهها
طراحی را میتوان اینگونه تعریف نمود :پروسه پاسخگویی به خواستها بر پایه نیاز بشر با
تبدیل آنها به معیارها و عملکردها که پس از آن ،آنها با استفاده از خالقیت ،اصول علمی و
دانش تکنیکی به راه حل طراحی تبدیل میشوند ،که میتوان به صورت اقتصادی ساخته و
تولید شوند (اوبوموان ،سیوالوگاناتان و جب .)1996 ،به عبارتی ،طراحی در هر حوزه اساساً

یر

گونه ای از خلق و ابداع را به همراه دارد .حال ممکن است این ابداع در زمینه تحقق نظامی

عوام

مفهومی و معنایی باشد و یا در قالب پدیدهای عینی و ملموس (ذاکری.)29-28 ،1390 ،

ل

بنابراین از میان فعالیتهای طراحی ،فعالی ت حرکت کردن که در رابطه مستقیم با ایده

فرد
یو
سازم

پردازی و خالقیت قرار دارد از اهمیت ویژهای برخوردار است.
از سوی دیگر در بحث طراحی معماری در واقع ما با دو مقوله مواجهایم :یکی طراحی

انی

کردن و خلق فضا و دیگری که مهم تر است ،داشتن تفکر طراحی است؛ زیرا بدون داشتن

بر

تفکر فرایندی ،دستیابی به محصول معماری بیارزش است (گرجیمهلبانی .)1383 ،دی بونو

خالق

معتقد است که به واقع طراحی ریشه در تفکر دارد .وی نظر خود را تفکر طراحی مینامد

یت
مدیرا
ن
….

استوار است ،درحالیکه طراحی نوین بر پایه روشهای جدید و الگوی خالقیت مبتنی است
(گرجیمهلبانی .) 1383 ،در واقع الگوی تفکر طراحی باید قادر باشد فراوانی و تنوع موجود
در طراحی را پاسخگو باشد .مهندس خوب در عین داشتن دانش فنی و مهندسی ،نیازمند
تخیلی شایان است .بنابراین بسیاری از اشکال طراحی با ایدههایی دقیق و مبهم ،هر دو سر و
کار دارند و تفکر نظامدار و بینظم را میطلبند ،و به اندیشه تخیلی و محاسبات مهندسی هر
دو نیاز دارند (الوسون.)5 ،1392 ،
با توجه به دالیل فوق و رشد روزافزون علم و مسائلی که طراح با آنها دخیل است،
لزوم استفاده از تکنیکهای خالقیت و تفکر به شدت خود نمایی میکند .در این میان تریز
که در بطن خود دارای هر دو نوع تفکر همگرا و واگراست برای طراح معماری بسیار مفید
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خواهد بود .با توجه به اهمیت فعالیت حرکت کردن که مربوط به بخش ایده پردازی طراحی

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

(دبونو .) 1999 ،1شیوه سنتی تفکر بر پایه الگوهای شناختی مانند تحلیل و منطق و داوری

است ،رکن ایده آلی تریز بسیار مفید است و عالوه بر کمک به ایده پردازی از اینرسی ذهنی برر
طراح کم کرده و آن را خنثی میکند .با توجه به این موضوع و یافتههای پژوهش حاضر سی

استفاده از ایده آلی تریز در آموزش طراحی معماری و به طور کلی ،استفاده از آن توسط

تأث

یر

طراح معماری میتواند کلید گشایشی برای دستیابی به ایدههای نوین و بهبود عملکرد

عوام

طراحان باشد.

ل

از محدودیتهای این پژوهش میتوان به این موضوع اشاره نمود که نتایج آن مربوط به
دانشجویان دانشگاه آزاد نجفآباد اصفهان است و تعمیم نتایج آن به جوامع آماری دیگر

فرد
یو

باید با احتیاط انجام شود .در این خصوص انجام آزمونهای مشابه در جوامع آماری دیگر سازم
انی

میتواند به تعمیم پذیری و تحکیم نتایج به دست آمده کمک کند .به عالوه عدم وجود
پژوهشهای آزمایشی مشابه با این پژوهش به منظور مقایسه نتایج به دست آمده از دیگر

بر
خالق

محدودیتهای این پژوهش است .زمان بر بودن و وجود متغیرهای مختلف مداخله گر مانند یت
1. De Bono

مدیرا
ن
….
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فرد

انگیزه شخصی آزمودنیها و اثر شرایط زندگی شخصی آنها در عملکرد آنها در طی ترم
یکی دیگر از محدودیتهای این پژوهش بود.
پیشنهاد میشود در پژوهشهای آتی از شیوههای دیگر جمعآوری داده استفاده شود ،به
عنوان مثال عالوه بر گردآوری دادهها از طریق ارزیابی اساتید ،از خود ارزیابی آزمودنیها
نیز کمک گرفته شود .بعالوه میتوان اثر استفاده از ایده آلی در خالقیت آزمودنیها را ،به
وسیله پرسشنامه های استاندارد خالقیت ،مورد بررسی قرارداد .عالوه بر موارد فوق پیگیری
اثر استفاده از رکن ایده آلی تریز در طراحیهای بعدی آزمودنیها خود میتواند نتایج
جالب توجهی داشته باشد .در انتها باید گفت ،پژوهش حاضر تنها به استفاده از یکی از ارکان
تریز بسنده کرده است و دیگر پژوهشگران میتوانند اثر استفاده از ارکان دیگر تریز یا
بخش های دیگر آن (مانند ابزارهای تریز) را مورد مطالعه قرار دهند .بعالوه میتوان دیگر
فعالیت های طراحی مانند فرموله کردن و مدیریت کردن را ،در تعامل با تریز مورد بررسی و
پژوهش قرارداد .مسلم است تکرار آزمایش فوق در جوامع دیگر میتواند باعث تحکیم و
تعمیم بیشتر نتایج به دست آمده در این پژوهش باشد.
سپاسگزاری :این مقاله مستخرج از پایاننامه دکتری تخصصی ،در رشته معماری در دانشگاه هنر
اصفهان است .نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند از تمامی عزیزانی که در اجرای این پژوهش ما
را یاری رساندهاند تشکر و قدردانی نمایند.

یو

منابع و مآخذ

سازم

الوندی فر ،سجاد؛ کدیور ،پروین؛ و عرب زاده ،مهدی ( .)1396نقش واسطهای خود تفسیری در

انی
بر

رابطه بین عزت نفس و خالقیت .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.194-163 ،)3( 7 ،
امرایی ،فروزان؛ قدم پور ،عزت اله؛ شریفی ،طیبه؛ و غضنفری ،احمد ( .)1398مقایسه تأثیر آموزش

خالق

مهارتهای وسعتبخشی تفکر و راهبردهای یادگیری خود تنظیمی بر خالقیت (سیالی ،ابتکار،

یت

انعطافپذیری ،بسط) دانشآموزان .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.128-97 ،)4( 8 ،

مدیرا
ن
….

معماری .هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی.18-5 ،)1( 23 .
بیدگلی ،زهرا اشرف السادات؛ نوروزی ،داریوش؛ و مقامی ،حمیدرضا ( .)1397تأثیر فناوریهای
هوشمند سازی مدارس بر خالقیت دانشآموزان .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی-241 ،)4(7 ،
.262
ثقفی ،محمودرضا؛ مظفر ،فرهنگ؛ و موسوی ،سید محسن ( .)1394بررسی تأثیر روش آموزش
مشارکت مستقیم استاد و دانشجو بر فرایند یادگیری در درس مقدمات طراحی معماری (.)1
مرمت و معماری ایران (مرمت آثار و بافتهای تاریخی ،فرهنگی).90-79 ،)5(10 ،
جاهدی ،رباب؛ بدری گرگری ،رحیم؛ و محمودی ،فیروز ( .)1398تأثیر الگوی طراحی آموزشی

کاربست رکن ایده آلیِ نوآوری نظامیافته در طراحی معماری

باستانی ،مهیار؛ و محمودی ،امیرسعید ( .)1397روشهای خلق ایده و کانسپت در فرآیند طراحی

بایبی بر خالقیت دانشآموزان پایه ششم .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.22-1 ،)2(9 ،
جبل عاملی ،مهسا؛ مظفر ،فرهنگ؛ کریمی ،محمود؛ و قاسمی ،وحید ( .)1397کاربست رکن
.94
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کارکردگرایی تریز در فرایند طراحی معماری .هنرهای زیبا-معماری و شهرسازی-83 ،)3(23 ،
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خاکی قصر ،آزاده؛ و پورمهدی قائممقامی ،حسین ( .)1397تجربه آموزشی طراحی عناصر معماری سی
با نگاه جزء کل بین (طراحی پنجره در تمرینات مقدماتی طراحی معماری) .هنرهای زیبا -تأث
معماری و شهرسازی.94-81 ،)4( 23 ،
خاکی قصر ،آزاده؛ و پورمهدی قائممقامی ،حسین ( .)1397تحلیل یک تجربه آموزشی در دروس

پایه معماری (مرجعیت طبیعت در تمرین رجوع به گل آفتابگردان) .هنرهای زیبا -معماری و
شهرسازی.104-93 ،)1(23 ،

یر

عوام
ل
فرد
یو

ذاکری ،محمدحسین ( .)1390پیشینهها و خالقیت در طراحی معماری .پایاننامه منتشرنشده دکتری ،سازم
دانشگاه تهران ،دانشکده معماری ،گروه معماری.
انی
سرمد ،زهره؛ بازرگان ،عباس؛ و حجازی ،الهه ( .)1396روشهای تحقیق در علوم رفتاری .تهران :بر
آگه.
خالق
سیف ،علیاکبر ( .)1392روانشناسی پرورشی نوین روانشناسی یادگیری و آموزش .تهران :دوران.

یت
مدیرا
ن
….
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طلیسچی  ،غالمرضا ( .)1388پرورش خبرگی طراحی معماری .پایاننامه منتشرنشده دکتری ،دانشگاه
تهران ،دانشکده معماری ،گروه معماری.
طلیسچی ،غالمرضا؛ ایزدی ،عباسعلی؛ و عینی فر ،علیرضا ( .)1391پرورش توانایی طراحی طراحان

مبتدی معماری؛ طراحی ،کاربست و آزمون یک محیط یادگیری سازنده گرا .هنرهای زیبا-
معماری و شهرسازی.28-17 ،)17(4 ،
عظیمی ،مریم ( .)1392روش طراحی معنا ،خیال ،معماری با بهرهگیری از تفکر ناخودآگاه .مقاله
منتشرنشده دکتری ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،دانشکده معماری و شهرسازی ،گروه معماری.
فرهنگ  ،مظفر؛ خاک زند ،مهدی؛ چنگیز ،فهمیه؛ و فرشادفر ،لیال ( .)1388معماری گروهی حلقه
مفقوده در آموزش طراحی معماری .فناوری آموزش.349-337 ،4 ،
فقیه آرام ،بتول ( .)1397رابطه هوشهای چندگانه با ویژگی شخصیتی کارآفرینی و خالقیت
دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،)4(7 ،
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.196-179
قدم پور ،عزت اله؛ امیریان ،لیال؛ و خدایی ،سجاد .)1397( .اثربخشی آموزش تفکر انتقادی بر نگرش
به خالقیت و نشاط ذهنی دانشجویان علوم پزشکی .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی،)4(7 ،
.240-219
قدم پور ،عزت اله؛ بیرانوند ،زینب؛ و یوسف وند ،مهدی ( .)1396مقایسه اثربخشی آموزش به

عوام

روش های ایده جویی (اسکمپر) ،بارش مغزی و سنتی در تغییر سطح خود پنداره خالق و باز

ل

بودن نسبت به تجربه .ابتکار و خالقیت در علوم انسانی.154-125 ،)1( 7 ،

فرد
یو

کریمی مشاور ،مهرداد ( .)1391رابطه سبکهای یادگیری و عملکرد دانشجویان در کارگاه طراحی
معماری .باغ نظر.12-3 ،)20(9 ،

سازم

گال ،مردیت؛ بورگ ،والتر؛ و گال ،جویس ( .)1390روشهای تحقیق کمی و کیفی در علوم تربیتی

انی

و روانشناسی (ترجمه ن .احمدرضا ،ع .حمیدرضا ،ا .محمود ،ب .خسرو ،ع .س .محمدحسین،

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

پ .س .محمدجعفر ،د .علی ،ک .علیرضا و خ .ن .غالمرضا) .تهران :انتشارات دانشگاه شهید
بهشتی.
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-52 ،108 ، مسکن. تفکر طراحی در معماری.)1383(  مهدی، یوسف؛ و خاک زند،گرجیمهلبانی
.65
 ابهامزدایی از فرایند طراحی ( ترجمه حمید- طراحان چگونه میاندیشند.)1392( . برایان،الوسون
. دانشگاه شهید بهشتی: تهران.)ندیمی
.42-25 ،54 ، صفه.1  مدلی برای ارزیابی کارگاه طرح معماری.)1390(  سپیده،مسعودی نژاد
.19-9 ،50 ، صفه. نگاهی به ارزیابی طرحهای معماری.)1389( . حمید،ندیمی
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