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 چکیده

ؼٌند ً یکیی اش وٌامیم میٌدس از افیصایػ ایی       ىای اصهی یک فسآیند تحقیقاتی محعٌب میخالقیت ً نٌآًزی ًیژگی

ىا محیط کانبدی اظت. پژًىػ حاضس بو انبال افصایػ خالقیت ً نٌآًزی محققی ، بو ًاظطو صیاا  فایایی ً   ًیژگی

 ازی ً ؼيسظاشی اانؽگاىی اظت.  ىای کانبدی مساکص تحقیقا  معمًیژگی

باؼد کو از چياز مسحهو بو انجاو زظیده اظیت. از مسحهیو   ىای کمی ً کیای میزًغ تحقیق ای  زظانو تسکیبی اش زًغ

اًل، بو بسزظی اابیا  مٌضٌع پسااختو ؼده اظت. از ای  مسحهو، چياز وامیم بیو ونیٌاو وٌامیم میٌدس بیس خالقییت ً        

انید کیو وبازتنید اشر آزامیػ ً     ریسی زا اش محیط کانبدی می تٌانند ااؼتو باؼند ؼناظایی ؼیده نٌآًزی کو بیؽتسی  تأدیسپ

تحقیقیاتی از  -ىای مٌزای مٌفیق اش مساکیص کیازی   آظایػ فیصیکی، انگیصه، تاکس خالق ً تعامال . از مسحهو اًو، نمٌنو

ؼيسظیاشی میٌزا بسزظیی قیساز گسفتنید.      ىای ااخهی ً خازجی اش مساکص تحقیقا  معمازی ً ظطح جياو بو ىمساه نمٌنو

ای صٌز  گسفت. از مسحهو ظٌو، نتیای  حاصیم اش مسحهیو    یافتوظاختازىای نیمووالًه بس آو، با معمازاو محقق مصاحبو

پاظخی از اً حٌشه فایاىای خصٌصیی ً ومیٌمی منتيیی     -اًو بو ىمساه نتای  حاصم اش مسحهو اًل بو پسظؽنامو بعتو

ط محققی  معماز )اوااء ىیأ  وهمی ً اانؽجٌیاو اکتسی معمازی ً ؼيسظاشی( تکمیم گساید. ؼد. ای  پسظؽنامو تٌظ

-RMىیای مکیسز )  ىای آمازی تٌصیای ً تحهیم ًازیانط بیا انیداشه گییسی   نتای  حاصم اش پسظؽنامو با اظتاااه اش زًغ

ANOVA ،اصٌل طساحی مساکص تحقیقاتی با بسخی زاىکازىا ( مٌزا تحهیم ً بسزظی قساز گسفت. نيایتًا از مسحهو آخس ً

جهعیو   51بس اظاض یافتو ىای مسحهو قبم، زًیکسا افصایػ خالقیت ً نٌآًزی محققی  اظتخساج ؼدند. بسای ای  منظٌز، 

جهعو بازغ ذىنی پیسامٌو فااىای ومٌمی مساکیص تحقیقیاتی معمیازی ً     51بازغ ذىنی پیسامٌو فااىای خصٌصی ً 

نتیای   اسه اش معمازاو با تجسبو از شمینو طساحی فااىای آمٌشؼی ً تحقیقاتی، بسگیصاز ؼید.   ىای ظو نؼيسظاشی، با گسًه

ىیای خالقییت، فایاىای آمٌشؼیی ً تحقیقیاتی میٌزا       حاصم اش جهعا  بازغ ذىنی تٌظط اظاتید متخصص از حٌشه

 ازشیابی ً امتیاشاىی قساز گسفت.

اىند کو افاتس با پالو ااىای خصٌصی از ای  زظانو نؽاو میىای صٌز  گسفتو پیسامٌو فنتای  بو اظت آمده اش تحهیم

بعتو، از زاظتای افصایػ خالقیت محققی ، مٌدستس اش افاتس با پالو باش اظت. والًه بس ایی ، میٌدستسی  صیاا  فایاىای     

د بیٌا،  خصٌصی )افاتس( مساکص تحقیقاتی معمازی ً ؼيسظاشی کو تعيیم کننده فسآیند خالقیت ً نٌآًزی محققی  خٌاى

ىا. شیبایی افاتس، بو ًاظطو افصایػ آزامػ ً آظیایػ فیصیکیی   وباز  اظت اشر شیبایی افاتس ً ااؼت  خهٌ  از آو مکاو

تٌاند از زاظتای افصایػ خالقیت ً نٌآًزی ایؽاو مٌدس باؼد ً ااؼت  خهٌ  از افاتس، بیو ًاظیطو تعیيیم    محققی ، می

ىیای صیٌز  گسفتیو پیسامیٌو فایاىای      تأدیسگراز باؼد. نتای  حاصم اش تحهیمتٌاند از ای  زاظتا امکاو تاکس خالق، می

تٌانند منجسبو تعيیم فسآیند خالقیت ً نٌآًزی ومٌمی، بیانگس ای  امس اظت کو مٌدستسی  صاا  فااىای ومٌمی کو می

پیریسی از فایاىای    باؼد. تنٌع فاایی ً انعطافمحققی  ؼٌا تنٌع فاایی، انعطاف پریسی ً ؼاافیت از آو فااىا می

تٌانید از زاظیتای تعیيیم فسآینید خالقییت ً      ىا، میومٌمی، بو ًاظطو افصایػ انگیصه محققی  بسای حاٌز از آو مکاو

نٌآزًی مٌدس باؼد. ىمچنی ، ؼاافیت فاایی، بو ًاظطو افصایػ آزامػ، امکاو تعامال  ً انگیصه محققی  بیسای حایٌز   



ای نیص بسای اظتیابی بو ىس یک اش مٌازا مرکٌز از ىیس  ز ای  زظانو، زاىکازىای ًیژهىا زا افصایػ می اىد. ااز آو مکاو

اً اظتو فاای خصٌصی ً ومٌمی، ازائو ؼده اظت. والًه بس ای ، نتای  حاصم اش ای  پژًىػ نؽاو می اىد کو ًجٌا 

یش آرامش ي آسایش فیزیکی   افزا خدماتی از مساکص تحقیقاتی معمازی ً ؼيسظاشی می تٌاند بو ًاظطو-فااىای زفاىی

محققیه، باالبردن اوگیزٌ ایشان برای حضًر در آن مکان ي همچىیه فراهم کردن شرایط امکان تفکیر الی و ي تری ر     

 تعام ت ایشان، در راس ای افزایش ال قیت ي وًآيری محققیه مًثر باشد.

 

ىای خصٌصیی، فایاىای ومیٌمی   فایا ،صیاا  فایایی   ،مساکیص تحقیقیاتی، خالقییت ً نیٌآًزی    هايكليديي واژه



 


