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Background and Objectives: The main aim of architectural schools is to train professional architectures
who can design and organize the living spaces for people; however, unfortunately these days most of them
have not reached this goal. The most important reason of this issue is that the topics in the architectural
schools do not correspond with the needs of professional workplaces. So it is important for the
architectural schools to train professional architects who have enough abilities to start working, design
and build real places. The 5 courses of architectural design studio are very important in learning system of
Iranian architectural universities. As a result, it is important to analyse different teaching methods and
their effects on each of these courses. In the first part of this article, the course programs of architectural
design 4 have been analysed. The topics, goals and the steps of each method is explained; and in the
following the effect of inductive teaching method has been analysed at Khayyam University of Mashhad
as the case study of the research. The hypotheses of the research explore that the inductive teaching
method let the students design more creative and rational projects, and fulfil the needs of the projects
that have suitable and correct relations with the spaces.
Methods: The case study is Khayam university of Mashhad because one of the researchers of this research
has been teaching in this university for many years. The research method is descriptive and analytical and
survey. Data were gathered by a questionnaire, observation and documental studies. The validity of the
questionnaire was verified by content validity method and the reliability of the information was controlled
by triangular method. The gathered information was analysed with content analysis, SPSS software, and
graphical and deductive analysis.
Findings: The results show that inductive teaching system let the students design more rational projects,
which fulfil the needs of the projects that have correct relations among the spaces. These projects will be
more executive and reach the architectural training goals in the school’s topics; define a better relation
between the standards of the project and creative concepts and ideas; and will have better space quality
that correspond with the topic of the design. However, this method of teaching design process restricted
the student’s creativity.
Conclusion: By changing the teaching methods of architectural schools, the design process and the results
of the final projects would change. There is a meaningful relationship between the independent and
dependent variable of the study, as the correlation coefficient between the method of teaching designing
process and the final result is satisfactory. According to the results of field studies and the research
background it can be claimed that there is a relation between the teaching method of design process and
the results. Each teaching method, according to its goals and topics, can be successful in designing a good
architectural project that fits the needs and functional conditions. In future, examination of the ways to
alleviate the problems of this instructional approach that led to limiting students’ creativity are
recommended.
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مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر روش آموزش استقرایی بر نتایج طراحی در درس طراحی معماری ( 4نمونه موردی :دانشگاه
خیام مشهد)
احمد میرزاکوچک خوشنویس

* ،1،شادی ضیائی2

 1پژوهشگاه میراث فرهنگی ،تهران ،ایران
 2دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
چکیده
پیشیینه و اهدا ::هدف دانشککدههای معماری ،پرورش نیروی کارآمد جهت سکازماندهی فاکای زیسکتی آدمی میباشکد،
تاریخ دریافت 5 :اردیبهشت 1398
تاریخ داوری 15 :خرداد 1398
تاریخ اصالح 10 :شهریور 1398
تاریخ پذیرش 24 :شهریور 1398

اما متاسکاان شکاهد عدم تحقق این هدف در فاکای حرف ای معماری هسکتی .اصکییترین دلیل بروز این مشککل در تااو
نیاز جامع ی حرف ای با راسکتای آموزش معماران و تاثیر آن بر میزان توانایی دانشآموختگان دانسکت در این راسکتا مزم
اسکت دانشککده ها تالش کنند نیروهایی تربیت کنند ک متناسکا با نیاز وا عی جامع و در جهت برآورده کردن آن نیازها
باشند با توج ب برنام ی آموزش معماری در کشور و سرفصل آموزشی ،سه .عمدهای از تربیت طراحی دانشآموختگان
این رشکککت  ،بر عهده دروس  5گان ی کارگاهی طرح میباشکککد بنابراین ارزیابی روش تدریک ت ت

این دروس حائز

واژگان کلیدی:

اهمیت میباشکد در بشش نشسکت این مقال  ،مباحد درس طرح معماری  4ب لحاظ اهمیت ویژهای ک در آخرین سکال

آموزش استقرایی

آموزش آکادمی

معماری ،داشکت و جز نشسکتین تمرین های جدی دانشکوو پیش از فراتت از تحصکیل میباشکد ،مورد

طرح معماری4

بررسکککی رار گرفتک و در ادامک  ،تکثثیر روش آموزش اسکککتقرایی در طرحهکای نهکایی ،در جکامعک آمکاری مورد نرر

فرایند طراحی

پژوهش(دانشککگاه خیام مشککهدل تحییل میشککود فرضککی ای ک مطرح میگردد این اسککت ک روش آموزش اسککتقرایی
میتواند منور ب خیق طرحهای وا عبینان  ،خال ان با روابط فاایی صحیح شود ک پاسشگوی اهداف طراحی هستند
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روشها :نمون موردی پژوهش با استااده از روش تحقیق ترکیبی بررسی شد عیت انتشاب این دانشگاه سابق ی چندین
سکال ی تدریک یکی از نویسکندگان در این دانشکگاه میباشکد با هدف انوام پژوهش کاربردی و ب روش توصکیای-تحیییی
و پیمایش میدانی اطالعا از طریق پرسکشنام بسکت  ،مشکاهده و مطالعا اسکنادی گردآوری گردید روایی پرسکشنام ها
از طریق روش سکنوش محتوا و در سک مرحی توسط متشصصین بررسی گردیده و برای سنوش ثانوی اعتبار اطالعا از
روش مثیثی اسکتااده شکد اطالعا گردآوری شکده توسکط تحییل محتوا ،نرم افزار  Spssو تحییلهای یاسکی و گرافیکی
مورد بررسی رار گرفت
یافتهها :یافت های تحقیق نشان میدهند روش آموزش استقرایی میتواند منور ب خیق طرحهای وا عبینان  ،با روابط
فاایی صحیح ک پاسشگوی اهداف طراحی هستند ،شود همچنین این روش منور ب خیق طرحهایی ابل اجراتر
میگردد ،ب میزان بیشتری از خیالپردازی فاصی داشت  ،بیشتر توانست اند پاسشگوی مسائل سازهای و اجرایی باشند ،ب
اهداف مورد نرر در سرفصل آموزش طرح  4رابت بیشتری دارند ،بیشتر توانست اند میان ضوابط و احکام با ایدههای
خال ان طراحی ارتباط بهتری بر رار نمایند ،کیایتهای فاایی طراحی شده در پروژههای طراحی شده با روش جزء ب
کل با موضوع طراحی رابت بیشتری دارند ،بیشتر توانست اند ب استانداردهای فااهای عمیکرد مورد نرر و روابط فاایی
صحیح نزدی

باشند؛ اما در عین حال این طرحها مانع پرورش خال یت دانشوو طراحی خال ان میگردد

نتیجهگیری :با تغییر روش آموزش طراحی ،در مواردی ک فرضی تحقیق ب آن اشاره داشت است ،تغییراتی صور
گرفت ک بر اساس آن میتوان برای روش مناسا فرایند طراحی تصمی.گیری نمود و رابط معنیداری میان متغیر وابست
و متغیر مستقل تحقیق وجود دارد ک وجود ی

ضریا همبستگی خوبی میان روش آموزش فرایند طراحی و نتیو

طراحی را اثبا میکند در پژوهشهای آتی میتوان ب ارائ راهکارهایی جهت رفع ضعف این روش پیشنهادی در زمین
محدودسازی دانشوو در پرورش خال یت با روشهای تکمییی پرداخت و مدلهای آموزشی جدیدتری را پیشنهاد نمود

مقدّمه
محوریت دروس کارگاهی طرح معماری در جریان آموزش معماری امری
اسآ ک تقکریباٌ تمکام کارشناسکان آمکوزشی و حکرف معکماری بکر آن

اتااق نرر دارند ] [1اهمیت این محور ب خاطر ایواد ارتباط ما بین دو
مقول ارزشمند در حرف معماری ،یعنی مباحد تئوری و دیدگاههای
نرری از ی سو ،و فعالیتهای حرف ای و اجرایی در طراحی از سوی
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دیگر است ] [2با توج ب ماهیت چند بعدی معماری و ارتباط آن با
حوزههای مشتیف دانش ،شیوه آموزش این رشت  ،در مقایس با رشت های
دیگر ،نیازهای متااوتی را طیا میکند ][3؛ شاید اولین نمود آن را بتوان
در نررا ویتریوس مشاهده کرد ] [4و در همین راستا روش آموزش آن
نیز با چالشهای متااوتی روب روست
با در نرر گرفتن جامعیت معماری و بین رشت ای و چند بعدی بودن
آن ،هدف از واحد طرح معماری  4تالش برای تعریف نرامهای
عمیکردی ،سازهای ،تثسیساتی در الا ی

طرح منسو .معماری است

با توج ب بررسی سرفصل دروس و نگاه درس طرح معماری  4ب ابعاد
مشتیف معماری -ک شرح آن در ادام آمده است -ب طور کیی این
درس یکی از مه.ترین دروس طراحی است ک دانشوو را ب مرحی
پشتگی میرساند و جزو اولین تمرینا جدی معماری -با نگاه اجرایی-
برای دانشوو میباشد از همین رو طرح معماری  4بششی از جمعبندی
آموزش طراحی معماری محسوب گردیده و فرایند آموزشی در آن
میتواند تثثیرا جدی بر فرایند طراحی دانشوو داشت باشد
با توج ب اهمیت دورس  5گان طرح در فرایند آموزش معماری،
محتوای آموزش این دروس همواره مورد توج بوده است و یافتن روش
مناسا آموزش فرایند طراحی ک از ی سو موجا افزایش خال یت
دانشوویان شده و از سوی دیگر نتیو ای وا عگرایان داشت باشد از
دتدت های اصیی مدرسین این دروس بوده است روشهای آموزشی
متااوتی ،همچون روش کل ب جزء ،روش استقرایی یا جزء ب کل،
استااده از نمون های موردی در فرایند طراحی و برای تدریک فرایند
طراحی مورد بررسی و آزمایش رار گرفت اند بنابراین برخی از
تحقیقهای انوام شده ب بررسی جایگاه دروس طراحی معماری و نقش
آنها در پرورش دانشوویان معماری ،محتوای سرفصل این دروس و
ارتباط آن با روش تدریک پرداخت اند؛ ابراهی .و همکاران ،در مقال خود،
فرایند آموزش معماری در یکی از دانشگاههای مالزی را مورد بررسی
رار میدهن د و ب تحییل جایگاه و نقش آموزش طراحی در آتیی های
معماری در فرایند آموزش معماری میپردازند شریعت راد و همکاران،
در مقال خود ،نقش درس طرح معماری  4را در توان حرف ای
دانشآموختگان معماری در دانشگاه معماری یزد را مورد تحییل رار
میدهند و ب یاس اهداف سر فصل و تثثیر درس طرح  4در توان
حرف ای دانشوویان ،از طریق پرسشنام میپردازند تحقیقا بسیاری
نیز ب بررسی روشهای مشتیف آموزش فرایند طراحی پرداخت اند و
مدلهای پیشنهادی خود را برای آموزش این دروس ارائ دادهاند
سییمان استراتژیهای مناسا برای آموزش فرایند طراحی در آتیی های
معماری را ارائ میدهد و بر خطی نبودن فرایند طراحی تثکید داشت و
مراحل مشتیف فرایند طراحی از اسکیکهای اولی تا آنالیز سایت و
طراحیهای گروهی مورد بررسی رار میدهد اییوتی نیز مراحل 8
گان ای برای پرورش کانسپت ارائ میدهد و این فرایند را در  2آتیی
بررسی کرده و واکنشها را مورد تحییل رار میدهد ] [5کرباسی
فرایندی برای آموزش طراحی معماری ارائ میدهد ک شامل  11مرحی
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میباشد این مراحل از خیق کانسپت و پروش هندس های نشستین آتاز
گردیده و در نهایت ب طراحی پالن میانوامد ] [6فرایند پیشنهادی
مشاب روش طراحی از کل ب جزء است ک در این مقال مورد بررسی
رار میگیرد
مرار و همکاران مدلی را برای فرایند آموزش معماری ارائ میدهند ک
بر مبنای پی بی ال -کد 3است و مششص میکند ک استااده از رایان
و تکنولوژیهای جدید در فرایند طراحی را ب طور وا عگرایان تحییل
میکند ] [7اوتابرتا و همکارانش دو روش آموزش طراحی معماری ،یکی
بر اساس رویکرد نقادان و دیگری بر اساس شاخصهای ارزیابی ،را در
نمون موردی پژوهش خود مورد ارزیابی رار داده و در نهایت ب ضرور
استااده از هر دو رویکرد در فرایند طراحی معماری اشاره میکنند ][8
دیزدار نیز فرایند طراحی معماری را پیشنهاد میدهد ک در آن استااده
و تحییل نمون ها ،موجا تقویت خال یت میشود
ارگنگیو در مقال خود مدلی جهانی برای آموزش معماری ارائ میدهد
ک بتواند پاسشگوی مسائل مشتیای باشد ک معماری با آنها درگیر
بوده و اعالم میکند فرایند طراحی ب دو بشش تئوری و عمل تقسی.
میشود ] [9و بششهای جزئی هر ی را مششص میسازد دیاران فرایند
طراحی ارائ میدهد ک پرداختن ب جزئیاتی چون رفتار مشاطا و
نیازهای جسمی و روحی او در مراحل نشست طراحی منور ب خیق
کانسپت میگردد ] [10و مباحد روان شناسی محیط را وارد فرایند
معماری میکند صدرام نیز ب اهمیت تقیید در فرایند آموزش طراحی
معماری جهت نیل ب خال یت اشاره میکند و نوآموز طراحی را ناگریز
از عبور از مسیر تقیید میداند بر همین اساس ،روش آموزش طراحی
معماری بر مبنای استااده از تقیید درست را ارائ میدهد
مرور پیشین تحقیق و نتایج تحقیقا انوام شده مششص میسازد
روشهای تدریک دروس  5گان طراحی ب صور موزا کمتر مورد
بررسی رار گرفت است با توج ب اینک این دروس رویکردها و اهداف
متااوتی با ه .دارند؛ تحییل روش آموزش طراحی در هر ی از آنها ب
صور موزا و با توج ب سرفصل هر درس الزامی است در وا ع منطقی
ب نرر میرسد تا مششص گردد فرایند طراحی کل ب جزء ،فرایند
طراحی استقرایی و برای کدام ی از دروس طراحی معماری مناسا
است و هر روش چ تثثیراتی در نتیو طراحی دانشوویان دارد ک خل
این موضوع در تحقیقا پیشین دیده میشود
پژوهش حاضر با هدف شناخت روش استقرایی در آموزش طرح معماری،
شناخت اهداف درس طرح معماری  4و در نهایت بررسی میزان اثرگذاری
روش آموزش استقرایی بر نتایج طراحی درس طراحی معماری 4
میباشد
بنابر اهداف تحقیق ک پیشتر بیان شد؛ سؤام پژوهش بدین شرح
است:
 oروش طراحی استقرایی چیست و چگون میتوان درآموزش طرح
معماری  4از آن استااده نمود؟
 oتااو روش آموزش کل ب جزء و جزء ب کل در آموزش معماری
چیست؟

احمد میرزاکوچک خوشنویس ،شادی ضیائی

 oروش طراحی استقرایی بر نتیو طراحی دانشوویان چ تثثیری
دارد؟
در پاسخ ب سؤام فوق فرضی پژوهش ب این ترتیا معین میشود:
روش آموزش استقرایی میتواند منور ب خیق طرحهای وا عبینان ،
خال ان با روابط فاایی صحیح شود ک پاسشگوی اهداف طراحی است
بررسیها و مشاهدا میدانی مششص میسازند روش طراحی جزء ب
کل و کل ب جزء روشهای مرسوم در آموزش طراحی معماری  4هستند
براساس تنری .فرضیا فوق مدل نرری رابط بین متغیرهای مستقل
و وابست را ب شکل زیر معرفی مینماید در این پژوهش متغیر مستقل
روش آموزش استقرایی پیشنهادی است ک تثثیر آن بر متغیر وابست ،
ک در اینوا نتایج طراحی دانشوویان معماری است ،ب صور رابط
همبستگی مستقی .است؛ ب طوریک وجود این نوع روش آموزشی نتایج
طرحها را تحت تثثیر رار میدهد

آموزش طراحی معماری
آموزش طراحی معماری امری چالشبرانگیز است ک وابست ب
متغیرهای زیادی میباشد ] [11و چگونگی آموزش فرایند طراحی از
مه.ترین دتدت های آموزشی و پژوهشی مدارس معماری است ][12
آموزش معماری فرایندی است ک از طریق برنام و نرامی مدون ،افرادی
را ب عنوان کارشناس معماری تربیت میکند ] [13و نیازمند ب کارگیری
روشهای کارآمدی است تا در پاسشگویی ب نیازهای کمّی و کیای
برگرفت از توسع اجتماعی-ا تصادی نوین ،کارایی خود را ب نمایش
بگذار د آموزش معماری از موضوعا مه .و کییدی در جریان رشد و
شکوفایی معماری ایرانی ،و ترسی .آینده معماری ایران و جهان ،ب شمار
میآید ] [14در این راستا مدارس معماری و مؤسسا مشتیف آموزش
عالی در جهان و در کشور ما تالش مینمایند تا با تنری .برنام و
محتوای دروس و ارائ آنها ب روشهای شایست و مناسا ،پاسشی
مناساتر برای اهداف آموزشی و چش.اندازهای ترسی .شده آماده سازند
این تالشها از سویی باید ب تولید دانش معماری بیانوامد و از طرف
دیگر آموزش این دانش را ب صور آکادمی در مؤسسا و محیطهای
آموزشی نهادین سازد ب همین سبا از گذشت تا حال مدارس معماری
آموزش این رشت را با شیوههای گوناگون و بعااً کالً متااو دنبال
نمودهاند ] [15این رشت سعی دارد ب تربیت افرادی بپردازد ک بر این
طیف عمل خال ان تسیط یافت و توان انترامبششی ب فاای زیست
انسانی را داشت باشند تا بدین ترتیا ابعاد کمّی و شرایط کیای زیست
و رشد در جامع فراه .گردد ] [16طراحی معماری یکی از اصییترین
دروس آموزش معماری است ک بیشترین ساعا در هات  ،ب این درس
اختصاص داده میشود و درحقیقت ،سایر دروس معماری همچون دروس
سازهای و تاریشی ،در جهت ارتقای کیایت این درس در نرر گرفت
میشوند ][17

جایگاه درس طرح  4در تربیت معماران
مسیر آموزش معماری با طرح پرسش آتاز میشود ] [18و پرسش اصیی
مطرح شده در طرح معماری  4مسائل پیچیده عمیکردی است با در نرر
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گرفتن جامعیت معماری و بین رشت ای و چند بعدی بودن آن ،هدف
این طرح ،تالش برای تثلیف نرامهای عمیکردی ،سازهای ،تثسیساتی در
الا ی طرح منسو .معماری است در این پروژه عالوه بر فرایند
خال ذهن ک در ب وجود آوردن ی ایده کیی طرح و بیان معماری
نقش محوری بازی میکند؛ مطالع د یق و نراممند ضوابط،
محدودیتها و شرایط خاص برنام پروژه و نیز محیط و بستر رارگیری
آن گریزناپذیر است این طرح باید در نهایت ب تیایق و تثلیف درستی
از نرامهای مشتیف ب وجود آورنده بنا ،مثل سازه و ایستایی ،سازمان
عمیکردی ،نرام تثسیسا و تنری .شرایط محیطی و نیز نر .معنایی
معماری دست یابد ][19
با توج ب اینک هدف اصیی این درس جامعیت معماری و ب کارگیری
آموخت های مشتیف دانشوو از دروس دیگر در این طرح است؛ این درس
ب عنوان اولین تورب حرف ای معماری دانشوو تیقی میشود ][20
برای این درس موضوعاتی میتوانند مناسا باشند ک نرام عمیکردی
خاص و پیچیده آنها در عوامل متنوع تثثیرگذار بر طراحی اع .از
پیچیدگیهای عمیکردی ،شرایط خاص محیطی ،ضوابط و
محدودیتهای خاص ،تنوع خواست های برنام  ،مسائل فنی ساخت و
را ایواب نماید ][21

روشهای آموزش طرح 4
فرآیند طراحی ،امری پیچیده است ک در خصوص مراحل آن،
دیدگاههککای گوناگونککی وجککود دارد صاحانرران عمومککاً ایککن
فرآینککد را پذیککرش و شککناخت (فهکک.ل مسثل  ،ایدهپککردازی،
انتشککاب ایککده و اجرای پروژه برشککمردهاند ][22
همانطورک پیشتر اشاره شد؛ هدف طرح معماری  ،4افزایش توانایی
دانشوو در بر راری ارتباطی هم جانب میان عوامل مشتیف تثثیرگذار
بر طراحی است ک این هدف با در نررگیری موضوعی با عمیکردی
پیچیده دنبال میگردد بر این اساس ،عموماً موضوع تثثیرگذار در فرایند
طراحی ،ضوابطی است ک بر اینگون عمیکردها ،ب صور جدیتر،
حک .فرما است
بشش تحقیق و مطالعا با طراحی ،دو مرحی جداییناپذیر و مکمل در
طراحی معماری میباشند ک می بایست پای و اساس هر نوع فرایندی
برای طراحی معماری در نرر گرفت شوند ] [23چالش اصیی ،چگونگی
بر رای ارتباط میان این دو بشش است چگونگی ارتباط میان این دو
بشش در طراحی منور ب طرح دو روش مرسوم برای آموزش معماری
در طراحی معماری  4گردیده ک در آتیی های مشتیف ،مورد استااده
رار میگیرد؛ در ادام ب بررسی این دو روش پرداخت خواهد شد

فرایند طراحی استقرایی یا جزء ب کل
طراحی دو فرایند اساسی تولید واگرا و تولید ه.گرا را در خود دارد
تولید واگرا تدوین انگارههای متعدد از ی مشاهد یا جمی است و با
ابداع انگارههای گوناگون یا راهحلهای بالقوه سروکار دارد در مقابل،
تولید همگرا عمل استنتاج یا ساخت ی انگاره از اجزائی کثیر است
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بعای از معماران ب عنوان افردی شناخت شدهاند ک فاای معماری را
از درون ب بیرون طراحی میکنند (برای مثال ،لوکوربوزی ل ،در حالی ک
معماران دیگری ب عنوان کسانی ک فاا را از بیرون ب درون طراحی
میکنند شناخت شدهاند (برای مثال ،میک ونده رول طراح ب هر طریقی
ک کار کند ،ب هر حال ناچار ب بول ی طرح یا موموع ای از
طرحهاست بعای از طراحان معتقدند ک در هر زمان فقط ی راه حل
بالقوه باید ارائ شود و در صورتی ک پذیرفت نشد؛ راهحلهای دیگر
تعریف و ارائ شوند بعای دیگر معتقدند ک بر اساس منطق طراحی،
باید ب بیش از ی راهحل رسید و بعد آنها را ارزیابی کرد ][24
با توج ب تعاریف ارائ شده فوق میتوان ،طراحی جزء ب کل را مشاب
تولید ه.گرا و طراحی کل ب جزء را مشاب تولید واگرا دانست
طراحی معماری فرایندی است چند بعدی ک تمامی نیازهای عمیکردی،
معنایی ،سازهای و رفتاری میبایست در آن پاسخ داده شود ] [21در
فرایند طراحی ،پیدایش ایدههای اولی در ارتباط با مو عیت طراحی است
ک از تعامل طراح و مسئی طراحی شامل دو مولا موضوع و بستر طرح
ایواد میشود ] [25برای این منرور ،در این روش ،دو بشش «زمین
پروژه» و «موضوع پروژه» در الا تمرینا اولی مورد بررسی رار
میگیرند این تمرینا موضوعا مورد نرر را از جزئیترین عوامل مورد
بررسی رار میدهند در وا ع در فرایند طراحی استقرایی یا جزء ب کل،
آشنایی خود دانشوو با موضوعا پروژه ب صور موزا و جزء ب جزء
آتاز کرده و در نهایت ب ی پاسخ کیی میرسد
در فرایند طراحی ،دم زدن در زمین طرح و یادداشتبرداری و ثبت
هرگون اطالعا برای شناخت اولی ضروریست و این اطالعا در نهایت
در الا ی نتیو ک حاصل ی فرایند تصمی.گیری جدی است؛ ارائ
میشود ] [21این نتیو در الا ماکتی ب عنوان «انگاره شکیی» ارائ
می گردد ک ب تمام عوامل موجود در سایت ،پاسشی صحیح و منطقی
داده است و شامل تودهای با فرمهای کامالً نرم و ابل انعطاف بوده تا
ذهنیتی شکیی را ب طراح حک .نکند
از سوی دیگر ،رفتارها و ضوابط پروژه در الا تمریناتی جزئی و کامالً
موزا مورد بررسی رار گرفت و دانشوویان با ت ت فااها ،نیازهای
عمیکردها ،و رفتارهای مشاطا ،در جزئیترین موارد آشنایی کامل پیدا
کرده و نتیو را در الا ماکتی ب عنوان «انگاره رفتاری» ارائ میدهند
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شکل :2انگاره رفتاری نتیو بررسیهای موضوع
Fig. 2: Behavioral model as the result of subject analysis

ترکیا این دو ماکت ،ک شامل ارزیابی و اولویتبندی موضوعا درنرر
گرفت شده در هر دو ماکت میباشد؛ دانشوو را ب سمت خیق کانسپت
یا ایده سوق میدهد کانسپت در این مرحی شامل توده حومی و پالنها
و برشهای کیی میباشد
در وا ع ی ترکیا منطقی در این مرحی پاسشی صحیح ب موضوع
طراحی خواهد بود ک پک از آن کانسپت طراحی توسط دانشوو و کم
استاد ب پشتگی رسیده و نقش های تکمییی ،شکل میگیرند
در مورد مسثل معماری -چ در آموزش و چ در طراحی وا عی -نوعککی
عککدم تمایککل بکک تصریککح و تبییککن کامککل و د یککق مسککثل
درمیان پژوهشککگران جامعکک معماری دیده میشککود عیت این امر،
تر س از بست شدن دست و پای طراح برای آن چیزی اسککت ک
خال یت خوانده میشککود ] [26اما همانطورک در این روش مششص
گردید؛ بیان روشن مسثل معماری از طریق تعریف د یق جزئیا
میتواند منور ب خیق ایدههای نو و در عین حال پشت تر گردد این
روش تمام مسائل تثثیرگذار در طراحی را ب همراه جزئیا کامل آنها
در ابتدا ب طور کامل بررسی نموده و ب صور موازی پیش میبرد و در
نهایت از تحییل نتایج مناسا این جزئیا ب ی پاسخ صحیح در مورد
طرح نهایی معماری میرسد ب همین دلیل ب نرر میرسد برای آموزش
طراح معماری  ،4ک موضوعی دارای عمیکردها و روابط فاایی پیچیده
و چند منروره است ،مناسا باشد و از همین رو در این تحقیق ب بررسی
تثثیرا این روش آموزش در نتایح طراحی معماری  4در نمون موردی
تحقیق میپردازی.

فرایند طراحی کل ب جزء

شکل :1انگاره شکیی نتیو بررسیهای زمین
Fig. 1: Formal model as the result of site analysis

خال یت ب معنای توانایی خیق ایدههای مشتیای میباشد ک جنب
نوآوران داشت باشند ] [27و طراحی ی عی .و هنر توأم با نوآوری و
تغییر است ] [28بنابراین در فرایند طراحی معماری میبایست تا جایی
ک ممکن است موال ایدهپردازی وجود داشت باشد موضوع حائز اهمیت
در این روش ،پرورش خال یت دانشوویان با حدا ل محدودیت میباشد؛
ب طوریک بتوانند در فرایند طراحی ،پک از انوام مطالعا در مورد
زمین پروژه ،ضوابط و نمون های تطبیقی ،ب ایده پردازی بپردازند
معمومً محققان ،مؤلا خال یت در ایده را مه.ترین ویژگی مثبت ایده در
نرر میگیرند ][29
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از طریق خال یت است ک انگیزه ایواد و کارهای جالا و جدید ب کم
آن انوام میشود از طرف دیگر برای فراتر رفتن از رهیافت و استدملهای
روزمره در حل مسثل  ،ششص ب توسع تشیل و بررسی امکانا و
احتمام و نیروی بالقوه موجود در ی وضعیت خاص نیاز دارد و گاهی
مستیزم جهشی خالق و مطمئن برای بررسی آزادان احتمام آتی است
][30
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شکل  :3فرایند طراحی از جزء ب کل
Fig. 3: Design process with inductive method

در مرحی مطالعا دانشوویان ابتدا تحییل سایت را ب صور کامل انوام
داده و با عوامل زمین آشنایی پیدا میکنند پک از آن مطالعا مزم
جهت آشنایی با موضوع طرح و ضوابط و استانداردهای آن انوام میگیرد
ک در اتیا موارد ب صور ارائ های جمعی توسط خود دانشوویان
میباشد در مطالعا تطبیقی ،عالوه بر مطالع روی نمون های مشاب ،
ضوابط و استاندارهای مورد نرر را نیز در آنها بررسی میکنند و پک از
اتمام مرحی مطالعا  ،مرحی «طوفان ذهنی» را پشت سر میگذارد ک
در آن با استااده از خال یت خود ب ایدهپردازی پرداخت و محصول این
مرحی خیق کانسپت حومی میباشد
در بسیاری از موا ع ،دانشوویان میتوانند چندین کانسپت را در الا
ماکتهای اولی ارائ داده و ارزیابی روی تمامی آنها صور میگیرد
این کانسپت حومی ،کییتی از پروژه است ک بر اساس ضوابط ،مورد
ارزیابی رار گرفت ک در صور پاسشگویی ب آنها ،پالن بر اساس آن
طراحی میگردد طراحی پالن و حو .در این مرحی طی ی فرایند
رفتوبرگشتی صور میگیرد و در نهایت جزئیا پروژه پک از ب نتیو
رسیدن کییت آن ،شکل میگیرند

روش تحقیق
ب منرور اثبا فرضی ها و مدل نرری مطروح  ،و بررسی اثبا و نای
رابط نرری بین متغیر مستقل و وابست  ،در این تحقیق ابتدا مطالعا
اسنادی پیشزمین شناخت محقق را نسبت ب فرایند آموزش طراحی و
روش استقرایی فراه .مینماید در همین راستا ،در تحقیق حاضر روش
آموزش استقرایی و روش آموزش ب صور کل ب جزء در فرایند آموزش
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طراحی در ی مورد پژوهشی درس طرح معماری  4دانشگاه خیام
مشهد ،مورد بررسی و مقایس رار گرفت است عیت انتشاب این جامع
آماری ،شناخت شرایط محیطی و فاای آموزشی ب دلیل سابق کار
یکی از محققین در این دانشگاه است با توج ب تورب محقق در آموزش
طراحی معماری  4و بررسی و آشنایی با این درس و فرصتی ک در
بررسی نرری مدل نرری در بین دانشوویان این درس فراه .بود؛ این
پژوهش ب بررسی فرایند طراحی درس طراحی معماری  4در الا ی
پیمایش میدانی ا دام نموده است بنابراین جامع آماری تحقیق
دانشوویان دو کالس طرح  4معماری دانشگاه خیام مشهد ب تعداد 30
نار در هر کالس بودند ک محقق در طول ترم بر روند پیشرفت تحصییی
آنها در این درس اشراف کامل داشت است پرسشنام ها در این تحقیق
توسط داورانی ک اساتید آموزشی دانشگاه و معماران فعال شهر مشهد
میباشند و طرحهای نهایی هر دو گروه دانشوو را مورد ااو و بررسی
رار دادهاند ،تکمیل شدهاند برای سنوش اعتبار یا روایی ابزار گردآوری
اطالعا در این تحقیق اعتبار محتوای پرسشنام ها مورد بررسی رار
گرفت است و برای این منرور محتوای سؤام توسط  11متشصص
آموزش طراحی معماری در  3مرحی سنویده شده است تا هم جوانا
مه .و اصیی ماهوم مورد اندازهگیری و فرضی تحقیق را در برگیرد و در
پایان نتایج حاصل از تحییلهای آماری ارائ میشود تحقیق از نوع
کاربردی و روش تحقیق ،توصیای -تحیییی و پیمایش میدانی در الا
ی نمون موردی ب صور ترکیبی و تحییل محتوا میباشد
اطالعا گردآوری شده از پرسشنام ها ،براساس اوزان تعیین شده ب
دادههای آماری تبدیل شده و ب صور میانگینهای عددی ارائ شد و
در نهایت توسط تحییل منطقی ،یاسی و گرافیکی مورد جمعبندی و
تحییل رار گرفت است
برای افزایش اعتبار تحقیق نیز ،از روش اعتبارسنوی مثیثی استااده
گردید و نتایج ثانوی با نتایج اولی مورد تطبیق رار گرفت

بحث و یافتهها
جامع آماری
درس طرح معماری  4بیش از  13سال است ک در دانشگاه خیام مشهد
تدریک میشود و در این مد تغییرا مشتیای در محتوا ،هدف و شیوه
ارائ آن صور گرفت است در فصل جدید (کارشناسیپیوست ل ،نگاه
طراح ب موضوع از خرد تا کالن است و عوامل مشتیای ک در معماری
نقش دارند همانند سازه ،تثسیسا  ،عوامل محیطی و عمیکردی موموعاً
در این درس تعریف شده است
جامع آماری در این پژوهش ،دانشوویان  2کد کارگاهی ،شامل 60
دانشوو میباشند ک واحد طرح معماری  4را در ترم گذشت در دانشگاه
خیام مشهد گذارندهاند  50درصد این جامع روش کل ب جزء و 50
درصد روش جزء ب کل را تورب نمودهاند نتایج حاصل از این دو فرایند
آموزش طراحی توسط  20نار از استادان معماری و معماران با سابق
مشغول ب کار معماری در دانشگاههای آزاد و خیام مشهد ،مورد داوری
و ااو رار گرفت و پرسشنام ها توسط آنها تکمیل شدهاند
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شکل  :4فرایند پژوهش
Fig. 4: Research process

جمعآوری و تحییل اطالعا
در این بشش چگونگی تبدیل پارامترهای مطرح شده در فرضی تحقیق،
ب جهت سنوش و آزمون ب آیت.های نمون و ابل پرسش در الا
پرسشنام های بست پاسخ مطرح شده است سپک نتایج جمعبندی و
در جداول و نمودارهایی ارائ شده است ک در سمت بررسی پاسخهای
هر پرسش ،توزی تحیییی از اطالعا آماری دیده میشود

طرح ساختار پرسشنام
فرایند طراحی شامل  4مرحی اصیی میباشد :جمعآوری اطالعا و
آنالیز؛ ایدهپردازی؛ ارائ راهحلها و حل مسثل ] [27بر این اساس
سؤام پرسشنام تنری .شد و برای سنوش اعتبار یا روایی
پرسشنام ها از روش سنوش روایی محتوا استااده شده و برای این
منرور محتوای سؤام توسط  11متشصص آموزش طراحی معماری در
 3مرحی سنویده شده است تا هم جوانا مه .و اصیی ماهوم مورد
اندازهگیری و فرضی تحقیق را در برگیرد بدینصور ک بر اساس مرور
ادبیا موضوع و مدل نرری تحقیق سؤام پیشنهادی محقق برای
متشصصین مورد نرر فرستاده شده و از آنها خواست شده تغییرا
پیشنهادی خود را برای ساختار پرسشنام اعمال نمایند پرسشها
اصالح شد و برای تغییرا و تنا اا پیشآمده اوزان مششص شده و
در مرحی بعد از متشصصین خواست شده ب این تغییرا نمرهدهی
نمایند و در مرحی آخر ،براساس نمرهدهیهای انوام شده ،سؤام نهایی
تعیین شده و دوباره برای متشصصین ارسال شده تا ب اجماع نهایی برای
ساختار پرسشنام برسند

Designing plan
and 3D model
back and forth

Gathering
information

Designing plan
and 3D model
simultaneosly

Studding city
maps

Studing the
standards

Brain storming,
creativity,
combination
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& of the project
their relations

3D concepts,Evaluation of
the standards,Plan design

Studding
comparative
example

Completing final
maps

Site analysis

شکل  5فرایند طراحی از کل ب جز
Fig. 5: The process of whole-to-part design

بر این اساس ،پرسشها بر مبنای فرضی تحقیق ب شرح زیر هستند
(پاسخها در الا  4گزین شامل نمرهدهی از 0تا  3 ،3تا  5 ،5تا  8و 8
تا  10میباشندل:
 -1نتیو حاصل تاچ میزان از خیالپردازی فاصی داشت و ابییت اجرا
در محیطهای حرف ای را دارد؟
 -2پروژه نهایی تا چ حد توانست ب اهداف مورد نرر در سرفصل آموزش
طرح  4پاسشگو باشد؟
 -3پروژهی نهایی تا چ حد میان ضوابط و احکام با ایدههای خال ان
طراحی ارتباط بر رار کرده است؟
 -4طرحهای نهایی تا چ میزان دارای خال یت و نوآوری هستند؟
 -5پروژه نهایی تا چ حد پاسشگوی مسائل سازهای و اجرایی است؟
 -6کیایتهای فاایی طراحی شده در پروژهها تا چ میزان با موضوع
طراحی رابت دارد؟
 -7طرحهای نهایی تا چ میزان ب استانداردهای فااهای عمیکرد مورد
نرر نزدی هستند؟
 -8طرحهای نهایی تا چ میزان ب روابط فاایی صحیح نزدی هستند؟
شکل شماره  6نمودار نتایج حاصل از پرسشنام ها است ک در آن نتایج
طراحی هر دو گروه ،توسط داوران مورد بررسی رار گرفت و پرسشهای
مورد نرر با همان داوران مطرح شده است در این نمودار نیز ،دانشوویان
گروه اول ،آن دست از دانشوویان هستند ک طرح معماری  4خود را با
روش جزء ب کل گذرانده و گروه دوم ،آن دست از دانشوویان میباشند
ک طرح معماری  4خود را با روش کل ب جزء تورب کردهاند
این نمودار میزان تثثیر ا مثبتی را ک هر روش بر اساس پرسش مورد
نرر داشت است؛ ب صور میانگین عددی امتیاز حاصی از پاسخها نشان
میدهد
فرایند تنری .و تحییل دادههایی ک توسط پرسشنام و مشاهده
گردآوری شد؛ در س مرحی تنری .و تحییل گشت :تیشیص دادهها؛
عرض دادهها و نتیو گیری در مرحی تیشیص ،دادهها انتشاب ،تمرکز،
تنری .و تبدیل ب صورتی خالص تر گردیده تا بتوان میانگی کمّی آنها
را محاسب نمود

احمد میرزاکوچک خوشنویس ،شادی ضیائی
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شکل  :6نتایج حاصل از پرسشنام ها در مرحی اول
Fig. 6: The results of the questionnaires in phase 1
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 پروژههای طراحی شده توسط روش جزء ب کل ب اهداف مورد نرردر سرفصل آموزش طرح  4رابت بیشتری دارد؛
 پروژههای طراحی شده توسط روش جز ب کل بیشتر توانست اند میانضوابط و احکام با ایدههای خال ان طراحی ارتباط بهتری بر رار نمایند؛
 پروژههای طراحی شده توسط روش کل ب جزء دارای خال یت ونوآوری بیشتری است؛
 پروژههای طراحی شده توسط روش جزء ب کل بیشتر توانست اندپاسشگوی مسائل سازهای و اجرایی باشند؛
 کیایتهای فاایی طراحی شده در پروژههای طراحی شده با روشجزء ب کل با موضوع طراحی رابت بیشتری دارند؛
 پروژههای طراحی شده توسط روش جزء ب کل بیشتر توانست اند باستانداردهای فااهای عمیکرد مورد نرر نزدی باشند؛
 پروژههای طراحی شده توسط روش جزء ب کل بیشتر توانست اند بروابط فاایی صحیح نزدی باشند
برای افزایش اعتبار این بشش از تحقیق از روش اعتبارسنوی مثیثی
استااده شد؛ بدینصور ک داورانی ک نتایج طراحی آتیی ها را مورد
تحییل رار دادند ،در مرحی بعدی ،نررا خود را در پرسشنام ها،
بدون تاکی آثار ارائ دادند بدین صور ک در حالت اول ،برای داور
مششص بود ک پروژه توسط چ فرایندی خیق شده است و در مرحی
بعد با عدم آگاهی ب این موضوع ب تکمیل پرسشنام ها میپرداخت
نتایج حاصل از این مرحی با نتایج حاصل از مرحی نشست مورد یاس
رار گرفت و انطباق این نتایج تثیید گردید
نتایج حاصل از مرحی دوم برای اعتبارسنوی مثیثی در شکل شماره 7
مششص شده است همانطورک مالحر میگردد ،تااو ار ام حاصل
از مرحی نشست و مرحی دوم کمتر از  3درصد است ک این میزان
انطباق اعتبار نتایج حاصی را تثیید مینماید

1
0

Second group's students

First group's students

شکل  :7نتایج حاصل از پرسشنام ها در مرحی اعتبارسنوی مثیثی
Fig. 7: The results of the questionnaires in triangulation phase

در مرحی عرض دادهها ،موموع ای سازمانیافت بر اساس اوزان مششص
شده در گزین های پرسشنام ظاهر ساخت شده و میانگین آنها در
نمودارهای گرافیکی ارائ و یاس میان دو جامع آماری صور گرفت
در نهایت در مرحی نتیو گیری گزارههای مربوط ب صور زیر آشکار
گردیده است:
 روش طراحی جزء ب کل نسبت ب روش کل ب جزء منور ب خیقطرحهایی ابل اجراتر میگردد این طرحها ب میزان بیشتری از
خیالپردازی فاصی داشت و وا عگرایان تر هستند؛

نتیجهگیری
وجود رابط مثبت میان روش آموزش فرایند طراحی با نتیو طراحی
ب نحوی ک در بشش یافت ها ب آن اشاره شد؛ تثیید گردید همانطورک
مالحر شد؛ با تغییر روش آموزش طراحی ،در مواردی ک فرضی
تحقیق ب آن اشاره داشت است ،تغییراتی صور گرفت ک بر اساس آن
میتوان برای روش مناسا فرایند طراحی تصمی.گیری نمود و رابط
معنیداری میان متغیر وابست و متغیر مستقل تحقیق وجود دارد ک
وجود ی ضریا همبستگی خوبی میان روش آموزش فرایند طراحی و
نتیو طراحی را اثبا میکند
با توج ب یافت های حاصل از مطالع میدانی و پیشین موضوع تحقیق
در ارتباط با نقش روش آموزش فرایند طراحی در نتیو طرح ،میتوان
ادعا کرد وجود رابط مثبت میان روش آموزش فرایند طراحی و نتیو
طرح با یافت های متشصصانی چون ابراهی .و شریعت راد ،همگرایی دارد
با توج ب خالئی ک در پیشین تحقیق پیرامون تحییل روشهای
آموزش طراحی و سنوش ارتباط آنها با موضوع سرفصل آموزشی طرح
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مورد نرر وجود داشت؛ این تحقیق ب بررسی روش آموزش استقرایی یا
جزء ب کل ب عنوان یکی از روشهای مرسوم در آموزش طراحی معماری
پرداخت و در ی موردپژوهی ب بررسی مناسا بودن این نوع از آموزش
 پرداخت4 برای درس طراحی معماری
هر کدام از روشهای آموزش فرایند طراحی ب واسط هدفی ک دنبال
میکنند و موضوعاتی ک تمرکز بیشتری بر آن دارند؛ میتوانند در
 نیازها و شرایط عمیکردی،طراحی ی پروژه معماری متناسا با اهداف
و زمین ای آنها نقشی مثبت ایاا نموده و منور ب پروژههایی گردند ک
رابت بیشتری با هدف طراحی دارند
 فرضی تحقیق را ب طور کامل تثیید نمیکنند در وا ع،یافت های تحقیق
یافت های حاصل از تحییل جامع آماری نشان داد ک روش آموزش
 با روابط فاایی، استقرایی میتواند منور ب خیق طرحهای وا عبینان
 شود؛ اما مانع پرورش خال یت،صحیح پاسشگوی اهداف طراحی هستند
دانشووی طراحی خال ان میگردد و در این بشش فرضی تحقیق را رد
میکند
این روش ب واسط توج هم جانب و همزمان ب مسائل عمیکردی و
 مشکال مربوط ب حل اینگون،روابط فاایی در ابتدای فرایند طراحی
مسائل را در طول فرایند طراحی حل نموده و منور ب خیق پروژههای
وا عگرایان ای میگردد ک پاسشگوی اهداف طراحی میباشند اما
 پرداختن ب چنین موضوعاتی در ابتدای،همانطورک مالحر شد
 خال یت دانشوو را دچار مشکل کرده و توج این چنین،فرایند طراحی
 مانع پرورش،د یق ب اصول و ضوابط طراحی فااها در ابتدای طراحی
خال یت دانشوو شده و طرحهای نهایی دارای نوآروی کمتری هستند
در پژوهشهای آتی میتوان ب ارائ راهکارهایی جهت رفع ضعف این
روش پیشنهادی در زمین محدودسازی دانشوو در پرورش خال یت با
روشهای تکمییی پرداخت و مدل جامعتری برای این فرایند طراحی
ارائ نمود

مشارکت نویسندگان
 برابر در این پژوهش مشارکت داشتند.تمام نویسندگان ب نسبت سه

تشکر و قدردانی
 ب،در اینوا مزم است از استادان و دانشوویان دانشگاه خیام مشهد
 تشکر و،دلیل مشارکت فعالشان در این پژوهش ک بر تنای آن افزود
دردانی ب عمل آید
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