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 راهبردهاي شناختي طراحان در آموزش معماري

 

   1 زهره ترابي

  

كارشناسي معماري دوره دست آمده از مطالعات طراحي دانشجويان ترم سوم  اطالعات بهپژوهشدر اين  :چكيده

 .شد تحليل يند طراحي معماري تجزيه وادانشگاه تهران در دو گروه آموزشي تعاملي و خالق در توسعه مدل مهارتي فر

محور،   حل  راه شاملپروتكل طراحي و مدل مهارتي در شناسايي چهار راهبرد مختلف طراحيمربوط به اطالعات 

صورت نمره نهايي ه  كه از تكرار فعاليتهاي مدل مهارتي و نتايج ارزيابي داوران ب-محور محور و دانش محور، اطالعات مسئله

حل محوري نمرات نهايي و  دهد كه طراحان با رويكرد راه نتايج نشان مي. ست اشده بررسي ، حاصل شدهو نمره خالقيت

محور نمره نهايي پايين و نمره خالقيت نسبتاً بااليي را كسب    دانشجويان مسئله،ورندآ دست ميهخالقيت بااليي را ب

آورند، در حالي كه  دست ميه بتري  دانشجويان اطالعات محور نمرات نهايي نسبتاً باال و نمره خالقيت پايين،كنند مي

محوري با  حل توان دريافت كه راه مي. كنند محور نتايج متعادلي را در نمره نهايي و خالقيت كسب مي دانشجويان دانش

در اين تحقيق به صورت تجربي رويكردهاي طراحي مورد استفاده طراحان از طريق مدل . خالقيت ارتباط مستقيمي دارد

 .آوري و اين رويكردها با نتايج ارزيابي محصول طراحي مرتبط شده است حي جمعيند طراامهارتي فر

 
 

آموزش معماري، آموزش خالق، آموزش تعاملي، راهبردهاي طراحي،  :هاي كليدي واژه

  .پروتكل طراحي، مدل مهارتي
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    مقدمه .�

  اند تا  رضايتمند از طراحي معماري بودهي معماري همواره درصدد يافتن روشاندامعماران و است

د ضمن لحاظ ند و بتواننيند منطقي و مشخص به توانايي دست يابا در يك فران آن طراحيلهوسهب

يند ادراكي و عقالني را در يك مدل قابل قبول اكردن همه مباحث و مفاهيم مرتبط با موضوع، يك فر

  . ددست يابنبه يك طرح مطلوب معماري  نهايتدر  و دننكبندي  جمع

است، عنوان يك شاخه شناخته شده يند طراحي بها ميالدي كه بحث فر1960از اوايل دهه 

افزار مطرح  مطالعاتي در حوزه معماري و طراحي صنعتي و بعدها در طراحي مهندسي و طراحي نرم

.  روش و ماهيت طراحي ايجاد كردخصوصهاي مطرح شده در  در ميان نظريهرا  تنوع فراواني  ودش

و كار طراحي را حل مسائلي است راحي آن را ماهيتي عقالني بخشيده باره روش ط گاهي بحث در

 بسياري بر شهودي بودن ماهيت ،از سوي ديگر. هاي فيزيكي هستند داند كه عموماً داراي جنبه مي

 را �پژوهي در حوزه طراحي اند كه ضرورت بازانديشي در چگونگي عمل طراحي طراحي تأكيد داشته

 ].1[سازد نشان مي خاطر

يند آموزش آن در تربيت دانشجويان خالق و اشنايي با مباحث بنيادين طراحي معماري و فرآ

مند كردن روشها طراحان را  بدين ترتيب، نظام. اي بسيار مفيد و كارآمد است  حرفه سرآمد در زمينه

 از عهده حل پيچيدگيهاي روزافزون مسائل معماري در عصر صنعت كه از محدوده  تاسازد قادر مي

 اصول و روشهايي كه هر ،، برآيند استاي تبديل شده يك حرفه خاص فراتر رفته و به امر ميان رشته

اي تدوين  گونهد، استخراج شود و روشهاي آموزش بهكنطراح هنگام عمل طراحي از آنها استفاده مي

 .ابي به آنها ياري رسانديتر بتوان دانشجويان معماري را در دست شود كه بهتر و سريع

 روشهاي متفاوتيهاي معماري دانشگاههاي ايران استادان معموالً در آموزش طراحي  در دانشكده

اين موضوع گاهي . هاي مختلف طراحي است و دانشجو ناگزير به برخورد و تجربه شيوهبرند كار ميبه

 فردي  با تفاوتهايانادت كه در صورت آشنايي اسشودميدر سالهاي اوليه موجب سردرگمي دانشجو 

 كيفيت يتوان به ارتقا دانشجويان كه در اين مقاله با عنوان راهبردهاي شناختي معرفي شده است، مي

عملي كه طراحي معماري است، دست دروس  چه در زمينه دروس نظري و چه در زمينه ،آموزش

 .يافت

. ائه شده استيند طراحي ارا براي تبيين فر،منظور حل مسئله طراحي و در واقعمدلهاي مختلفي به

در اين . دشو شناسايي د رويكردها و مهارتهاي طراحان است كه باي،شود آنچه در اين مدلها ديده نمي

 با  ضمن آشناييهاي مورد مطالعه در مدل مهارتي دانشجويان  با بررسي فراواني مؤلفهپژوهش
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مورد ارزيابي و بررسي  با نمره كلي و خالقيت دانشجويان ، اين راهبردهاراهبردهاي شناختي متفاوت

 . ه استگرفتتطبيقي قرار 

  

  پيشينه تحقيق .�

�كنفرانس در روشهاي طراحي"پژوهي به برگزاري اولين   ظهور عرصه نوين طراحي

 1962 به سال "

�نهضت روشهاي طراحي"اي بود كه  كنفرانس مذكور واقعه]. 2[گردد در لندن باز مي

شناسي   و روش"

نهضت جديد از طريق كنفرانسهاي . اندازي كرد راه اي از تحقيق يا حوزهعنوان موضوع طراحي را به

�روش طراحي" ميالدي، كنفرانس 1960ديگري در دهه 

 و كنفرانس 1965 سال در در بيرمنگام "

�روشهاي طراحي در معماري"

  ].3[ توسعه يافت1967 سال در � در پورتموث"

به كاربرد روشهاي بديع و علمي در  ميالدي 1960خاستگاه روشهاي نوين طراحي در دهه 

 يعني روشهاي تحقيق در عمليات و فنون مديريت و ؛ حل مسائل نو و مبرم جنگ جهاني دومخصوص

 ميالدي 1960دهه . رددگ  ميالدي باز مي1950سازي و نيز توسعه فنون خالقيت در دهه  تصميم

شناسي  ين دهه اولين كتابهاي روشدر هم. گشايي بود اي براي مسئله هاي رايانه شاهد ظهور برنامه

 و نيز كتابهايي در) 1970( 
و جونز) 1965(  	آرچر، )1964( �، الكساندر)1962( �آسيموفرا طراحي 

بنيادهايي ) 1969( ��هربرت سايمون. دن نوشت)1953 (�� و آزبرون)1961( �� گودونراباره خالقيت 

يند طراحي ا در قالب فر،ي و قابل تدريس بودپذير، تجرببراي علم طراحي كه عقالني، تحليلي، قاعده

  ].4[دشيند طراحي علمي ا فر1960تأسيس كرد به تعبيري ديگر، در دهه 

يند طراحي دوري اشناسي طراحي از فر اي از پيشتازان اوليه روش  ميالدي عده1970در دهه 

ي چهارچوب  عليه روشهاي طراحي كه دارا)1977(جونز   و)1971(كريستوفرالكساندر . گزيدند
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1. Conference on Design Research  

2.Design Method Movement 

3. Design Method 

4. Design Method in Architecture 

5. Portsmouth 

6. Asimow 

7. Alexander 

8. Archer 

9. Jones 

10.Gordon 

11. Osborn 

12. Simon 
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شناسي طراحي به حيات  به هر تقدير، روش .منطقي، رفتارگرايي و ماشيني بود، واكنش نشان دادند

 ميالدي را 1960 پيشنهاد كرد كه روشهاي طراحي دهه )1973(�ريتل ]. 6  و5[خويش ادامه داد 

اي براي  ن، مقدمهشا انگارانه رغم اساس ساده حساب آوريم كه عليصرفاً اولين نسل روشهاي طراحي به

اي را طرح كرد و به   ديدگاه هوشمندانه)1973 (ريتل. ظهور نسل جديدي از روشهاي طراحي بودند

شناسان اين اميدواري را داد كه از سرسپردگي صرف به روشهاي ناكارآمد نسل اول روشهاي  روش

سازي  با بهينهونه و اينگ نگرندانداز آتي روشهاي طراحي ب طراحي روي برگردانند و به سوي چشم

حلهاي رضايتبخش و درخور و  د و به سوي راهوينيند بر طرح دوري جايند طراحي از سلطه فرافر

  ]. 7[ندآور  يند مشاركتي طراحي رويافر

اي   شاهد دوره1980شناسي طراحي، دهه  باره ادامه حيات روش  در1970پس از ترديدهاي دهه 

�پژوهي جامعه طراحي"نفرانس ك. پژوهي بوداز تحكيم و تثبيت طراحي

: علم: طراحي"  عنوانبا "

�روش

يند طراحي اپژوهي از پيوند با سرمشقهاي علمي فر  طراحي،دش برگزار 1980 سال در كه "

�مطالعات طراحي"انتشار مطالعات علمي نظير . دست كشيد

�موضوعات طراحي"، 1979 در سال "

" 

�طراحي تفكر" و 1984 سال در

  برايان، نوشتهانديشند مي چگونه طراحان كتب  نيزو 1987 سال در "

  ].8[از جمله اتفاقات مهم اين دوره بود) 1987 (� پيتررونوشته طراحي تفكر و )1980( الوسون

 مبتني بر منظري كه ، ميالدي شاهد تأسيس نظام مطالعاتي منسجم و مستقلي بود1980دهه 

اظهار ) 1979(آرچر . دانست ص دانستن آنها ميطراحي را واجد دانستنيهاي خاص خود و راههاي خا

داشت كه راهي طراحانه براي انديشيدن و دانستن وجود دارد كه از راههاي علمي دانستن و 

 رويكرد طراحي در رويارويي با مسائل خاص خود به اندازه رويكرد ،انديشيدن متمايز است؛ در واقع

عنوان با اي  با مقاله) 1982(كراس ]. 9[و كاراستعلوم مدرن در رويارويي با مسائل علمي توانمند 

	راههاي طراحانه دانستن"

نيز به ) 1983 (�شون]. 10[ به بسط نظري اين منظر رسميت بخشيد"

  ]. 11[دفاع از ماهيت ضمني دانش طراحي در برابر خردگرايي فني پرداخت
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1. Rittel 

2. Design Research Society 

3. Design: Science: Method 

4. Design Studies 

5. Design Issues 

6. Design Thinking 

7. Peter Rowe 

8. Designedly Ways of Knowing 
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 تا به امروز 1990ه  به دوران بلوغ خود رسيد و پس از آن در ده1980پژوهي طي دهه طراحي

 بسط مطالعات طراحي از طريق برگزاري همايشها و ظهور مجالت خصوصشاهد تالش روزافزوني در 

ترين رويدادهاي دو دهه اخير، برگزاري مستمر همايشهاي  يكي از مهم. ايم  بوده زمينهعلمي در اين

�پژوهش در تفكر طراحي"

رياتي است كه پيش از اين  و استمرار نشر نتايج پژوهشهاي طراحي در نش"

گيري از روش تجزيه و تحليل  پژوهي با بهره همچنين، بسط مطالعات طراحي. به آنها اشاره شد

يندهاي اساسي انديشيدن طراحي اش در فرو طراحي پايه تجربي نسبتاً مناسبي براي كا�پروتكلهاي

  ].12[أييد نهادفراهم آورد كه بر بسياري از فرضيات ماهيت تعاملي فعل طراحي مهر ت

  

  روشهاي آموزشي مورد استفاده در تحقيق .�

مهندسي معماري رشتة كارشناسي دوره در اين تحقيق آزمودنيها از ميان دانشجويان ترم سوم 

 دانشجو از ابتداي ورود به دانشگاه تا ترم سوم تحت يك روش و در دو ؛دانشگاه تهران انتخاب شدند

 انادت اس.استوارد بسيار مهم در انتخاب جامعه آماري اين پژوهش گيرد كه از م گروه آموزشي قرار مي

 و داراي سابقه و اند رساله دكتري خود را در زمينه آموزش معماري به پايان رسانده نيزمربوط

  .اندي آموزش معرفي شدههاروشدر ادامه . رويكردهاي آموزشي خاص هستند

 

 )پرسش افزايي( آموزش خالق .1. 3

در . ان افزايش يابدسؤاالت شاگردشود ميسعي در آن اي از آموزش است كه  گونه �آموزش خالق

يندي مستقل از آنان و صرفاً در اختيار استاد اآموزش خالق شاگردان نقش عمده دارند و آموزش فر

در اين شيوه مربي با طرح سؤاالت دقيق و انديشيده شاگرد را در موضع سؤال و تشنگي قرار . نيست

شمار دارد كه هر  ند و هر مسئله معماري پاسخي بيك  او را در يافتن پاسخ همراهي ميدهد و مي

شيوه آموزشي گروه خالق داراي ]. 13[يابد مي  را درها زيباترين آن وتريناشاگرد به فراخور خود كار

  : استزيرويژگيهاي 

  توجه به نقش شاگرد؛ وريزي در حركت آموزش پويا، برنامه •

 ساز؛  نظريه و قرارآموزش پيشرو، بي •

                                                                                                                                                 
1. Schon 

2. Research in Design Thinking 

3. Protocol Analysis 

كه با ضبط صداي بلند دانشجويان هنگام است يند طراحي پروژه هاي معماري ااطالعات شفاهي برگرفته از فر: پروتكل

  .شود طراحي انجام مي

4. Creative Education 
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 طلب؛  فرصت وساز آموزش هوشيار، فرصت •

 رفاقت و جذب به جاي  وسته، آموزش كارگاهيبآموزش مداوم، آموزش پيوسته و آموزش هم •

 ].14[رقابت و حذف

      

  )منطق و خالقيت( آموزش تعاملي .2. 3 

دن قابليتهاي متعدد، كركارگيري خصوصيات دو نيمكره مغز و فعال هنوآموز با ب �در آموزش تعاملي

صورت رفت و برگشتي و همزمان، ميان اطالعات تحليلي در يك نيمكره و دستيابي به هذهن خود را ب

  .ندك ها در نيمكره ديگر، به امر طراحي مشغول مي ايده

  
  

  ]15[معرفي الگوي تعاملي در روند طراحي :  1تصوير

  

 تفكر نقادانه و منطقي وظيفهكه   سمت چپ مغزدر اين الگو ارتباط بين عرصه شناخت با نيمكره

 ، نهايت در تفكر خالقانه را دارد ووظيفهپردازي با نيمكره سمت راست مغز كه  را دارد و عرصه ايده

و با تفكر محتوايي سر وكار دارد، معرفي شده است عرصه ارائه كه از تعامل دو نيمكره مغز بهره گرفته 

شود   ميموجب كه استهاي گوناگون طراحي و فكر  تعاملي در عرصهاز خصوصيات ويژه الگوي . است

گونه  نگاه شود و هيچ) عكسراز كل به جزء و ب(يند چرخشي اصورت يك فرهيند طراحي باتا به فر

  ].15[دشوتقدم يا تأخري در مراحل مختلف طراحي سد راه شكوفايي استعدادهاي طراح ن

  

____________________________________________________________________ 
 

1. Interactive Education 
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    روش تحقيق .�

هاي ادراكي و  جوي دريافت جنبهو كه در جستبود اليل محتوتحدر اين پژوهش روش تحقيق 

 از تاشود   بر اساس اين فن تالش مي.احساسي پيامها يا ادراكات ضمني قابل استخراج از بيانات است

 تحليل و بررسي فرضيات پژوهشي اخذ و روشهاي كمي كردن برايمتن يك پروتكل اطالعات الزم 

 از طريق مصاحبه يا مطالعه يك پيام  سپس،صل از آن بيان شود وپروتكلهاي طراحي و اطالعات حا

رسي فرضيات يك تحقيق ربه بتوان مينها   به كمك آ كهدآي دست ميبههايي  مكتوب يا شفاهي داده

  ].16[پرداخت

به ) 2(مقدمات طراحي معماريدوره كارشناسي رشتة امعه آماري اين تحقيق تمام دانشجويان ج  

حصول اطمينان، بر اساس براي .  بودند1388 - 89 دو گروه آموزشي نيمسال اول  نفر در63تعداد 

  : دانشكده معماري پرديس هنرهاي زيباي دانشگاه تهران انتخاب شدزير هايمالك

  

 ؛، تحقيقات و فناوري استمورد تأييد وزارت علوم .1

گيرد كه از  انشجو از ابتداي ورود به دانشگاه تا ترم سوم تحت يك روش آموزشي قرار ميد .2

 موارد مهم در انتخاب جامعه آماري است؛

 هفتاد سال از زمان تأسيس دانشگاه تهران گذشته است؛ .3

و داراي اند  مربوط، رساله دكتري خود را در زمينه آموزش معماري به پايان رساندهانادتاس .4

 سابقه آموزشي و رويكردهاي آموزشي خاص در دروس مربوط هستند؛

در دو گروه مجزا، همجوار و سه روز مشترك در ) 2(طراحي معماري ارائه درس مقدمات  .5

كرد كه پژوهشگر بتواند در طول ترم در كالسهاي هر دو گروه  هفته امكان آن را فراهم مي

 ند و با تعريف يك طرح مشترك نهايي، تحقيق را به نتيجه برساند؛ كشركت 

ت طراحي معماري داراي مقاالت خصوص مقدمابه  انتخابي در زمينه روش آموزشي انادتاس .6

توانست براي پژوهش مفيد  متعدد و كتب تأليفي و رويكردهاي آموزشي هستند كه مي

 .باشد

 تمام دانشجويان ترم سوم دانشكده معماري دانشگاه درباره اين شرايط امكان اجراي تحقيق با

ميق در طول يك هاي ع و ثبت پروتكلهاي طراحي و مصاحبه) 1388- 89(تهران در نيمسال اول

بر اين اساس، نمونه آماري با حجم . دششد، فراهم  ميترم تحصيلي كه سه روز در هفته برگزار 

نمونه برابر شد كه اين تعداد با تكميل پرسشنامه براي دستيابي به راهبردهاي شناختي 

  . نفر كاهش يافت26دانشجويان به 
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    تكليف طراحي .�

هاي  و هم عرصه) مفهومي(هاي مادي  احي معماري هم عرصهاز آنجا كه موضوعات مورد بحث در طر

تر و درك هاي مادي مقدم و آسان  به اينكه درك عرصهتوجهد و با شورا شامل مي) ارزشي(مفهومي 

به عرصه ) 1( مقدمات طراحي معماري ،هاي مادي است تر و مكمل عرصه هاي مفهومي پيچيده عرصه

با . پردازد معماري مي) ارزشي( گستره معنايي و مفهومي به) 2(مادي و مقدمات طراحي معماري 

عنوان تكليف  بهتااز آزمودنيها خواسته شد ) 2(توجه به سرفصل كارگاه مقدمات طراحي معماري 

 داين غرفه باي.  مترمربع طراحي كنند120نهايي، غرفه موقت نمايشگاه معماري در سايتي به مساحت 

به آزمودنيها توضيح . آسان باشد و آسيبي به زمين وارد نسازدآن يي  حمل و نقل و برپايتموقت، قابل

در طراحي تكليف، خاص بودن، سختي .  مترمربع باشد60 متجاوز از دداده شد كه مساحت زيربنا نباي

كردند،  از طراحان كه هر يك به تنهايي كار مي. دشو جامعيت نسبي رعايت  وو پيچيدگي مناسب

  وخالصة طراحي به طراحان داده شد. ردن مسئله طراحي بلند فكر كنندخواسته شد تا ضمن حل ك

دوربين براي ثبت تصوير به وسيله جلسه . زمان اختصاص داده شده دو هفته و در ساعات درسي بود

 .شد ا دنبال ميهطرح اوليه و مراحل طراحي و گزارش

 
  نگارنده:  خالصه طراحي، ترسيم:1جدول 

  اري ايرانيطراحي نمايشگاه موقت معم

  مشخصات طرح

   معرفي هويت معماري ايراني

  كارگيري نماد ايرانيهب

  قابليت حمل و نقل

   سبك بودن طرح

  قابليت برپايي آسان

  رساني به زمين عدم آسيب

  توجه به ايستايي و سازه طرح

  مشخصات سايت

اهد شد و اطراف آن فضاي نمايشگاهي  مترمربع آن به صورت زيربنا طراحي خو60 مترمربع كه 150ابعاد سايت 

  .كشورهاي ديگر قرار دارد

  اقليم

  .ندكبه صورت موقت فراهم را كه امكان برپايي طرح در فضاي آزاد و در هر سايتي است اقليم طرح نامشخص 
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انفرادي و )  �كركسيون(براي دستيابي به راهبرد شناختي طراحان، پژوهشگر در تصحيحهاي 

) �اسكيس(اي  در ابتداي طراحي، دانشجويان گروه تعاملي طرح اوليه. دكريان شركت گروهي دانشجو

 معرفي برايرا شان  هاي ذهني ها و يافته سازي پيشينه يك روزه از نمايشگاه موقت معماري در برون

اندازي  دانشجويان گروه خالق، اسكيس آزادي براي تجديد روحيه و راه. دندكرمعماري ايراني ارائه 

در پايان . هاي دروني از معماري ايراني پرداختند هن انجام دادند و پس از آن به بيان ادراك و يافتهذ

كار رفته در طراحي ها و مفاهيم بههطراحي، دانشجويان هر دو گروه از طريق كركسيون به بيان تجرب

  . شدندتشويق 

  هنگارند: روشهاي مورد استفاده تحقيق،  طراحي و ترسيم:  2دول ج

  اسكيس و طراحي  فعاليت

  طرحي غرفه موقت معماري  خالصه طراحي

  ضبط صدا  آوري داده روش جمع

  تفكر با صداي بلند  روش گزارش

  

    

  يند طراحي معماري امدل مهارتي فر .�

اين مدل . دشو يند طراحي استفاده ميا فر�منظور مطالعة راهبردهاي شناختي طراحان، مدل مهارتيبه

 �تجربي مطالعات پروتكل طراحي است كه با كمك زبان مدلسازي كامان كدزبر مبناي اطالعات 

رود و شامل  كار مياين مدل در ارتباط با محصول طراحي و دانش خاص آن به. ]17[ترسيم شده است

 شناسايي محدوديتها ،�ارزيابي ارزش و اعتبار اطالعات،  �آوري اطالعات جمعمانند ي يكارها و فعاليتها

____________________________________________________________________ 
 

1 .Correction :معماري به صورت فردي يا در جمع ساير انادتبررسي و تصحيح حضوري طرحهاي دانشجويان توسط  اس 

  .دانشجويان

 2. Sketch : بر خالف كروكي كه از روي واقعيت . شود  كه به صورت سريع و غالباً با دست آزاد ترسيم مياي اوليهطرح

  . اسكيس زاييده فكر و انديشه طراح است،است

 

3. Expertise Model 

4.Common KADs 

5. Gather Data 

6. Assess Value and Validity of Data 
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  و، �حلها  ارزيابي راه،�حلهاي نسبي  ايجاد راه، تعريف مسئله و احتماالت،� مدلسازي طرح،�و نيازها

  . است�حلهاي يكپارچه آوردن راهگرد

 
 

 ]. 18[مدل مهارتي فرايند طراحي معماري :  2تصوير 

____________________________________________________________________ 
 

1. Identify Constraints and Requirement 
2. Model Problems and Possibilities 
3. Generate Partial Solution 
4 . Evaluate Solution 

5 .Assemble a Coherent Solution Strategy 
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ويژگي مهم مدل اين است كه از .  طراحي نيست فرايندشباهت به مدلهاي ديگر اين مدل بي 

  . آيد دست ميههاي طراحان بپروتكل

 دانشجوي معماري صورت 26تري از رويكردهاي طراحي  در تحقيق حاضر تجزيه و تحليل كامل 

يند ا محتواي پروتكل طراحي دانشجويان بر اساس هشت مقوله كه از مدل مهارتي فر.گرفته است

 . آمده است3سخگو در جدولها براي هر پا فراواني مقوله. ه استشد بندي  دست آمده، طبقههطراحي ب

  

  يند طراحيا مقوله مدل مهارتي فر8 پاسخگو روش آموزشي خالق، براي 14فراواني حاصل از : 3جدول 

  راهبرد

 طراحي

مرتبط 

دن كر

  حلها راه

X8 

ارزيابي 

  حل راه

X7 

ايجاد 

حل  راه

  جزئي

X6 

تعريف 

مسئله و 

  احتماالت

X5 

  مدلسازي

X4 

 

شناسايي 

 و محدوديتها

  نيازها

X3 

تعيين 

ارزش 

و 

اعتبار 

  ها داده

X2 

آوري  جمع

  ها داده

X1 

مقوله 

 پاسخگو

P 8 13 28 3  0 21 2 19 1 

I 2 1 17 4 2 26 4 32 2 

S 12 8 28 0 3 19 2 13 3 

S 15 2 30 0 4 22 4 15 4 

P 5 11 24 2 0 20 3 17 5 

I 3 2 15 2 3 30 5 42 6 

K 4 2 31 4 15 17 1 6 7 

P 6 14 30 2 0 25 3 21 8 

K 5 0 19 1 18 10 2 25 9 

I 1 1 26 3 1 14 2 12 10 

I 3 4 12 1 2 21 5 29 11 

K 3 1 29 2 17 14 2 8 12 

K 2 2 22 1 5 18 4 5 13  

P 4  8  31  4  0  27  1  23  14  

 ميانگين 21 2,85 19,85 5 1,43 21,6 4 14 

P =محور راهبرد مسئله  

S =محور حل راهبرد راه           

I =محور راهبرد اطالعات  

k =محور راهبرد دانش  
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     ارزيابي طرح .�

 هر �سه استاد مجرب را ها، محصول طراحي دانشجويانييند طراحي آزمودنابراي سنجش عملكرد و فر

 ، سازه، عملكرد،)اجرايي(هاي فني    جنبه،اي شامل زيباشناختي گانه معيارهاي نهبا توجه به گروه 

پذيري و نمره كلي   عملي بودن و انعطاف، پايبندي به خالصه طراحي، نوآوري،ه نهايي نمر،خالقيت

 به انادتاس. تمام داوران اين معيارها را با توجه به اهداف تكليف طراحي معتبر دانستند. دكردنارزيابي 

 به طور ،س سپ وندادد   نمره1-20دون توجه به ساير معيارها از مقياس شده بيادهر يك از معيارهاي 

ند كه نمره متفاوتي با ميانگين نمرات داده شده در معيارهاي كردمجزا طرحهاي دانشجويان را ارزيابي 

مطالعه يندهاي داوري آثار طراحي توسط داوران ا بر فردرباره) 1999(آنتوني . داد گانه را نشان مي نه

   نمره به كارهاي طراحي بر پايه و نتيجه گرفت كه براي داوران طراحي دشوار است هنگام اعطايكرد

ارزيابي در اين پژوهش براي  ،بدين ترتيب]. 19[عيني اتكا كنند و بر مقياسي معين استوار بمانند

 و نتايج ه شدهاي آموزشي بهره گرفت همان پروژهتادان يند و عملكرد طراحي از اسادقيق نمرات فر

  .  يند طراحي باشدا داوريهاي خارج از فرياهاثرتر از  تواند بسيار دقيق حاصل از اين نحوه سنجش مي

 در رديف آخر نمره نهايي دانشجويان  وهاد سه داور نشان دبه دست نتايج ارزيابي طرحها 4 جدولدر 

  . دار شده است گروه خالق سايه

  

 -كلياي، عملكرد و خالقيت و برآورد  هاي زيباشناختي و سازه ارزيابي نمرات دانشجويان در جنبه: 4جدول 

  نگارنده: مأخذ
  دانشجو  زيباشناختي  فني و اجرايي  عملكرد  سازه  خالقيت  نمره نهايي

5/16  17  17  19  18  5/18  SC1 

19  5/17  5/17  17  5/16  17  SC2  

5/17  5/18  16  5/17  17  5/16  SC3 

5/19  5/18  5/17  19  75/17  19  SC4 

5/17  17  17  5/18  25/17  5/18  SC5 

5/16  5/18  15  18  16  5/16  SC6 

5/17  5/16  15  25/17  25/16  5/16  SC7 

17  5/18  5/17  19  18  18  SC8 

19  5/19  5/17  19  25/17  18  SC9 

____________________________________________________________________ 
 

نمرات دانشجويان خالق تفاوت .  براي تعيين ميزان هماهنگي نمرات سه داور استفاده شدKendallضريب هماهنگي . 1

ولي ارزيابي نمرات دانشجويان تعاملي كمي باالتر از ). Kendall's=0.0025 ,p<0.005, Significance=0.93(زيادي نداشت 

  ،)Kendall's=0.097, p<0.005, Significance=0.054( درصد بود 95/0كه در مرز اطمينان  ياز آنجاي.  بود0.05محدوده 

  .نيز با يكديگر در هماهنگي و توافق بود داور در اين حالت توان ادعا كرد كه نمرات سه ، ميبنابراين
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15  5/15  5/12  5/17  75/15  5/17  SC10 

5/18  17  17  5/16  25/17  5/17  SC11 

15  14  5/10  15  25/17  16  SC12 

17  5/18  5/15  5/17  75/17  17  SC13 

  

         دهد كه ايده طراحان هاي مختلف نشان مي  هر طراح در جنبه4 مرور كلي نمرات جدول

. ها مشخص شده است ر جنبهبيشتعنوان ايده خالق نسبت به طور آشكار به به 3  و4، 6، 8، 9، 13

رسد استثنائات چندي در نتايج نمرات  به نظر مي. شود  به عنوان بدترين ايده تلقي مي10ايده طراح 

دهد نمره نهايي مستقل از نمرات  نشان ميكه  2  و6 جود دارد، مانند نمرات طراحكلي و خالقيت و

  .هاي مطرح در ارزيابي است تك تك مقوله

 6 بجز طراح ،ندهست در برآورد كلي نيز بهتر ، طراحاني كه نمره خالقيت بيشتري دارند،طوركليبه

. شود  مهمي از يك طرح خوب تلقي ميرسد كه خالقيت جنبة مي به نظر . كه استثنا بر روند كلي بود

  و كنند محور نمره خالقيت باال دريافت مي حل شود كه طراحان راه  مشاهده مي4 و 3در تطبيق جدول 

  .يابد  نمره خالقيت با رويكرد طراحي ارتباط مي،بر اين اساس

  

  هاي تحقيق يافته .	

در هشت مقوله  و كار رفتههراحي بهاي ط اطالعات تجربي مطالعات پروتكل طراحي براي تعيين راهبرد

 هر مقوله شاخصي از مقدار زمان و توجه طراح به هر ياهتعداد گزارش. مدل مهارتي گزارش شده است

 5 و 1 طراحان ، مثالراي ب،دهد هاي طراحان را نشان مي  راهبرد ها تفاوت تكرار داده. فعاليت است

ها و شناسايي محدوديتها نسبت به  آوري داده هاي جمع ا را در مقولههي از گزارشيدرصدهاي نسبتاً باال

كه طراحان   در حالي،شود شناسايي مي» محور مسئله«صورت  راهبرد آنها بهاند ها انجام داده ديگر مقوله

حل دارند كه راهبرد آوري اطالعات و تكرار كمتري در ارائه راه  تكرار بااليي در جمع11 و10 ،6 ،2

 تكرار بااليي در ايجاد و گردآوري 4 و 3طراحان . ي آنها شناسايي شده استبرا» محور اطالعات«

 12، 9، 7 در حالي كه طراحان ،شوند بندي مي طبقه» محور حل راه«صورت راهبرد  دارند كه به حل راه

» محور دانش«صورت راهبرد توان آنها را به  تكرار بااليي از فعاليت مدلسازي دارند و مي13و 

حل، توليد  محور بر ارائه راه حل شود، طراحان راه  ديده مي3 طور كه در جدول همان. دكري بند طبقه

محور به تعريف مسئله  طراحان مسئله. دارندتأكيد آوري و شناسايي  حل نسبت به فعاليتهاي جمع راه

ر به ارائه دارند و كمتتأكيد آوري و شناسايي  اي جمعهمحور بر فعاليت پردازند و طراحان اطالعات مي

 بيشترين ،محور تكرار بااليي در فعاليت مدلسازي دارند و در مجموع طراحان دانش. پردازند حل مي راه

  .استحلهاي جزئي  ا و نيازها و ارائه راههآوري اطالعات، شناسايي محدوديت فعاليتها شامل جمع
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. ورت عددي نشان دادصهتوان ب را نيز مي» محور مسئله«و » محور حل راه«هاي  تفاوت راهبرد

به » ايجاد«با محاسبة نسبت فعاليتهاي ) S/Pشاخص (محور  محور در برابر مسئله حل شاخص راه

و  62/1مقدار S/Pشاخصهاي . آيد دست ميههر طراح ب» آوري و شناسايي جمع«ميانگين فعاليتهاي 

  محور مسئله 5 و 1ن  براي طراحا4/1 و 29/1محور و  حل  راه4 و 3به ترتيب براي طراحان  75/1

  .محور برخوردار است حل دست آمده است كه از مقدار باالتري در طراحان راههب

يند طراحي شامل اها بر مبناي فعاليتهاي اصلي در فر بندي راهبرد منطق طبقه: هاي شناختي راهبرد

هاي انتخابي  همقول. كارگيري دانش ضمني استهحل و ب آوري اطالعات، ارائه راه تعريف مسئله، جمع

در رويكردهاي طراحي كه از . خواهد داشتبستگي يند طراحي و رويكرد طراح ادر طراحي به فر

معرفي  چهار نوع راهبرد شناسايي شده است كه به اجمال ،دست آمدههمطالعات پروتكل طراحان ب

  .اندشده

  

  محور  مسئله•   

 دانشجو به فرم و مسير ورود و خروج .طرح دانشجو پالن هشت ضلعي و قوس است) �كانسپت(ايده 

گيري ايده   و در مراحل اوليه شكلدهد مياهميت بيشتري مايه طرح و ايستايي نسبت به جوهر

. كند هايي از معماري ايران توجه بيشتري مي  و نمايش نمونهانادتال مطرح شده اسسؤبه ) كانسپت(

دانشجو در پايبندي به خالصه طراحي از نمره . برد  بهره مياداندر فرم و ايستايي از مشاوره استوي 

  .ها از حد متوسطي برخوردار است نسبتاً پايين و در ساير مقوله

    

  

  

  

  

  
 
 

  

  

  محور  راهبرد مسئله-)1388(طرح دانشجوي روش آموزشي تعاملي دانشگاه تهران : 3تصوير 

____________________________________________________________________ 
 

 .شود كه به صورت ترسيمي بيان مياست چكيده مفهوم و انديشه نهفته در طرح معماري . 1
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تعريف مسئله توجه دارد و  پروژه طراحي با هدف فهم و  دانشجو به طور خاص و با دقت به مطالعه

  .دكن تأكيد ميبر آن  انتخاب و ،اطالعاتي را كه تأثير مستقيمي بر نيازها و محدوديتها دارند

  

  
  

محوري شامل باالترين فراواني از فعاليتهاي توليد، شناسايي  هاي مورد توجه در راهبرد مسئله  مقوله:4تصوير 

  ].18: [آوري از مدل مهارتي كراس، مأخذ و جمع

  

ع مسئله، اطالعات جديد  نوشود و بر اساس جوي اطالعات كامل انجام نميودر اين رويكرد جست

  شود كه  موضوعاتي مييجوودن فضاي اطالعات و جست كر گردآوري و زمان كمتري صرف بزرگ

حل باقي   فضاي كمتري براي راه،در نتيجهو شوند  طور مستقيم به مسئله طراحي مربوط نميهب

حل در اين راهبرد با نيازهاي   تكامل راه؛حل نيست ي پايين بودن كيفيت راهاذارد كه اين به معنگ مي

  .طراحي سازگار است

  

  محور حل  راه• 

كه سقف آن رو به آسمان باز است و تصوير آسمان در ) گنبد(گيرنده   از فرم در بر4 شماره يدانشجو

توجه ) روح معماري ايراني( به جوهرمايه طراحي در اين طرح. كند شود، استفاده مي آب منعكس مي

ها از كف به سقف و قرار  اوليه و تغيير مكان شيشه) كانسپت(دانشجو در تأييد ايده . شود بيشتري مي

. شود مند مي  بهرهانادتو نحوه ساخت طرح از مشاوره اس) كالبد(دادن حوض به جاي آن، طراحي فرم 

 باالترين نمره نهايي را در بين دانشجويان ، ويها مشخص استطور كه در جدول ارزيابي طرح همان

 .آورد هر دو گروه و نمره خالقيت نسبتاً بااليي را همراه با دانشجويان ديگر به دست مي

 

 

 فعاليت
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  محور حل  راهبرد راه-)1388(طرح دانشجوي چهارم روش آموزشي خالق دانشگاه تهران : 5تصوير 

  

د و بر مبناي مسئله طراحي تعريف نشده كنراحي را بررسي ميدانشجو نيازهاي اصلي ط

 مورد  حل راهارائه پردازد كه براي  آوري اطالعات مي  و در مواردي به جمعدهد ارائه ميحلهايي را راه

دن فضاي كرتر  صرف بزرگيآوري و زمان كمتر  فقط اطالعات خاص جمع، بنابراين ونياز باشد

  .شود اطالعات مي

  

  
  

محوري شامل باالترين فراواني از توليد، شناسايي و  هاي مورد توجه در راهبرد مسئله مقوله :6وير تص

  ].18: [ مأخذ ـآوري از مدل مهارتي كراس جمع

  

حل را شامل  يند مرحلة كوتاه تجزيه و تحليل مسئله، ارزيابي و مرحله طوالني ارائه راهااين فر

آوري اطالعات، دانش   ولي به جاي جمع،محوري است د اطالعاتاين رويكرد نيز مشابه رويكر. شود مي

حل بيشتري نسبت به  شود و تعداد راه حلها سپري مي از حافظه بازيابي و زمان بيشتري در ارائه راه

حلها از نظر كيفي به دليل فضاي تحقيق  د و راهشومحور ايجاد مي محور و مسئله طراحي اطالعات
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حل  در اين راهبرد راه. قش تعريف يا طرح مجدد مسئله طراحي را دارند و نهستندتر متغير بزرگ

حلهاي آنها و معلومات ناشي از تجربة فردي  هاي مشابه طراحي و راه طراحي بر مبناي دانش مسئله

  ].18[در اين رويكرد ممكن است پيشرفتهاي جديد ناديده گرفته شوند. متمركز است

  

  محوري دانش•    

ابتدا دانشجو . استطرح نقشهاي زير گنبد، نورگير و فضاي مركزي غير قابل دسترس ايده اصلي اين 

. شددليل ايجاد فضاي داخلي راهرو مانند و كم عرض حذف از مدل زين اسبي استفاده كرد كه به

هاي قبلي خود  دهد و از مطالعات و يافته دانشجو به جوهرمايه طرح اهميت بيشتري نسبت به فرم مي

طرفه فرم براي انتقال نيروها به دليل چرخش يككند و به استفاده مي) كانسپت(يري ايده گ در شكل

د و از نمره خالقيت باال در بين نكمي از كابل، پايه و صفحات كف استفاده انادتزمين با مشاوره اس

  .شودميتمام دانشجويان و نمره نهايي نسبتاً بااليي برخوردار 

  

  

  

  

  

  

  

  
 محور  راهبرد دانش-)1388(دانشجوي نهم روش آموزشي خالق دانشگاه تهران طرح :  7تصوير 

  

طراح . شود محور مسئله به دقت بررسي و با دانش مسائل مشابه مقايسه مي در طراحي دانش

  آوري اطالعات جديد  به جمع،گيرد و هنگامي كه به نظر كافي نباشد كار ميهدانش قبلي را ب

 و زمان كمتري صرف مرحلة يستق با آخرين دستاوردهاي طراحي ناين دانش مطاب. زدپردامي

  وآوري اطالعات تأكيد بر بازيابي دانش و معلومات از حافظه است تا جمع. شود آوري اطالعات مي جمع

 و "حل ارائه راه"محور با دانش ضمني ارتباط دارد و اين دانش در مرحله   طراحي دانش،بنابراين

 "تعريف مسئله"محور معلومات در  كه در طراحي اطالعات در حالي. دشو  استفاده مي"ازيسمدل"

  ].12[دشوتفاده مياس
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محوري شامل باالترين فراواني از فعاليتهاي توليد،  هاي مورد توجه در راهبرد دانش   مقوله:8تصوير 

  ].18: [ مأخذ- سازي برگرفته از مدل مهارتي كراس آوري و مدل شناسايي، جمع

  

  العات محور اط•

پر، گنبد و تاق در مساجد كه نمونه بارز معماري ايراني است، گرفته شده  ايده طرح از ستاره هشت

دهد و در  دانشجو به جوهرمايه طراحي توجه بيشتري نسبت به فرم و عملكرد نشان مي. است

ماري ايران هايي از مع  در كالس و نمايش نمونهاندااز طرح سؤال است) كانسپت(گيري ايده  شكل

اين دانشجو از نمره خالقيت و نوآوري پاييني . كند  مشورت ميانادت فرم با اسخصوصاستفاده و در 

آوري  محور طراح وقت بيشتري صرف مطالعه طراحي و جمع در طراحي اطالعات. برخوردار است

ل مطرح يند هنگامي كه ابهامي در طراحي وجود داشته باشد، سؤاا در اين فر.دكناطالعات مي

 .دشو مي

  

  

  

  

  

 محور  راهبرد اطالعات-)1388(طرح دانشجوي نهم روش آموزشي تعاملي دانشگاه تهران :  9تصوير 

  

آوري شده  محور بر مبناي اطالعات جمع دانشجو در تعريف مسئله طراحي همانند طراح مسئله

حلهاي پيشنهادي را تا حدي  دهد و تعداد راه حل را ارائه مي با تعريف دقيق مسئله، راهو د كنعمل مي

 

 فعاليت

 فعاليت

  درصد
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 در اين راهبرد جهتگيري .ندكدست آمده از اطالعات ارزيابي هآورد كه بتواند با معيارهاي ب پايين مي

كارگيري آنها هآوري اطالعات و ب تأكيد بر جمع. شود به سمت نيازهاست و دانش فرد كمتر استفاده مي

آوري  يند زمان زيادي صرف جمعا در اين فر.ستعنوان مبنايي براي فعاليتهاي بيشتر طراحي ابه

  .شود  مي"حل ارائه راه" و "تعريف مسئله"اطالعات و زمان كمتري صرف 

  

  

  
  

محوري شامل باالترين فراواني توليد، شناسايي،  هاي مورد توجه در راهبرد اطالعات  مقوله: 10تصوير 

 ].18:[ مأخذ-آوري از مدل مهارتي كراس جمع

 
 


  ريگي نتيجه .

. شديند طراحي و هم محصول طراحي بررسي ادر اين تحقيق تفاوتهاي فردي طراحان هم در فر

 ،"محور مسئله" چهار نوع راهبرد  ساختشباهتها و تفاوتها در انواع رويكردهاي طراحان ما را قادر

 .بندي كنيمرا طبقه در طراحي "محور اطالعات" و "محور دانش" ،"محور حل راه"

 
  

  

  

  

  

  

  

  

 فعاليت

  درصد
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:  مأخذ-بندي نمرات نهايي دانشجويان روش آموزشي خالق بر اساس نوع راهبرد شناختي اولويت :5 دولج

  نگارنده

  نمره نهايي  راهبرد

  38/16  محور مسئله

  13/17  محور دانش

  25/17  محور اطالعات

  5/18  محور حل راه

  نمره خالقيت  راهبرد

  12/17  محور اطالعات

  25/17  محور دانش

  50/17  حورم مسئله

  18  محور حل راه

  
:  مأخذ-بندي نمرات خالقيت دانشجويان روش آموزشي خالق بر اساس نوع راهبرد شناختي  اولويت:6جدول 

 نگارنده

 

. گيرند كار نميطور آشكار بههاي طراحي را به ر طراحان راهبردبيشتبررسيها حاكي از آن است كه   

دهد كه اين مسئله تمايل   فعاليتي است كه اغلب رخ مي"حل ارائه راه" فعاليت انجام شدهدر پژوهش 

  .دهد محوري را در بين طراحان نشان مي حل به راه

. شود يند كامالً متوالي از فعاليتهاي مشخص تكرار ميايند طراحي يك فرادر مدل مهارتي فر   

محور طراحان  برد طراحيدر راه. دهد ها و شناسايي نيازها رخ مي آوري داده فراوانيهاي زيادي از جمع

محور برخوردارند  محور و اطالعات هاي دانش در تعريف مسئله از فراواني كمتري نسبت به راهبرد

در ارزيابي داوران نمره نهايي و خالقيت مربوط به هر يك از رويكردهاي طراحي در جدول ). 3 جدول(

يني را ي نمره نهايي پا،گيرند كار ميهمحور را ب دانشجوياني كه رويكرد اطالعات.  ارائه شده است4

 به  و نمرات خالقيت بااليي دارند،برند كار ميمحور را به حل نند و طراحاني كه راهبرد راهك كسب مي

       محور را  طراحاني كه راهبرد دانش. رسد نمره خالقيت مربوط به رويكردهاي طراحي باشد نظر مي

  .آورند دست ميحل به هاي راه  براي اغلب جنبهتري را  نتايج متعادل،برند كار ميبه

   با تدوين آنها وتواند در چگونگي آموزش معماري نقش مهمي داشته باشد اين راهبردها مي

 غناي ذهن هبه نقاط مؤثر و مهم طراحي پي برد و از طريق تأكيد و تقويت اين نقاط بتوان مي

توان توانمنديهاي بالقوه دانشجويان و  ميهش استفاده از نتايج اين پژوبا . دانشجويان كمك كرد

  :بهبود بخشيد زيرهاي   را در زمينهانادتاس
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. استفاده از قدرت استدالل و منطق دانشجويان در كنار تواناييهاي آنان در ارائه ايده بديع •

پرورش همزمان و متعامل هوش فضايي و خالقيت از مسائلي است كه بايد به صورت هشيارانه 

د و در برنامه آموزش مستقيم و غيرمستقيم دانشگاههاي ايران وريزي ش  برنامهانادتساز طرف ا

  .قرار گيرد

كند براي وجود يا عدم وجود تصورات الزم در مسير حل مسئله  استادان معماري را وادار مي •

  .ل شوندياي ترين ذهن مايه دانشجو اهميت قا  يعني پايه؛معماري

 .كند ايجاد ميهاي نوپا ن در دانشكدهمنبعي مدون براي استادان جوا •
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