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چکیده

بیان مسئله :استفاده از نقشههای ذهنی نوآموزان معماری منجر به آشنایی با تفکرات ذهنی آنها میشود.
این امر ،برونسازیِ دانش ذهنی آنان را در پی خواهد داشت و در نهایت زمینه را جهت ساختاردهی و
سازماندهی ایدههای نوآموزان فراهم میکند.
طراحی ،مبتنی بر
هدف پژوهش :هدف از این پژوهش آگاهی از تداعیات ذهنی نوآموزان معماری در فرآیند
ِ
الگوگیری از طبیعت با ارایه نقشه اجماعی از خوانش ذهنی آنان در جهت بهبود تفکر طراحی نوآموزان است.
روش پژوهش :این پژوهش از نوع کیفی است .از منظر هدف ،کاربردی و از پژوهشهای میدانی محسوب
میشود که پس از بررسی اسناد و آرای صاحبنظران به بررسی روش دستیابی به نقشه ذهنی نوآموزان
معماری با استفاده از تکنیک( ZMETتکنیک پیشنهادی زالتمن برای دستیابی به ساختار ناخودآگاه ذهنی
افراد) میپردازد.
نتیجهگیری :نقشه ذهنی نوآموزان بیانگر آن است که طبیعت میتواند در فرآیند طراحی معماری مؤثر واقع
شود .نتایج نشانمیدهند که در روند الهامگیری نوآموزان از طبیعت در ویژگیهای طرح معماری %26 ،در
تحلیل معنایی بهره جستهاند .مطابق نتایج مستخرج از مصاحبه با آنان الگوهای فرمی و هندسی ،با %21
انتخاب ،بیشترین گزینش را در بین الگوها داشتهاست .نوآموزان از این الگوها  %36در مراحل خلق ایده
و ایدهیابی استفاده کردهاند که بیش از سایر مراحل فرآیند طراحی است .لذا توجه به سایر مراحل فرآیند
طراحی در الهامگیری از طبیعت باید در آتلیههای معماری و مطالعات آتی مورد توجه قرارگیرد.
واژگان کلیدی :نقشه ذهنی ،نوآموزان طراحی ،طراحیمعماری ،طبیعت ،زیمت (.)ZMET

مقدمه و بیان مسئله

انسان و طبیعت رابطه دیرینه و دوستانه باهم داشتهاند.
انسانها از ابزار معماری جهت زندگی در طبیعت بهرهگرفتهاند
(خاکزند و احمدی .)1386 ،طبیعت ،منشأ استعارههای
بوده است که نوآموزان را از سطحینگری دور خواهد
مهمی 
داشت (آنتونیادس .)1396 ،استعارهها که نقش اساسی در
تفکر و دانش ایفا میکنند ،شکلدهندۀ افکار انساناند .انسان

در هر دقیقه صحبتکردن به طور میانگین حدود شش
استعاره به کار میبرد که با توج ِه بیشتر به استعارههای
مورد استفاده ،میتوان از افکار و احساسات وی اطالعات
دقیقتری کسب نمود ( .)Zaltman, 1996از آنجا که تصاویر
ذهنی ،حاصل ارزیابی انسان از محیط است (نظیف و مطلبی،
 ،)1398شناخت تصویر ذهنی طراح نسبت به یک الگوی
خاص از طبیعت (به واقع منظور از الگو ،برداشتهایی است
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که نوآموزان از مصادیق موجود در طبیعت دارند) ،چگونگی
تأثیرپذیری از طبیعت را آشکار خواهد ساخت (Zaltman,
 .)1997روشی که قادر به شناخت ذهن نوآموز طراحی بوده
و درکی از تصویرپردازی ذهنی و ایدهای که وی از الگوهای
الهامگرفته از طبیعت در ذهن دارد ،ضروری به نظر میرسد.
تصویر ذهنی طراح ،در قالب ساختارها و روابط آنها در نقشه
ذهنی حاصل میشود .مطالعۀ نقشه ذهنی (که در واقع ترسیم
مجموعهای از مفاهیم و روابط بین آنهاست و سبب استخراج
دانش ذهنی نوآموز میشود) میتواند در شناخت ذهن نوآموزان
بسیار اثرگذار باشد .تصویر  1بیانگر مراحل انجام این پژوهش
است.
در پژوهش حاضر ،پژوهشگران در تالشند با استفاده از روش
ذهن
زیمت به درک صحیحی از تأثیر الگوهای طبیعت بر
ِ
طراحان مبتدی دست یابند .این روش ،به منظور استخراج
الگوهای ذهنی نوآموزان معماری و درک افکار آنان در مواجهه
با الگوهای طبیعت مورد بهرهبرداری قرارگرفته و در پی پاسخ
به سواالت زیر است:
 -1نقشه ذهنی طراح مبتدی معماری در الها مگیری

ا ز ا لگو ها ی مو جو د د ر طبیعت چگو نه ا ست ؟
 -2بهرهگیری از وجوه متنوع موجود در الگوهای طبیعت ،در
چه گامی از مراحل فرآیند طراحی به نوآموزان معماری کمک
خواهد نمود؟

مبانی نظری و ادبیات موضوع

•طبیعت به عنوان محرک بصری
طبیعت با قابلیتهای فراوان ،منبع بسیار مناسبی برای یادگیری
و الگوگیری خالق و کشف راههای جدید در حل مسائل طراحی
است .وجوه مختلف طبیعت میتواند ابزارهایی خالق در فرآیند
ابداع راهحلهای طراحی باشد .پژوهشهای انجامشده حکایت از
آن دارند که طبیعت از منابع خلق ایده در طراحی معماری است
و البته در برخی از این پژوهشها ،برای یادگیری و بهرهمندی
از طبیعت واژه بیونیک استفاده شده است ( فالحت و شهیدی،
1389؛ فیضی ،علیپور و محمدمرادی1396 ،؛ Chiu & Chiou,

2011؛ Araghizadeh, 2014؛ Fu, Moreno, Yang & Wood,
2014؛ Sadri, Kavandi, Jozepiri, Teimouri & Abbasi,
2014; Gruber & Imhof, 2017; Sugár & Leczovics,

تبیین فرآیند تفکر طراحی معماری مبتنی بر یادگیری از طبیعت
فرآیند طراحی معماری

مطالعه و شناخت ارتباط فرآیند تفکر طراحی و یادگیری از طبیعت
سؤال دو

یادگیری از طبیعت

سؤال یک
نقشه ذهنی طراح مبتدی معماری در الهامگیری از الگوهای

بهرهگیری از وجوه متنوع موجود در الگوهای طبیعت ،در

موجود در طبیعت چگونه است؟

طبیعت به عنوان محرک بصری

نقش ضمیر ناخودآگاه در فرآیند طراحی معماری
تصویر ذهنی

....................................................................

اجرای چه گامی از
مراحل فرآیند

استخراج
ویژگیها

نقشه ذهنی اجماعی
نوآموزان

بهرهگیری از طبیعت در خلق ایده و ایدهیابی
تصویر .1مراحل انجام پژوهش .مأخذ :نگارندگان.
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2017; Yeler & Yeler, 2017; Fayemi, Gilles, & Gazo,
 .)2018نتایج پژوهش فیضی و علیپور نیز بیانگر آن است که

نقش ضمیر ناخودآگاه در فرآیند طراحی

طبیعت ،آموزههای مناسب را به ضمیر ناخودآگاه فرد منتقل
نموده و ضمیر ناخودآگاه که محل پذیرش تجربیات گذشته
است ،قدرت دخالت و انتخاب را برای انسان فراهم میکند.
«کوستلر» معتقد است اندیشیدن در ناخودآگاه بهصورت تصویر
متجلی میشود (داندیس ،)1391 ،البته هیچ طراحی ،نقش

نقشه ذهنی

در سال  1943برای نخستینبار« ،کرایک» واژه «نقشه ذهنی»
را مطرح نمود .پژوهشگران نقشههای ذهنی را تصاویری میدانند
که بر چگونگی ادراک انسانها از دنیای پیرامونی اثر میگذارند.
«اسپایسر» نقشههای ذهنی را تصاویری اثرگذار بر اعمال انسان
و شکلدهنده ادراک وی میداند ( .)Spicer, 1998نقشههای
ذهنی اصوالً برپایه معلومات و تجربیات گذشته ،که در ضمیر
ناخودآگاه فرد پذیرش شده ،شکل گرفته و این امکان را به
وی میدهد تا در زمان رویارویی با مسئلۀ جدید از نقشههای
ذهنی پیشین بهره گیرد (مرتضوی و شیخینژاد.)1396 ،
با توجه به پژوهشهای صورتگرفته ،محتوای دانش ذهنی
انسان اغلب ناخودآگاه است و  95درصد انتخابهای وی در
ضمیر ناخودآگاه بهوقوع میپیوندد (Zaltman & Coulter,
 )1995که دستیابی به آنها دشوار است .لذا استفاده از روشی
که بتواند دانش ذهنی را تفسیر و به طرحواره تبدیل نماید،
ضروری است ( .)Christensen & Olson, 2002با استفاده
از نقشههای ذهنی میتوان با تفکرات ذهنی افراد (نوآموزان
معماری) آشنا شد که این امر میتواند هم برای نوآموز و هم
برای اساتید قابل استفاده و کمککننده باشد .زیرا به کمک
آن میتوان دانش ذهنی نوآموزان را برونسازی و به صورت
عینی آشکار نمود و به آنان برای انتخاب گزینههای جدید در
فرآیند طراحی یاری رساند.

...................................................................

نوآموزان معماری ،از طبیعت بیش از سایر منابع ،بهعنوان
مرجع الها ِم ِ ایده استفاده میکنند (فیضی و علیپور.)1393 ،
ِ
این پژوهش طبیعت را به عنوان محرکی بصری معرفی میکند
که میتواند در فرآیند طراحی معماری به جهت الگوبردای
کمک حال نوآموزان باشد.
•طبیعت ،زبان الگو
اجزای عالم به شکل زبان الگو دریافت میشوند و انسان بهطور
خودآگاه یا ناخودآگاه از محیط اطراف و طبیعت الگوهایی را
دریافت میکند .همانطور که زبان به فرد امکان میدهد با
استفاده از واژگان ،بینهایت جمله متنوع بسازد ،الگو نیز فرد
را قادر میسازد بینهایت بنای بیهمتا بهوجود آورد و در واقع
الگوها همچون دستور زبان ،به رغم تفاوت در جزئیات ،دارای
ساختار کلی مشابهاند (الکساندر .)1381 ،الگو همان روش
ابتدایى درک ،تفكر و ارزشیابى موضوعى است که به صورت
تصویرى حقیقى در ذهن پدید میآید (شریف و محمدعلینژاد،
 .)1390الگوها نمونههای قابل قبول تمرینات عملیاند که در
خود ،قانون ،تئوری ،کاربرد و ابزار را دارا هستند (بارکر.)1382 ،
الگوها برداشتی تجریدی از مفاهیم و ادراکات مشترک افراد
هستند که به کمک نمادها ،نیازها و هنجارها متجلی میشوند
(حبیبی .)1382 ،زبان الگو امکان بینهایت ترکیب منسجم
فضایی را به کاربر میدهد و سیستمی مولد است که ضمن
یاددهی قواعد ترکیب ،به فرد نشان میدهد ترکیبها را چگونه
ایجاد کند (سامه .)1394 ،الكســاندر معتقــد اســت «الگوهاي
ذهني ،برگرفته از الگوهاي طبيعت و از طريـق رونــد تفكــر
اســتخراج مــيشــوند» (سالينگاروس .)1383 ،او الگوها را
ابزارى بسیار قوى براى کنترل فرآیندهاى پیچیده ،از جمله
فرآیند طراحى معمارى و دستیابى به انسجام ساختارى و
عملکردى میداند (مهاجری و قمی« .)1387 ،رایت» نیز معتقد
است که بهترین منبع برای مطالعه معماری ،طبیعت است و
آخرین الگو برای همۀ طراحیهاست (آنتونیادس .)1396 ،زیرا
با توجه به ماهیت تصویریِ طراحی ،طبیعت بهعنوان محرک
بصری میتواند سبب تصویرپردازی ذهنی نوآموزان جهت الگو
و الهام از آن شود .این تصویرپردازی در ضمیر ناخودآگاه هنگام
تأمل از تصویر ،حادث میشود.

ضمیر ناخودآگاه و تأثیر آن بر فرآیند طراحی را انکار نمیکند
( امینی ،فالمکی و کرامتی .)1398 ،تصویرپردازی ذهنی نیز
از ضمیر ناخودآگاه و قوۀ متخیله انسان سرچشمه میگیرد.
این تصاویر ،ساختارها و مدلهایی هستند که در طی روند
تکامل کسب شدهاند (یونگ به نقل از افتخارزاده.)1392 ،
مختصر اطالعاتی که انسان برای درک و مشاهده پدیدههای
دنیای واقعی در ذهن خود خلق نموده و از آن استفاده میکند
را تصویر ذهنی گویند (غربا و طبیبیان .)1396 ،روشهای
مختلف خالقیت به ما میآموزند که چگونه با تأویلهای متفاوت
ذهنی پیشپا افتاده ،آنها را به اندیشههای معماری
از تصاویر
ِ
بدل سازیم (افتخارزاده .)1392 ،در جریان این تأویل و تأمل،
خالقیت بهموجب تصویرپردازیهای ذهنی ،سبب مداخله در
تصاویر شده ( )Kosslyn & Osherson, 1995و پردازش ایدۀ
اولیه طرح را بهدنبال خواهد داشت که در نهایت منجر به خلق
طراحی
اصلی ذهنیات درونی طراح میشود .ازآنجاکه
طرحمایه
ِ
ِ
معماری فرآیندی تکرارشونده بوده و طراح در هر مرحله در
حال پردازش ایدۀ اولیه است که با ارزیابی و تحلیل خود ،نتیجه
هر مرحله را تدقیق نماید ( ،)Schon & Wiggins, 1992لذا
ترسیم تصویرپردازیهای ذهنی (نقشه ذهنی) نوآموزان ،در
این مرحله ،سبب سازماندهی و ساختاردهی ایدهها میشود.
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روششناسی پژوهش

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و به لحاظ ماهیت و از
روش گردآوری دادهها ،اکتشافی و توصیفی و از نوع
منظر
ِ
پژوهشهای میدانی محسوب میشود .از منظر نوع دادهها
نیز در زمرۀ پژوهشهای کیفی بهحساب میآید و با توجه به
ماهیت کیفی دادهها ،بررسی فرضیههای از پیشتعیینشده،
بعد کشفکنندگی پژوهش را تضعیف میکند؛ زیرا برخالف
پدیدههای فیزیکی ،رفتارهای انسان را نمیتوان بدون معانی
پشت پردۀ آنها تحلیل نمود .لذا این پژوهش فاقد فرضیه
است .هدف نهایی پژوهش ،ارایه نقشه اجماعی از خوانش
ذهنی نوآموزان معماری در فرآیند طراحی ،مبتنی بر الهام
از طبیعت است که براساس مصاحبههای عمیق شخصی و
استخراج اطالعات دقیق از هر فرد صورت میگیرد .نقشه
ن را
اجماعی ،مدل ذهنی مشترکی است که گروهی از افراد آ 
نمایش میدهند.

متغیرهای پژوهش

متغیرهای پژوهش و ارتباط میان آنها نیز در تصویر  2نمایش
داده شده است که متغیر میانجی تصویر ذهنی یک متغیر
مستقل درونزاست و نسبت به متغیر مستقل (طبیعت بهعنوان
محرک بصری) حالت وابسته و نسبت به متغیر وابسته (نقشه
ذهنی) حالت مستقل دارد.

تکنیک استخراج استعارهای زالتمن (زیمت) و
پیشینۀ آن

تکنیک زیمت اولین بار توسط زالتمن در سال  1994مطرح
شد .این روش بر این فرض استوار است که  ٪95تفکر در ذهن
ناخودآگاه رخ میدهد و با روشهای تحقیق سنتی به تصویر
کشیده نمیشود ( .)Zaltman, 1996این تکنیک مبتنی بر

تصویر بوده و جهت استخراج الگوهای ذهنی افراد طراحی
شد .روش زیمت به لحاظ اعتبار نتایج آن در استخراج و
تفسیر دانش ذهنی افراد ،اطمینان بیشتری را نسبت به سایر
روشها بههمراه داشتهاست ( Zaltman & Coulter, 1995؛
 .)Chen, 2006در این شیوه پس از طی مراحل مصاحبه ،نقشه
ذهنی هر نوآموز ترسیم شده و در انتها از ترکیب نقشهها،
نقشه اجماعی خوانش ذهنی آنها استخراج میشود (Coulter,
 .)Zaltman & Coulter, 2001ماهیت بصری روش زیمت به
درک روابط بصری و مکانی در معماری کمک میکند (Luoma,
 ،)2003لذا در معماری نیز بهاین روش توجه ویژهای شدهاست.
«لینکورت» با استفاده از تکنیک زیمت و انتخاب  9دانشجوی
معماری در قالب مصاحبه و جمعآوری عکس و تصویر ،از آنها
خواست تا برداشت و ترجیحاتشان را در مورد باغها و مناظر
بیان کنند .هدف از این تحقیق بهبود ارتباط بین معماران منظر
و اعضای جامعه بود تا با بهرهگیری از استعارهها و ارتباط بین
آنها اطالعات بهتری را برای پروژههای تحقیق و طراحی ایجاد
کند و در نهایت به این نتیجه رسید که زیمت در تحقیقات و
آموزش معماری منظر کاربردهای بالقوهای دارد (Lincourt,
 .)2011همچنین شرکت معماری «آستورینو» از این روش
در طراحیهای خود برای بیمارستان کودکان پیتسبورگ،
یک مجتمع آپارتمانی ،یک خانه مسکونی و یک پارک شهری
استفاده کرده است .آستورینو برای تعیین و برطرفکردن
نیازهای داخلی بیماران ،خانوادهها و کارکنان از ابزار تحقیق
زیمت بهر ه گرفت ،بدین ترتیب که از مشارکتکنندگان دعوت
شد تصاویری که بیانگر عمیقترین افکار و احساسات آنها درباره
مراقبتهای بهداشتی کودکان است جستجو نمایند .از طریق
این مطالعه ،استعارههای کلیدی یافت شدند که منجر به انقالبی
ِ
سالمت متمایز شد (.)Conley, 2005
در طراحی یک مرکز
پژوهش دیگری توسط «چیو» و همکارانش به روش زیمت و با
استفاده از تصاویر و یک کلیپ ویدیویی شامل  7نوع خرچنگ

....................................................................

محصول پژوهش

تبیین فرآیند تفکر
طراحی معماری

اندیشیدن

نقشه ذهنی

متغیر وابسته

تصویر .2متغیرهای پژوهش و رابطه بین آنها .مأخذ :نگارندگان.

..............................................................................
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تصویر ذهنی

ضمیر ناخودآگاه

متغیر میانجی

طبیعت به عنوان
محرک بصری

متغیر مستقل
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بهعنوان منبع الهام طراحی ،بین  9دانشجوی کارشناسی ارشد
معماری ،جهت بررسی تأثیر طبیعت بر خالقیت آنها صورت
گرفت ( .)Chiu & Chiou, 2011نتایج این پژوهش بیانگر
رابطه محکم و پایدار بین طراحی معماری با طبیعت بود و
منجر به این باور در طراحان شد که بهرهگیری از طبیعت در
توسعۀ ایدۀ طراحی کمککننده و سودمند است .روش زیمت
مطابق تصویر  3از منظر کلی شامل سه مرحلۀ اصلی :قبل از
گام اول

مصاحبه ،مصاحبه و بعد از مصاحبه است که در ادامه ،شرح
مراحل اجرایی آن آمده است.

جامعه و حجم نمونه پژوهش

در این پژوهش ،نوآموزان طرح  3معماری (دوره کارشناسی
پیوسته) دانشگاه آزاد اسالمی واحد رشت در دو ترم متوالی
بهمنماه  97و مهرماه  98بهعنوان جامعه نمونه این مطالعه و

انتخاب تصاویر طبیعت*

( قبل از مصاحبه )

توصیف علت انتخاب تصاویر
طبقهبندی تصاویر
تصویر نمایانگر موضوع

تصاویر دور

گام دوم
( مصاحبه )

استخراج مؤلفهها از تصویر

دالیل کنار گذاشتن تصاویر کم ارتباط
تجسمهای حسی از تصویر
نقشه ذهنی نوآموز

تصویر منتخب (نگارشی،گفتار کوتاه و طرح ایدۀ اولیه)

استخراج ویژگیها
گام سوم

هندسه ،سازه ،عملکرد،
فرم ،معنا.

کشف مساله،
ایدهیابی(حل مساله)،
تحلیل ،ترکیب.

ترسیم نقشه ذهنی اجماعی
تصویر .3مراحل ارزیابی نوآموزان طی فرآیند طراحی معماری.ترسیم :نگارندگان.
(*تصاویرخام ذهنی ،که از طبیعت و ناخودآگاه نوآموز نشات گرفته است).

...................................................................

(بعد از مصاحبه)

نظم ،هیجان ،تجمع ،آرامش،
محافظت ،حرکت ،استقامت،
ارزشمندی.

استخراج الگوها

استخراج اهداف

..............................................................................
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ساویز طیاح و همکاران

 15نفر از آنها بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند (حجم نمونه
در روش زیمت ،استفاده از جمعیتهای کوچک است .مطالعات
اعتبارسنجی صورتگرفته حاکی از آن است که در این روش
چهار تا پنج مصاحبه عمیق ،بیش از  %90اطالعات را منتقل
میکند .در نمونههای کمی بزرگتر هشت تا  16مصاحبه هم
صورت میگیرد) .روش نمونهگیری غیراحتمالی قضاوتی بوده
و حجم نمونه براساس قضاوت پژوهشگران و سابقه بازدید
نوآموزان از موزه ،به روش نظری مشخص شد .ازآنجاکه در
روشها و پژوهشهای کیفی ،اشباع نظری تعیینکنندۀ حجم
نمونه است ،لذا نمونهگیری تا زمانی استمرار یافت که کد
ارتباطی جدیدی دریافت نشد و دادههای جمعآوریشده به
اشباع رسید .جدول  1مشخصات مربوط به انتخاب تحلیلی
نوآموزان را نشان میدهد که در آن مصداق طبیعی تصورشده
از یک موزه در ذهن نوآموزان (ستون دوم جدول  )1برمبنای
مشاهداتی که از برخی موزهها داشتهاند (ستون چهارم جدول
 )1آورده شده است.
در ادامه ،مراحل تحقیق در این پژوهش ب ه ترتیب زیر طیشد:
اعالم «موزه هنرهای تجسمی رشت» بهعنوان موضوع طرح.
بهرهگیری از طبیعت بهعنوان رویکرد در فرآیند طراحی.

استفاده از تکنیک زیمت جهت استنباط و استخراج روند تفکر
طراحی مبتنی بر یادگیری از طبیعت.
ابتدا از نوآموزان خواسته شد با توجه به سابقه بازدید آنها از
موزهها (ستون چهارم جدول  )1تحلیل خود را از ویژگیهای
ن کنند؛ سپس مبتنی بر آنها ،استعارههای مورد نظر
آن بیا 
خویش را از طبیعت (بیجان ،گیاهی ،جانوری ،انسانی) انتخاب
و تصاویر منتخب خود از طبیعت را که بیانگر نگرش ذهنی
آنها نسبت به موضوع طرح (موزه) است ،جستجو ،جمعآوری
و ارائه کنند (مرحلۀ قبل از مصاحبه) (ستون دوم و پنجم
جدول  .)4بهطور مثال نوآموز  P1تعداد  12تصویر را از طبیعت
جستجو و ارائه نمود که بیانگر الگوی ذهنی وی از موضوع
طرح بود (ستون سوم جداول  2و  )3و پس از آن ،مرحلۀ
مصاحبه از هر فرد آغاز شد .جداول  2و  ،3بیانگر نمونههایی
از استعارههای انتخابی نوآموزان از طبیعت است که توسط
نگارندگان از تحلیل محتوا در مصاحبه با نوآموزان استخراج و
در قالب جدول تنظیم شد.

مراحل اجرایی پژوهش

توصیف علت انتخاب تصاویر طبیعت :در این مرحله ،طی
مصاحبه ،نوآموزان تحوالت عمده تفکر خود را شرحداده و به

کد نوآموز

انتخاب
مصادیق از
طبیعت

P2

گل سانسوریا

P4

کاکتوس

P6

پرستو

P8

قورباغه

....................................................................

P1

صدف

P3

دایناسور

P5

چشم

P7

کندو

P9

ستون فقرات

P10
P11

صدف

طاووس

P12
P13

موج دریا

پوست گردو

P14
P15

تار عنکبوت
حلزون

جنسیت

جدول  .1مشخصات انتخاب الگو از طبیعت و تحلیل ما به ازای معماری توسط نوآموزان .مأخذ :نگارندگان.

موزه بازدیدشده توسط نوآموز

M

موزه دفاع مقدس (تهران) ،موزه مردمشناسی (اردبیل) ،موزه میرزا کوچک (رشت) ،موزه آرمیتاژ (سن پترزبورگ)

M

موزه لوور (پاریس) ،موزه ایاصوفیه (استانبول) ،باغ موزه مینیاتور (تهران)

F

موزه ملی تاریخ (باکو) ،موزه حیدرعلیاف (باکو) ،موزه میرزا کوچک (رشت) ،موزه هگمتانه (همدان)

M

موزه هنرهای معاصر (تهران) ،موزه آبگینه (تهران)

موزه هنرهای معاصر (تهران) ،موزه طبیعت و حیات وحش (تهران)

F
M

موزه فلکاالفالک (خرمآباد) ،موزه قاجار (تبریز) ،موزه سلطان احمد (استانبول) ،موزه نیاوران (تهران)

M

موزه آبگینه (تهران) ،موزه حیدرعلیاف (باکو)

F

موزه پول (تهران) ،موزه صلح (تهران) ،موزه طبیعت و حیات وحش (تهران)

M

موزه رشت (رشت) ،موزه میراث روستایی (رشت) ،موزه کاخ گلستان (تهران)

M

موزه هنرهای معاصر (تهران) ،موزه کلیسای وانک (اصفهان) ،موزه طبیعت و حیات وحش (تهران)

موزه میرزا کوچک (رشت) ،موزه قز قلعه (باکو) ،موزه بوعلی سینا (همدان)

F

موزه مردم شناسی ( اصفهان) ،موزه کلیسای وانک (اصفهان) ،موزه میرزا کوچک (رشت)

F
F
M
M

..............................................................................
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موزه میرزا کوچک (رشت) ،موزه رشت (رشت)

موزه میرزا کوچک (رشت) ،موزه حیدرعلیاف (باکو)

موزه رشت (رشت) ،موزه هنرهای معاصر (تهران) ،موزه کلیسای وانک (اصفهان)
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توصی 
ف
طبیعت
بیجان

گیاهی

جانوری

ویژگی طرح

الگو در
طبیعت

ارزشمندی

الماس

حفاظت

غار

خاطره

فسیل

الماس از نظر سازه
و مصالح بکاررفته
حس ارزشمندی را به
انسان منتقل میکند.

نگهداری

ساقه

گل به دلیل رنگها و
نقوش حس جذابیت
میدهد.

جذابیت

ثبات و پایداری
آرامش
ارزشمندی

تعامل اجتماعی
انسانی

احساس

استواری

وحدت امر

گل

نخل

استعاره

نقش صدف در
ماهی
نگهداری از مادهای
صدف ارزشمند (مروارید) قابل
الهام است.
کندو
قلب

دندان

حرکت پا

قلب انسانها سرشار از
احساس آنهاست.

جدول  .3انتخاب الگو و استعارههای مورد نظر توسط نوآموز  P2از طبیعت.
مأخذ :نگارندگان.
üگزینش نهایی نوآموز P2

توصی 
ف
طبیعت
بی جان

گیاهی

جانوری

ویژگی طرح

الگو در
طبیعت

ثبات

سنگ

جاذبه

خاک

خاطره

فسیل

فسیلها نشانگر
سالها ماندگاری و
جاودانگیاند.

گل
محافظت
کاکتوس گل سانسوریا ،بیانگر
استواری و استقامت

استقامت
و سختکوشی
گل سانسوریا
طوالنیمدت است.
نخل
ثبات و پایداری
حفاظت

تار عنکبوت

تالش متمادی

گورکن

پایداری

اسکلت
انسان

قدرت

احساس

انسانی

استعاره

ثبت خاطرات

ببر

قلب

مغز

تار عنکبوت نماد
حفاظت است.
خاطرات انسان
در مغز وی ثبت
میشود.

...................................................................

علت انتخاب هر تصویر از میان جستجوهای خود میپردازند
که چگونه تصویر انتخابی و موضوع طرح را بهیکدیگر مرتبط
یافتهاند .و اینکه چه ویژگیهایی در موزه وجود داشته که
براساس آنها این تصاویر را از جستجوهای خود برگزیدهاند.
طبقهبندی تصاویر :در این مرحله از نوآموز خواسته میشود
ذهنیات خود را توصیف و تصاویر را دستهبندیکند تا کدها
و مؤلفههای جدیدی استخراج شود.
تصاویر دور :از نوآموزان تقاضا میشود تصاویری که بیشترین
تضاد و یا کمترین ارتباط را با موضوع طرح دارند ،مشخص
کرده و دالیل خود را توضیح دهند.
دالیل تصاویر کنار گذاشتهشده :درطی مصاحبه انجامگرفته،
نوآموزان دالیل کنارگذاشتن سایر تصاویر انتخابی خود را
توضیحداده و بیان کردند که چه دیدگاه یا ذهنیتی از تصویر
انتخابی مورد نظر خود داشتهاند که حال ،آنها را بیارتباط
یا کمارتباط با موضوع طرح دیدهاند.
تصویر نمایانگر موضوع :در بین تصاویری که نوآموزان ارائه
میکنند هر نوآموز یکی از کاراترین تصاویر انتخابی خود را،
که از نظر وی دارای بیشترین ارتباط با موضوع طرح است،
برای طراحی برگزیده و در فرآیند طراحی اطالعات آن را
مشاهده و واکاوی نموده و مورد بهرهبرداری قرار میدهد.
استخراج مؤلفهها از تصویر :شناسایی و تحلیل ساختارهای
ذهنی نوآموزان در مواجهه با تصویر انتخابی که به شناسایی
مؤلفههای مور د نظر آنها در تصویر انتخابی میانجامد.
مؤلفههایی که مختص آن تصویر بوده و نوآموز براساس آن،
تصویر مورد نظر را انتخاب کرده است .این مؤلفهها به درک
الگوها میانجامد که دلیل خودآگاه نوآموز برای انتخاب آن
تصویر است .در نهایت این الگوها منجر به هدف یا اهداف
اصلی خواهدشد که نوآموز در ناخودآگاه خود با این اهداف
الگوی خود را انتخاب نموده است.
تجسمهای حسی :در این مرحله از نوآموزان خواسته میشود
که با استفاده از حواس پنجگانه به توصیف تصویر انتخابی
خود بپردازند و شرح دهند که از طریق این حسگرها چگونه
ایدههای برگرفته از طبیعت را در قیاس با موضوع طرح
تجربه کردهاند.
نقشه ذهنی نوآموز :در این گام ،از هریک از نوآموزان خواسته
شد با استفاده از مؤلفههای استخراجشده از مراحل قبل،
طرحواره مربوط به خود را ترسیم نمایند.
تصویر منتخب :از نوآموزان خواسته شد که هریک بهطور
جداگانه ،روند تفکر خود را به سه روش نگارشی ،گفتار کوتاه
و طرح ایدۀ اولیه خالصه کنند و شرح دهند.
نقشۀ ذهنی اجماعی :در پایان از جمعبندی نقشهها براساس
ایدههای مشترک و متقابل ،نقشه ذهنی اجماعی برای بیان

جدول  .2انتخاب الگو و استعارههای مورد نظر توسط نوآموز  P1از طبیعت.
مأخذ :نگارندگان.
 گزینش نهایی نوآموز P1

..............................................................................
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اید ههای طراحی مبتنی بر یا دگیری از طبیعت ،ایجاد و
ترسیم شد.
در مجموع  180تصویر ،توسط نوآموزان از طبیعت جستجو
و برگزیده شد (ستون دوم و پنجم جدول  )4که این تصاویر
خوانش اطالعات ذهنی آنها از موزه
منبع دریافت و
مهمترین
ِ
ِ
بود (ستون سوم و ششم جدول  )4و در هفت مرحلۀ ابتدایی
اجرای پژوهش ،مورد بهرهبرداری قرارگرفت .جدول  4نمایشگر
برخی تصاویر دریافت شده از نوآموزان میباشد.

بحث و تحلیل یافتههای پژوهش

بعد از اتمام مراحل اجرایی پژوهش ،نقشههای ذهنی نوآموزان
با هم ترکیب شد تا نقشه اجماعی ذهنی آنها حاصل شود .البته
در این مرحله تداعیات و ویژگیهای بیانشده که دارای معانی
نزدیک و ه مراستاست ،با یک مفهوم مشترک جایگزین شد تا نقشه
اجماعی متمرکز و دارای معنا و مفهوم یکدست و خواناتری جهت
استخراج دانش ذهنی نوآموزان حاصل شود .بهطور مثال ،مفاهیم
خاطره ،تاریخ و حرکت (سیر از گذشته به حال) که توسط سه
نوآموز متفاوت بیان شد ،همگی در قالب واژه حرکت ،ثبت شدند.
در روش زیمت باید مؤلفههایی که حداقل یکسوم و کدهای

ارتباطی (روابط بین مؤلفهها) که حداقل یکچهارم حجم نمونه
تکرار شدهباشند ( )Zaltman, 1997وارد نقشه اجماعی شوند.
لذا برای افزایش دقت پژوهش ،بهطور کلی مؤلفهها و روابطی که
حداقل چهار بار تکرار شدند ،انتخاب و به نقشه اجماعی راه یافتند
و مواردی که کمتر از چهار بار توسط نوآموزان تکرار داشتهاند از
فرآیند تحلیل حذف شد .در ادامه سه دسته کلی از مؤلفههای
مورداشاره (ویژگی ،کارکرد و هدف) تشریح شده است.

ویژگیهای موضوع طراحی

ویژگیها ،مفاهیم و تداعیات ذهنی نوآموزان از موزهاند (موضوع
طرح) که هر نوآموز بسته به دیدگاه ،تعریف و نگرشهای
پیشین خود از موزههایی که بازدید نموده ،بیان داشتهاست.
مهمترین ویژگیهای موزه از دیدگاه نوآموزان ،در جدول 5
آورده شدهاند (ستون اول جدول  )5که ویژگیهای محافظت و
حرکت با  8تکرار از نظر آنها شاخصترین ویژگی موزه بودهاند.
این بدین معناست که طبق نظر نوآموزان ،موزه مکانی برای
حفظ و نگهداری و نمایش آثار ارزشمند و نیز سیر از گذشته
به حال است و این مفاهیم برای آنان بیش از سایر ویژگیها،
الهامبخش تصویرپردازی برای طراحی موزه بوده است .سایر

جدول  .4نمونه تصاویر دریافت شده از نوآموزان .مأخذ :نگارندگان.

استعاره بیانشده توسط
نوآموزان

ردیف

1

ثبات و پایداری

12

استقامت

2

حرکت و جنبش در یک مکان ثابت

13

پایداری و قدمت

3

پایداری و حرکت

14

امنیت و تعامل اجتماعی

4

احساس

15

نور و دیدن

5

تفکر و ثبت وقایع

16

پایداری و استواری

6

محافظت و استحکام

17

امنیت

7

حفاظت

18

استحکام

8

حفاظت

19

قدمت

9

ارزشمندی تاریخی

20

ارزشمندی و حفاظت

10

مقاومت و دوام

21

زیبایی

11

حفاظت و استقامت

22

آرامش

....................................................................

ردیف

عکس

..............................................................................
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جدول  .5ویژگیهای انتخابی موزه توسط نوآموزان .مأخذ :نگارندگان.

ویژگیها

تعریف و نمونه بیانات نوآموزان در مصاحبه

تکرار انتخاب
ویژگی

محافظت

هدف موزهها حفظ و نگهداری از اشیاء دارای ارزش باال است.

8

حرکت

موزه مکانی برای سیر انسان در طول تاریخ و نمایش تاریخ است.

8

ارزشمندی

موزه محل نمایش آثار تاریخی و هنری ارزشمند است.

7

آرامش

موزه حکم استراحتگاهی برای تخلیۀ فشارها و استرسهای آدمی است.

7

تجمع

موزه مکانی برای انباشتن اشیای زیبا ،گرانبها ،کمیاب ،و کنار هم قرارگیری افراد همسلیقه است.

6

استقامت

موزه مکانی ماندگار و پایدار در نگهداری آثار و شواهد به جای مانده از انسان است.

6

هیجان

موزه فضایی جذاب برای ایجاد حس هیجان و لذت برای مخاطبان است.

5

نظم

نظمبخشی و دستهبندی در آثار موجود در موزه قابل مشاهده است.

4

صلح

یکی از اهداف موزهها ترویج فرهنگ صلح با نشاندادن پیامدهای ناگوار جنگ و خشونت است.

3

تکامل

در موزه میتوان روند تکامل انسان را مشاهده کرد.

2

تفکر

موزه جایی است که میشود در آن تفکر و بحث کرد.

2

توضیح :ویژگیهای محافظت (8بار) ،حرکت (8بار) ،ارزشمندی (7بار) ،آرامش (7بار) ،تجمع (6بار) ،استقامت (6بار) ،هیجان (5بار) و نظم (4بار) توسط نوآموزان انتخاب شدهاند و برای
افزایش دقت پژوهش ویژگیهایی که کمتر از  4بار تکرار داشتهاند از فرآیند تحلیل حذف شدند.

ویژگیها و دفعات بکارگیری یا تعداد تکرار آنها توسط نوآموزان،
در جدول مذکور قابل مشاهده است.

الگوهای موجود در طبیعت

اهداف

در نهایت الگوهایی که منتج از ویژگیهای تصاویر منتخب نوآموزان
بوده در فرآیند طراحی توسط آنها مورد استفاده قرارگرفتند.
بدینترتیب که پس از انجام مصاحبه با آنان و بررسی روند طراحی
آنها ،مشخص شد که هر نوآموز از این الگوها در چه مرحله یا
مراحلی از فرآیند طراحی بهره گرفتهاست .جدول  7بیانگر آن
است که این الگوها در کدام گام از فرآیند طراحی به کمک هریک
از نوآموزان آمده و آنها بهطور ناخودآگاه در چه مرحلهای از فرآیند
طراحی از آن استفاده کردهاند .طبق نظر صاحبان آرا آنچه در اغلب
فرآیندهای طراحی معماری مشابهت دارد وجود پنج مرحلۀ کشف
مسئله ،حل مسئله (ایدهیابی) ،تحلیل ،ترکیب و ارزیابی است

...................................................................

هرکدام از ویژگیهای بیانشده توسط نوآموزان در مورد
موزه (جدول  ،)5نتایجی را ب ه دنبال دارند که میتوانند بر
عینیتبخشی مفاهیم ذهنی ،نمایانشدن بعدهای ذهنی،
هندسه ساختمان ،فعالیت منجر به عملکرد خوانا ،ساختار
خلقشده ،شکل و ترکیب جذاب در بنا و رنگ و روحبخشی
بر طرحها ،مؤثر باشند .نکته قابلتوجه این است که ویژگیها
اصوالً به احساسات و دیدگاه ذهنی طراحان نسبت به موضوع
طرح (موزه) که سابقۀ برخورد با آنرا داشته یا نداشتهاند ،اشاره
دارند و روشنکنندۀ آن نیست که این ویژگی یا خصوصیتها
چگونه وارد فرآیند طراحی نوآموزان میشوند.
هریک از نوآموزان با توجه به ویژگیهای مورداشاره خود از
موزه و با بهرهگیری از تصویر منتخب خود ،بهطورخودآگاه در
فرآیند طراحی ،الگوهایی را از طبیعت برگزیدند .در واقع منظور
از الگوها برداشتهایی است که نوآموزان از تصاویر منتخب
خود (مصادیق موجود در طبیعت) با توجه به ویژگیهای
موزه داشتهاند و در فرآیند طراحی بهکارگرفتهاند و در جدول
 6دستهبندی شده است .همانطور که پیشتر عنوان شد،
مؤلفههایی که کمتر از  4بار توسط نوآموزان تکرار شدهاند ،از
این دستهبندی خارج شدند .در این میان ،الگوهای معنایی،

فرمی و هندسی با  12و  10بار تکرار بیش از همه پررنگ
بوده و نوآموزان بیشتری از آنها بهرهگرفتهاند .بهطور مثال
نوآموز کد  P5در این مرحله با تکیه بر ویژگیهای ارزشمندی،
حرکت ،آرامش و هیجان از موزه و با الهام از طبیعت ،از الگوهای
فرمی ،عملکردی و هندسی طبیعت ،در طراحی موزه بهرهگرفته
و نتایج حاصل از مصاحبه به استفاده از این خصوصیات یا
ویژگیها اشاره دارند .این الگوها در جدول  6تنظیم شدهاند.
توضیح :الگوهای ،معنایی (12بار) ،فرمی (10بار) ،هندسی
(10بار) ،عملکردی (9بار) و سازهای (5بار) توسط نوآموزان
انتخاب شدهاند و برای افزایش دقت پژوهش الگوهایی که
کمتر از  4بار تکرار داشتهاند از فرآیند تحلیل حذف شدند.

..............................................................................
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جدول  .6الگوهای انتخابی از طبیعت توسط نوآموزان .مأخذ :نگارندگان.

الگو

تعریف

بیانات

ت انتخاب الگو

معنایی

عینیتبخشیدن به مفاهیم ذهنی.

ارزشمندی آثار ،حس امنیت و آرامش ،هیجان،
استقامت ،حرکت

12

فرمی

بعدهای ذهنی را مینمایاند و ابزار معمار
است که با بهرهگیری از آن مطلوب خود را
میآفریند.

ارزشمندی.
احساس میکنم در موزه تاریخ حرکت میکنم.
موزه مکانی برای حفاظت از اشیای قدیمی است.
موزه مکانی آرامشبخش است.
در موزه احساس هیجان و شعف دارم.

10

هندسی

مبنای کار معماری ساختن است و برای
ساختن الزم است از یک هندسه و نظم دقیق
استفاده شود.

نظم ،استقامت ،ارزشمندی ،حرکت ،محافظت،
آرامش ،هیجان.

10

عملکردی

فعالیت یا مجموعه پاسخهایی که به نتیجه
مؤثر در محیط منجر شود.

ارزشمندی آثار موجود در موزه ،حس استقامت در
موزه،
نقش محافظتکنندگی ،احساس آرامش و آسودگی،
تجمع و گردآوری آثار مهم ،سیر در تاریخ و گذشته،
احساس هیجان در موزه و نظم و دستهبندی اشیاء.

9

سازهای

ساختار خلقشده بهدست بشر که شامل
اجزایی با روابط پیچیده باشد.

محافظت ،استقامت ،تجمع

۵

نقوش

تداعیگر شکل و ترکیب تازهای از جذابیت در
بنا هستند.

آرامش ،هیجان ،نظم

۱

رنگ

رنگ میتواند حالتها و فضاها را تغییر دهد و
روحیه انسان را بهتر کند.

آرامش ،هیجان

2

بافت

روحبخش سازهها در معماری.

هیجان

1

....................................................................

توضیح :بهطور مثال نسبت الگوی معنایی استفاده شده توسط نوآموزان از ویژگیهای موضوع طرح 26 ،درصد است .این درصد از تقسیم عدد ( 12تعداد انتخاب الگوی معنایی توسط
نوآموزان) بر مجموع انتخابهای مؤلفهها در سطح الگو ( )10+5+9+10+12بدست آمده است.

(Mahmoodi, 2001؛ Dubberly, 2004؛ الوسن1384 ،؛ مظفر
وخاک زند1387 ،؛ باقری و مردمی1390 ،؛ لیلیان ،عابدی ،بقایی و
بهرامی1396 ،؛ جبلعاملی ،مظفر ،کریمی و قاسمی1397 ،؛ گرجی
مهلبانی ،محمدی ،بهمنش ،جاویدی ،ایرجی و نصیری)1397 ،
که البته این فرآیند بهصورت رفت و برگشتی است .لذا همین
مراحل بهعنوان مؤلفههای هدف برگزیده شدند و برای استخراج
طرحها ،که الگوهای انتخابی نوآموزان در کدام گام از این مراحل،
دخالت و تأثیر داشتهاند ،مورد بهرهبرداری قرارگرفتند .طبق جدول
 7نوآموزان در مراحل ایدهیابی ،کشف مسئله و ترکیب به ترتیب
با  9 ،12و  8بار انتخاب بیش از سایر گامهای فرآیند طراحی از
الگوها استفاده نمودهاند.
توضیح :اهدافِ ایدهیابی(12بار) ،کشف مسئله (9بار) ،ترکیب (8بار)
و تحلیل (4بار) توسط نوآموزان انتخاب شدهاند و برای افزایش
دقت پژوهش ،اهدافی که کمتر از  4بار تکرار داشتهاند از فرآیند
تحلیل حذف شدند.
در نهایت با تجمیع سه جدول فوق ،جدول  8نمایشگر مؤلفههای

..............................................................................
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استخراجشده از نقشههای ذهنی نوآموزان است که بیش از  4بار
تکرار داشتهاند.

ارتباط مؤلفهها

ویژگیها ،الگوها و اهداف مؤلفههای استعارهای یا مفهومی
پژوهش در ارتباط با یکدیگر هستند و براساس استخراج این
ارتباطات از مصاحبه با نوآموزان ،نقشه اجماعی حاصل شد.
طراحی مبتنی بر الگو از طبیعت
آنچه به روشنشدن روند تفکر
ِ
کمک میکند ،ایجاد نقشه اجماعی بهعنوان گام نهایی در روش
زیمت است که حاصل برآیند نقشههای ذهنی هریک از نوآموزان
بوده و مطابق تصویر  4ترسیم شد .اعداد این نمودار از جدول 8
استخراج شدهاند که بیانگر میزان ارتباط مؤلفهها با هم است.
بهطور مثال در جدول  8و تصویر  ،4ارتباط ویژگی آرامش با
الگوی فرمی و نیز ارتباط الگوی فرمی با کشف مسئله ،برای
درک بهتر موضوع شاخص شده است.
در تصویر اجماعی ،پیکانها رابطۀ بین مؤلفهها و اعداد تکرار
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جدول  .7اهداف مورد استفاده از الگوها توسط نوآموزان .مأخذ :نگارندگان.

اهداف

تعریف

تکرار
اهداف

نمونه بیانات نوآموزان طی مصاحبه

با توجه به مفاهیم اولیه و اهداف طرح - ،با توجه به مسئله طرح ،شفافیت و خوانایی در مسیر حرکتی ،موضوع ایدۀ اصلی
بوده است.
ایدهیابی رئوس مطالبی که بیانگر نیازهای راهحل
است تعیین تا منجر به حل مسئله شود - .عظمت و شکوه بنای موزه به عنوان ایدۀ اصلی میتواند منجر به کانسپت شود.

12

کشف
مسئله

یافتن مسئلهای مناسب از موضوع که
ارزش پاسخگویی دارد.

 مسئله در طرح موزه نمایش ارزشها در گذر زمان است. مسئلۀ استواری و پابرجایی در موزه حائز اهمیت است. -حرکت از قدیم به جدید میتواند مسئلهای ارزشمند در طرح موزه باشد.

9

ترکیب

ارتباط عناصر با یکدیگر و نقش آنها
درکل ،در پی پیوند و کنار هم گذاشتن
عناصر و تشکیل قالب جدید.

 پیوند و ترکیب اجزای تحلیل شده از تصویر منتخب ،در راستای حل مسئله. -ارتباط عناصر الگوی انتخابی از طبیعت و ایجاد کانسپت جدید.

8

تحلیل

تفکیک و انتخاب اجزا و عناصر.

 شناخت و تحلیل عناصر تصویر انتخابی جهت ترکیببندی آنها. تحلیل اجزای الگوی انتخابشده از طبیعت برای کنار هم گذاشتن آنها درقالب جدید.

4

ارزیابی
ایدۀ اولیه

مشخصکردن میزان کاربردی بودن
ایدۀ اولیه.

 توجه به عملکرد و ایستایی و فرم ایدۀ اولیه در ارتباط و همخوانیبا ایدۀ طرح.
 بررسی خوانایی روابط فضاهای ترکیبشده در قالب جدید با توجه بهپاسخگویی آن به نیازهای طرح.

3

((5

فرم

((5

((6
( (6معنا
((4

تجمع
((4

نظم

((9
((8
((7

هندسه
((5
((6

((5

عملکرد

((4

سازه

((6

مسئله

((6

((7( (7

حل

((4

((4

ترکیب

((4

معنا

((4

((6
((4

هندسه

عملکرد

((4

سازه

آرامش

استقامت

((4

((5
((5

هیجان

((6
((5

((4

تحلیل

((5
((6

((6
((4

((4

((5
((5

((7

((5
((7

((5

((6

((6

((9
((8

مسئله

((7

((4

((8

فرم

حرکت

((4

تصویر  .4نقشه اجماعی نوآموزان در طراحی موزه با الهامگیری از الگوهای موجود
در طبیعت (مستطیل :ویژگی -مربع :الگو -دایره :هدف) .مأخذ :نگارندگان.

...................................................................

محافظت

((7
((5

کشف

((8

((6

((4

ارزشمندی

((6

((6

((4
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جدول  .8مؤلفههای استخراج شده از نقشه ذهنی نوآموزان .مأخذ :نگارندگان.

ارزشمندی
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....................................................................
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رابطۀ بین مؤلفهها را نمایش میدهند .تصویر  4شامل سه
سطح از مؤلفههای ویژگیها ،الگوها و اهداف است که در یک
نگاه کلی میتوان دریافت برخی مفاهیم از ارتباطهای بیشتری
نسبت به بقیه برخوردارند .بهطوریکه از بین  17ریزمؤلفه
استخراجشده 13 ،ریزمؤلفۀ ارزشمندی ،استقامت ،حرکت،
محافظت ،آرامش ،هیجان ،فرم ،معنا ،هندسه ،عملکرد ،کشف
مسئله ،حل مسئله و ترکیب ،شبکه ارتباطی محکمی را ِ
تحت
عنوان شبکه مرکزی طراحی معماری مبتنی بر الگو از طبیعت
ویژگی «محافظت» با  5خروجی،
تشکیل دادند .بهعنوان مثال
ِ
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الگوها

ترکیب

مصادیق عینی

کد نوآموز

ویژگیها

اهداف

9

5

10

9

ü

ü
ü

الگوی «معنا» با  8ورودی و  3خروجی ،الگوی «هندسه» با
 7ورودی و  4خروجی و «فرم» با  6ورودی و  4خروجی ،از
بیشترین ارتباط با سایر مؤلفهها برخوردارند .از طرفی هدف
«حل مسئله (ایدهیابی)» با  5ورودی« ،کشف مسئله» و
«ترکیب» با  4ورودی بیشتر مورد استفاده بودهاند و برخی
دیگر از قبیل «تجمع» و «نظم» در سطح ویژگیها« ،سازه»
در سطح الگو و «تحلیل» در سطح اهداف ،استفاده کمتری
در شبکه داشتهاند و مطلوب است در مطالعات آتی روابط آنها
با شبکه اصلی بررسی شود .تصویر  5نمونه طرحهای ارائهشده

مصداق از
طبیعت

الگو

P1

صدف

معنا
عملکرد
هندسه

P5

P2

گل
سانسوریا

معنا
عملکرد
سازه

P10

P3

دایناسور

معنا
فرم
عملکرد
سازه
هندسه

P4

کاکتوس

معنا
فرم
عملکرد

طرح نهایی

کد
نوآموز

کد
نوآموز
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P14

مصداق
از طبیعت

چشم

الگو

طرح نهایی

فرم
عملکرد
هندسه

معنا
الک پشت
عملکرد

معنا
تارعنکبوت فرم
هندسه

جدول  .5نمونه طرحهای ارائه شده توسط نوآموزان .مأخذ :نگارندگان.

بحث و نتیجهگیری

این پژوهش با هدف دستیابی به تداعیات ذهنی نوآموزان در
بهرهگیری از طبیعت در فرآیند طراحی معماری صورت گرفته
است .بدینمنظور که نقشه ذهنی آنها در مسیر الهام و الگوگیری
از طبیعت مشخص شود و اینکه بهرهمندی از طبیعت در چه
مرحلهای از فرآیند طراحی معماری بیشتر میتواند کمک حال

...................................................................

توسط نوآموزان است و تصویر  6نمایشگر نمودار کارکردی
روش زیمت در آتلیه معماری است که مراحل گوناگون اجرای
آن در آتلیههای طراحی به تصویر کشیده شده است.

نوآموزان باشد تا هدایت و یاریرساندن به آنها در فرآیند تفکر
طراحی مؤثر واقع شود .از آنجایی که دانشجویان و طراحان
مبتدی به دلیل کمتجربگی در طراحی معماری ،فاقد تصاویر
ذهنی مناسب در قیاس با طراحان مجرب هستند ،بنابراین
معرفی تصاویر عینی متناسب به منزله محرک بصری میتواند
در یاریرساندن به آنها در فرآیند طراحی کارا باشد .طبیعت
بستر مناسبی برای تحریک بصری نوآموزان طراحی است و با
قابلیتهای فراوان خود میتواند مورد مشاهده خوبی برای کشف
مشابهتها ،تداعی معانی و تفسیر آنها از مسئلۀ طرح ،تجربه و
یادگیری باشد .نتایج پژوهش حاضر در راستای دستاوردهای

..............................................................................
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مدرس

نوآموز

مدرس

نوآموز

مصاحبه

علت انتخاب تصویر

بیان استعارهها

ترسیم نقشه
ذهنی نوآموز

از طبیعت
مبتنی بر

اعالم موضوع
طرح

موضوع طرح
انتخاب تصاویر
از طبیعت
مبتنی بر

نوآموز

مدرس

تصاویر دور

طبقهبندی
تصاویر

دالیل برای
تصاویر دور

استعارهها

ترسیم نقشه

تصویر نمایانگر
موضوع طرح

بیان روند تفکر

اجماعی

مبتنی بر

استخراج مولفهها

تصویر منتخب

از تصویر

نگارشی،

تجسمهای حسی

گفتار کوتاه،

استخراج
ویژگیها،
الگوها ،اهداف

طرح ایدۀ اولیه

....................................................................

تصویر  .6روند کارکردی روش زیمت در آتلیه معماری .مأخذ :نگارندگان.

پژوهشهای پیشین ( )Lincourt, 2011;Conley, 2005حاکی
از آن است که بهرهگیری از استعارهها در طبیعت و ارتباط
بین آنها بیانگر عمق افکار و احساسات مخاطب است و مطابق
پژوهش چیو و همکارش ( )Chiu & Chiou, 2011بر رابطه
پایدار بین طراحی معماری و طبیعت داللت دارد .اما نکتهای
که در پژوهشهای پیشین بدان پرداخته نشده ،نقش طبیعت و
یادگیری از آن در مراحل فرآیند طراحی معماری و نیز تأثیر آن
بر نقشه ذهنی نوآموزان است .مطابق نتایج و تحلیلهای پژوهش،
نوآموزان در الگوگیری از طبیعت در فرآیند طراحی معماری،
بیشتر در مرحلۀ ایدهیابی از طبیعت بهرهگرفتهاند .همچنین نقشه
اجماعی بهدستآمده بیانگر آن است که الهامگیری از طبیعت
به میزان  26درصد در تحلیل معنایی نوآموزان از ویژگیهای
موضوع طرح ،بهرهگیری از الگوی فرمی و هندسی به میزان
 21درصد و اثرگذاری در مرحلۀ خلق ایده و ایدهیابی نیز به
میزان  36درصد در قیاس با دیگر مراحل طراحی بیشترین
تأثیر را در پیشبرد طراحی معماری داشتهاند .بنابراین توجه
به سایر مراحل از فرآیند طراحی در آتلیههای معماری و نیز
بهرهگیری از الگوهای موجود در طبیعت طی این فرآیند حایز
اهمیت است.
دستاورد اصلی این مطالعه آگاهی از تداعیات ذهنی نوآموزان در
برخورد با الگوهای موجود در طبیعت جهت بهبود تفکر طراحی
معماری نوآموزان است .در نتیجۀ یافتههای نظری نگارندگان از
سایر پژوهشهای پیشین مشخص شد نقشه ذهنی یک روش

..............................................................................
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تجسم عمیق
خالقانه است که ناخودآگاه نوآموزان را به تخیل و
ِ
در مور ِد موضو ِع طراحی سوق داده و سبب شکلگیری و ایجاد
ایدههای متنوع در ذهن آنها میشود .طرح ایدههای اولیه و
مصاحبههای انجامیافته با نوآموزان به عنوان منابعی برای درک
تأثیر الگوهای موجود در طبیعت درفرآیند طراحی مورد استفاده
قرارمیگیرند .در نتیجه با توجه به فرآیند اشاره شده در تهیه
نقشه ذهنی میتوان گفت نوآموزان درطی این فرآیند میتوانند
به چندین شیوۀ متمرکز (نگارشی ،گفتارکوتاه و طرح ایدۀ اولیه)
به موضوع طراحی فکر کنند که این امر موجبات بروز و پرورش
خالقیت آنها را درپی خواهدداشت .البته در پژوهشهای دیگری
میتوان روش و نتایج این تحقیق را در مورد سایر کاربریها
(غیر از موزه و کاربریهای فرمال) بررسی نمود.
امید است مفاهیم پیشنهادی این پژوهش و نقشه ذهنی نوآموزان
در تفکر طراحی معماریِ مبتنی بر الگویابی بر مبنای طبیعت،
بهعنوان مرجعی برای مطالعات آینده و آموزش در آتلیهها
مورد استفاده قرارگیرد .پیشنهاد میشود برای صدق یافتههای
این تحقیق ،پژوهشی کمی جهت سنجش میزان شاخصهای
خالقیت طرحهای حاصل از این روش در آتلیههای معماری
بر نوآموزان صورت پذیرد .تفکر طراحی بهعنوان یک رفتار
درونیافتی ،تحت تأثیر تغییراتی مانند مکان ،زمان ،جنسیت
و عوامل فردی قرار میگیرد و نتایج و آنالیزها نیز ممکن است
در صورت اجرای تنظیماتِ متفاوت متنوع شود که تمامی این
موارد در مطالعات آتی قابل بررسی است.
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پینوشت

 .1منظور از طبیعت ،مصادیق آن براساس الگوهای طبیعت بیجان ،طبیعت
انسانی ،طبیعت جانوری و طبیعت گیاهی است که میتوان مفاهیم متفاوت
کلی جهان قابل ادراک ،ذات و سرمنشأ برشمرد و دارای دو
آن را در سه دسته ِ
جنبه محسوس و نامحسوس است که در این پژوهش به جنبه محسوس آن
میپردازیم.
 .2استعاره ( )Metaphorبه معنای عاریت گرفتن ،بهکاربردن لفظی به مجاز،
در معنی لفظی دیگر ،به دلیل مشابهت میان معنای آنها و یا اشتراک آنها در
صفتی واحد است.
.3تصویر ذهنی ( )Mental imageدر واقع بخش فعال ذهن ما است که ما را به
عمل وا میدارد و به آن شکل میدهد .چرا که تصاویر ذهنی ،بر دید ما از دنیا
مؤثرند و بر این اساس ،برگزینش ما تأثیر گذارند (.)Shepard, 1978
Mental Map .4
 .5زیمت یا  )Zaltman Metaphor Elicitation Technique (ZMETتکنیکی
برای دستیابی به ساختار ناخودآگاه ذهنی افراد است.
 .6بیونیک برگرفته از واژه های یونانی”( ”biosطبیعت و زندگی) و انگلیسی
“( ”technicsتکنیک) است .معماری بیونیک که بهطور عام میتوان آن را
معماری الهام گرفته از طبیعت دانست ،به عنوان حوزهای که در عصر حاضر
بسیار مورد اقبال طراحان خصوصا معماران قرار گرفته ،میتواند در ایدهیابی و
خالقیت نقش بسزایی ایفا کند .هدف طراحی بیونیک بکارگیری دانش نوآورانه
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