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چکیده

کاربرد روزافزون تکنولوژی در زمینه طراحی معماری و مهندسی از مهمترین دستاوردهای اخیر بشر در راستای ارتقای فرایند طراحی
و افزایش بهرهوری در مراحل مختلف ساختوساز محسوب میشود .با افزایش کاربرد کامپیوتر در فرایند طراحی معماری ابزار
 1 CAADتا حدودی جای ابزار دستی طراحی مانند کاغذ ،قلم و تخته رسم را گرفته است .اما جایگزینی کامل ابزار  CAADبه جای
ابزار دستی طراحی در همه مراحل مربوط به فرایند طراحی در هالهای از ابهام است .هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی تأثیرات بکارگیری
کامپیوتر در فرایند ترسیم اسکیسهای معماری است .روش تحقیق این پژوهش آزمایشیـ پیمایشی است.
در این مقاله سه روش ترسیم اسکیسها و طرحوارههای معمارانه با ابزار کامپیوتری (نرمافزار ،)Sketch Upبا ابزار دستی و با روش
ترکیبی (کامپیوتری و دستی) که به عنوان اصلیترین فعالیت طراحی کانسپچوال محسوب میشوند در جامعه آماری پژوهش با همدیگر
مقایسه شدهاند.
برای تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از تحقیق از میانگین نمرات هیئت داوران به اسکیسهای دانشجویان ،تحلیل عاملی پرسشنامه
و آزمون آماری تحلیل واریانس چندگانه ـ مانوا ـ استفاده شد .نتایج مطالعات آماری نشان داد روشهای طراحی و ترسیم اسکیس
بر عملکرد دانشجویان مؤثر است .همچنین با توجه به میانگین نمرات دانشجویان در سه گروه شرکتکننده در آزمون اسکیس ،گروه
اسکیس با روش ابزار دستی (کاغذ و قلم و تختهرسم) باالترین میانگین نمرات را به دست آورد .لذا مشاهده شد نرمافزارSketch Up
همچنان نمیتواند جایگزین مناسبی برای ابزار دستی در مراحل اولیه فرایند طراحی باشد.
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مقدمه

در راستای پیشرفتهای تکنولوژیک کامپیوتر از اوایل دهه 1960
میالدی رشتهای به نام طراحی به کمک کامپیوتر  2 CADبه
صنعت معرفی شد .گرافیک کامپیوتری از آغاز باعث شکلگیری
پایه و اساس سیستمهای ترسیمی کامپیوتری شد .به تدریج فرایند
طراحی از حالت دوبعدی به سهبعدی ارتقاء یافت .مدلسازی
سهبعدی کامپیوتری به طراحان ،امکان تفکر و تصمیمگیری
درباره موضوعات ،فضاها و فرمهای روی صفحه نمایش را میداد.
بنابراین طراحان میتوانستند برای تصمیمات مربوط به حل مسئله
تمرکز بیشتری داشته باشند .با ورود تکنولوژی کامپیوتر به فرایند
طراحی ،ایدهها ،ابزارها ،روشها و فرمهای آن تحوالت زیادی را
تجربه کرده است .امروزه نه تنها فضای طراحی دکارتی یک اجبار
نیست ،بلکه فرمهای معمارانه غیر اقلیدوسی هم به راحتی قابل
طرح و اجراست (.)Sökmenoğlu & Çağdaş, 2007
طراحی یکی از مهمترین فعالیتهای انسانی است و میتوان
آن را به عنوان یکی از پایههای تغییرات در جامعه در نظر
گرفت .همچنین یک عمل خالقانه است که به دلیل وجود
برخی محدودیتها و الزامات ناشی از عملکرد و نیازمندیها
انجام میشود ( .)Young Oh, 2005فرایند طراحی معماری
دارای ساختار بسیار پیچیده و مبهمی است .معمار در این فرایند
از یک مسئله انتزاعی و تعریفنشده شروع کرده ،به راه حلی
به شکل طرح اولیه دست پیدا میکند و در این راه از روشها
و ابزارهای گوناگونی بهره میگیرد .فرایند طراحی معماری با
اسکیسهای دست آزاد شروع شده تا ایدهها و کانسپتهای
محتمل به وجود آیند .این اسکیسها و ترسیمات ،خام و انتزاعی
هستند .ترسیم اسکیس موجب امکان اکتشاف سریع ایدهها در
حد انتزاعی میشود ( .)Gross & Luen Do, 2003معماران در
حین فعالیت طراحی در سه سطح از فعالیتها درگیر هستند .این
سطوح عبارت است از1 :ـ مهارت 2ـ دانش 3ـ ابزار.
لذا فرایند طراحی معماری نوعی به حرکت در آوردن ابزارهای
مختلف با دامنه دانش است که توسط مهارت طراح کنترل میشود
( .)Ibidبا ورود کامپیوتر به فرایند طراحی معماری چالشها ،مزایا
و ادبیات جدیدی در خلق آثار معماری پدید آمده است .این ادبیات
از مراحل اولیه طراحی کانسپچوال شروع و تا مرحله ساخت بنا
خاتمه پیدا میکند (گالبچی .)1390،با افزایش کاربرد کامپیوتر در
فرایند طراحی معماری ،ابزار  CAADتا حدودی جای ابزارهای
سنتی طراحی همچون کاغذ ،قلم و تخته رسم را گرفته است و
فرد طراح کمتر از کاغذ و قلم استفاده میکند .در واقع کامپیوتر
موجب تحوالت گستردهای در ابزار طراحی معماری شده است.
البته ابزارهای کامپیوتری بیشتر در مراحل پایانی فرایند طراحی
معماری ،بعد از شکلگیری ایده اولیه و برای پرزانته و ارایه کلیات
طرح و همچنین ترسیمات دقیق جزییات و نقشههای اجرایی
کاربرد دارند و بازدهی آنها در مراحل اولیه طراحی (ترسیم
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اسکیس) در هالههایی از ابهام است .محققان فراوانی نظیر برایان
الوسون مخالف تأثیرات مثبت ابزار  CAADدر خالقیت معمارانه
بودهاند (الوسون.)1384 ،
اما پیشرفتهای اخیر تکنولوژیهای مربوط به کامپیوتر و ابزار
 CAADتحوالت فراوانی را در سیستمها ،رویکردها و ابزارهای
کامپیوتری طراحی ایجاد کرده است .بهطوریکه نمیتوان با
اطمینان از عدم کفایت طراحی معماری کامپیوتری در مراحل
اولیه طراحی اظهار نظر کرد .تکنولوژی جدید با درنظرگرفتن
شرایطی که در مراحل اولیه طراحی حاکم است ،بعض ًا با تقلید از
این شرایط و نرمافزارهای جدیدی چون  Sketch Upدر تالش
است محیطی مناسب را برای ایدهپردازی و غنای طرح در مراحل
اولیه فراهم آورد.
این تحقیق به مطالعه تأثیرات حضور نرمافزار  Sketch Upدر
فرایند ترسیم اسکیسهای معماری میپردازد .هدف این مقاله
بررسی این است که آیا استفاده از نرمافزار فوق در مقایسه با
روش دستی موجب ارتقای کیفی اسکیسهای معماری میشود؟
لذا در مقاله حاضر از آنجا که تمرکز بر مراحل اولیه طراحی
معماری است و اسکیس نیز اصلیترین فعالیت مرتبط به شمار
میرود از آزمون اسکیس در سه روش حضور ،عدم حضور کامپیوتر
و روش ترکیبی استفاده شده است .این روشها به همراه ارزیابی
پیمایشی نظرات شرکتکنندگان با استفاده از روشهای آماری
توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا نهایت ًا
تأثیرات حضور و عدم حضور کامپیوتر در فرایند طراحی و ترسیم
اسکیسها ارزیابی شود.
مراحل اولیه فرایند طراحی معماری

مراحلی است که معماران پس از انجام مطالعات و تعریف نیازها به
ایدهپردازی و طراحی ابتدایی کانسپتهای اصلی طرح میپردازند.
انتخابهای اولیه در مراحل اولیه طراحی معماری با انجام مرحله
تعیین و آنالیز مسئله طراحی تولید میشوند .معماران در طراحی
مفهومی ،یک ایده خرد را ایجاد کرده و آن را تا جایی ادامه
میدهند که کامل و قابل ارزیابی شود .این ایدههای خرد معمو ًال
فاقد جزییات هستند و همواره جهشهایی از یک ایده به ایدههای
دیگر در این مرحله صورت میپذیرد (.)Sviataslau, 2004
طراحی مفهومی زمانی انجام میشود که طراح در تالش برای
فهم مسئله و تنظیم شرایط برای فرایندهای بعدی است .طراحی
مفهومی (کانسپچوال) مرحلهای است که دارای غنیترین گستره
از ایدهها ،مسایل و خالقیت است .معماران در مراحل اولیه فرایند
طراحی برای کمک به خودشان در مشاهده ،استدالل و فهم
فرمهای مورد استفاده و نیز برای تحقیق ایدههای عملکردی و
راهحلها اسکیس رسم میکنند (.)Luen Do, 2005
عواملی مانند ماهیت انتزاعی دادهها ،نبود التزام خاص برای ایجاد
ایدهها ،خام بودن جزییات و جهشهای فراوان از یک ایده به ایده
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شماره هجدهم  /سال هشتم /پاییز1390

دیگر موجب تسهیل در تولید انتخابها در این مرحله میشود.
جدول  1تفاوتهای مراحل اولیه فرایند طراحی را با مراحل نهایی
نشان میدهد.

کانسپچوال و روابط آنها با شناختشناسی طراحی صورت گرفته
است« .آکین» اسکیس را بخش ضروری در تولید ،حفظ راه حل
و نیز برای شناسایی امکانات و محدودیتها میداند .اگرچه رسم
اسکیس برای معماران در همه مراحل فرایند طراحی مهم است،
اما در مراحل اولیه فرایند از اهمیت بیشتری برخوردار است .زیرا
اسکیس در این مراحل نقش بسیار مهمی را در حل مسایل
طراحی بر عهده دارد ( .)Young Oh , 2005معمار در فعالیت
طراحی خود معمو ًال ترسیم اسکیس را بعد از آنالیز مسئله (مطالعه
برنامه فیزیکی) شروع میکند .در واقع رسم اسکیس در آغاز ورود
به مرحله طراحی کانسپچوال و همزمان با ایدهیابی ،فرمیابی و
شکلآفرینی و در خالل مراحل اولیه فرایند طراحی اتفاق میافتد.
رسم اسکیس نوعی خلق سریع و روان طرحها و فرمهای دو و
سهبعدی در فرایند طراحی است .یک معمار ماهر با تکیه بر مهارتی
که در اسکیسزدن دارد میتواند به راحتی و با سرعت زیاد ایدههای
درونی افکار و الهامات ذهنی خود را با حالت کام ً
ال شهودی ،به
شکل طرح (واگراییدن) ارایه دهد .اسکیس نوعی حمایت از فرایند
تفکر در خالل مراحل اولیه طراحی است .طراح با توجه به آنچه
از آنالیز مسئله حاصل میشود ،تصویری را در چشم ذهن خود
ایجاد میکند (به نام تصور) .تصورات طراح در ابتدا گنگ و مبهم
هستند .رسم اسکیس میتواند موجب بیرونی شدن این تصورات
در قالب طرحهای اولیه شود ( . )Ibidطراحی و ترسیم اسکیس
و طرحوارههای معمارانه میتواند موجب کشف سریع ایدههای
انتزاعی شود و امکان تحقیق و تفحص انتخابهای متعدد را
فراهم کند ( .)Gross & Luen Do, 2003فیش معتقد است
اسکیسها به تفکر طراحان و نیز به راه اندازی حافظه کوتاهمدت
آنها کمک میکنند( .)Luen Do, 2005اسکیس باعث تسهیل
استنباط حل مسئله در فرایند تولید ایده میشود .اسکیس امکان
ابهامات معینی را که میتوانند به روشهای مختلفی تفسیر شوند
را فراهم میکند .بسیاری از محققان دریافتهاند ترسیماتی مثل
دیاگرامها ،پالنهای خام و تقسیمات فضایی  از همان مراحل اولیه
طراحی مفهومی سعی دارند که فرم ساختهنشده از بازنماییهای

اسکیس ،اصلیترین ابزار طراحی معماری

فرایند طراحی یک فعالیت بصری است .در این فرایند ایدهها
باید از لحاظ بصری درکشده و روابط میان آنها ارزیابی شود.
ارایه ترسیمی ایدهها بسیار ضروری است .تنوعپذیری ،ابهام و
عدم وضوح از ویژگیهای مهم فرایندهای خالقانهای است که
در طراحی جایگاه بسیار مهم و حیاتی دارد .طراحان و معماران
برای ارتقای گرافیکی ایدهها و تقویت تفکر گرافیکی خودشان از
اسکیس بهره میگیرند.
اسکیس در مراحل اولیه فرایند طراحی یک ابزار اصلی و یک
فعالیت ذاتی محسوب میشود .معمار با رسم اسکیس میتواند
کل کانسپت را از لحاظ بصری توصیف کند ،آن را شناسایی و
اصالح کرده و به جستجوی جزییات بپردازد .طراحان به طور
کلی یاد گرفتهاند که در خالل پیشرفت طراحی کانسپچوال از
کاغذ و قلم استفاده کرده و همواره به طور گرافیکی تفکر کنند.
آنها برای توسعه گرافیکی ایدهها ترسیم میکنند .ترسیمات به
عنوان رویکردهای ظاهری بیرونی در تسهیل تفکر و پشتیبانی
از ایدههای فوری به کار میرود و به تفکر و حافظه کوتاهمدت
طراحان کمک میکند (.)Newell & Simon,1972
اسکیس نوعی فرایند متقابل بین مفهوم تجسم و بیان ایده
در طرحهای دو و سهبعدی و همچنین در مدلهای سهبعدی
است« .شون» (« ، )Schonویگین» (« ،)Wigginسوا»  
( )Suwaو «تورسکی» ( )Tverskyمطالعات گستردهای را
برای بررسی اطالعاتی انجام دادهاند که معماران به آن فکر
میکنند و آنچه از اسکیسهای دست آزاد خود برداشت میکنند،
(.)Mubarak, 2003
در مطالعات شناختشناسی طراحی تالشهای فراوانی برای
بررسی نقش اسکیسهای دست آزاد در فرایند طراحی
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جدول  .1ویژگیهای مراحل اولیه و نهایی طراحی .مأخذ .Aliakseyeu,2003 :
Table 1. Features of early and final stages of design. Source: Aliakseyeu, 2003.
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بصری باشند (.)Young Oh, 2005
به موازات پیشرفت فرایند طراحی ،ترسیمات از حالت انتزاعی
خارج شده و واقعگرایانهتر میشوند .اسکیسها بازنمایی فرایند
تفکر هستند ( .)Reffat, 2006اسکیس ،طراح را قادر میسازد
تا با سطوح گوناگون انتزاع به موضوع طرح توجه کرده و آن را
ویرایش کند .اگرچه همه موضوعات مورد توجه قرار نمیگیرند،
اما برخی جزییات مشخصی وجود دارد که در حل مسایل طراحی
رخ میدهند .لذا تفکر طراح آزادانه مابین خصوصیات عمومی و
جزییات درونی در حال گذر است.
شون ( )Schonدر مطالعات خود پشتیبانی اسکیس از فرایند
تفکر را در مراحل اولیه طراحی معماری نشان داد .طراح با ترسیم
اسکیس شرایط مختلف را برای بررسی راه حلهای معمارانه
میآزماید .لذا فرایند طراحی به صورت دیالوگی بین تصورات
ذهنی و بازنماییهای بیرونی حاصل از اسکیس مورد بازبینی
مجدد قرار میگیرد.
ترسیم اسکیس یک ابزار قوی طراحی در فرهنگ مهندسی است
و میتواند خالقیت طراحی را تا حد زیادی افزایش دهد .طراحان
معمو ًال با استفاده از ابزار دستی رسم یعنی کاغذ و قلم و گاهی به
کمک ماکت اسکیس ترسیم میکنند .این روشی است که برای
مدتهای طوالنی از دوران مصر باستان تاکنون استفاده شده
است .ترسیمات اسکیس با کاغذ و قلم بسیار مفید است.
جانسون( )Johnsonبرخی فواید آن را اینگونه بیان کرده است :
ابزار مورد نیاز آن ارزان است و به راحتی استفاده میشود .این ابزار
بازخورد سریع بصری را فراهم کرده و امکان اصالح و ویرایش و
بازنگری روان و سریع طرحها را ایجاد میکند .بوکر()Booker
میگوید " :قلم قویترین ابزار در جهان است .زیرا قلم افکار
انسان و اشتیاق او به فرمهای قابل مشاهده جدید را بازنمایی
میکند"(.)Reffat, 2006
همانطور که قب ً
ال اشاره شد ،با ورود تکنولوژی کامپیوتری به
فرایند طراحی ،چالشها ،تحوالت و تغییرات غیرقابل انکاری
در فرایند به وجود آمده است .عموم طراحان از ابزار کامپیوتری
 CAADصرف ًا در مراحل نهایی فرایند طراحی مخصوص ًا برای
پرزانته و ارایه نهایی طرح و نیز برای مرحله جزییات طراحی
استفاده میکنند .در روشهای متداول طراحی معمو ًال مراحل
اولیه ترسیم اسکیس با کاغذ و قلم انجام میشود .اما رسم
اسکیس با کاغذ و قلم در دورانی که ابزار کامپیوتری وارد فرایند
طراحی شده است مضراتی نیز دارد .زیرا طراح بعد از تکمیل
اسکیس نهایی و تولید انتخابهای حاصل از طراحی کانسپچوال،
مجبور است یک مدل  CAAD/CADرا از اسکیسهای اولیه
چرکنویس تولید کند .لذا یک فاصلهای در فرایند طراحی ایجاد
میشود (.)Oxman , 2000
نکته مهم اینجاست که فعالیت ترسیم اسکیسها و طرحوارههای
معمارانه نمیتواند و نباید از باقیمانده مراحل طراحی جدا بماند.
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یکی دیگر از نقاط ضعف اسکیسهای دستی ،وابستگی فزاینده
میزان تأثیرات ترسیم اسکیس بر توانمندیهای تجسم فضایی و
دست طراح یا معمار است .به عبارتی چنانچه یک معمار دارای
ذهن قوی در ایدهپردازی باشد (چشم ذهن معمار توانایی یافتن
نتایج مناسبی در ایدهپردازی را داشته باشد) ،اما به حد کافی از
توانایی ترسیم دستی اسکیس برخوردار نباشد ،مسلم ًا به کیفیت
باالیی از طرح نخواهد رسید .لذا بیشتر طراحان معمو ًال تنها به
ساخت چیزهایی پردازند که قادر به ترسیمش هستند.
امروزه تکنولوژیهای کامپیوتری موجود در فرایند طراحی معماری
به طراحان امکان یکپارچهسازی همه مراحل فرایند طراحی را از
مرحله ترسیم اسکیس تا خلق مدل مجازی سهبعدی و نیز تا
تولید مدل فیزیکی سهبعدی را داده است .اخیراً تالشهای زیادی
در پیشرفت ابزارهای CAADصورت گرفته تا ترسیم اسکیس
و طراحی اولیه با کاغذ و قلم به روش ازمدافتادهای مبدل شود.
تکنولوژیهای امروزی CAADاز جمله نرمافزار Sketch Up
امکانات بسیار گستردهای را در اختیار طراحان و معماران قرار داده
و امکان خلق محیطهای شبه اسکیسزنی را در محیط مجازی
فراهم کردهاند.
در حال حاضر کارآمد بودن ابزارهای فعلی  CAADمخصوص ًا
در مراحل اولیه فرایند طراحی نسبت به ابزار دستی با ابهاماتی
روبروست و نگارندگان در این مقاله درصدد رفع ابهام هستند.
نرمافزار Sketch Up
نرمافزار  Sketch Upدر حوزههای گستردهای از طراحی معماری،

طراحی داخلی ،مهندسی مکانیک ،طراحی بازیهای کامپیوتری
و  ...کاربرد دارد .هدف اولیه این نرمافزار ،سهبعدیسازی
بناها و قراردادن مدل آنها در نرمافزار  google earthبود .اما
ویژگیهای مثبت فراوان آن در مدلسازی و طراحی سهبعدی
موجب شد جایگاه خاصی در میان نرمافزارهای طراحی برای
معماران و طراحان پیدا کند (مؤذنزاده و صبا.)1389 ،
نرمافزار Sketch Upعمدا به شکل بسیار سادهای هم برای
کاربران حرفهای و هم تازه کار طراحی شده است و به کاربر
مجموعه محدودی از اشکال پایه هندسی را ارایه میدهد .دلیل
محبوبیت این برنامه ،محیط دوستانه و کاربرپسند آن به همراه
انتقال روان طرح از مرحله مدلسازی ،بیان معمارانه طرحها و نیز
سادگی در کاربرد آن است (همان).
در این نرمافزار موارد زیر اهمیت بسیاری دارد :
1ـ همه چیز از یک یا دو عنصر ـ خط (لبه) و سطح (صفحه)ـ
ساخته میشود.
2ـ کار در این نرمافزار در محیط سهبعدی بوده لذا قدرت تجسم
طراح در چگونگی خلق موضوعات ،مدلسازی ،ایدهپردازی و
ساخت حجم یک شرط اساسی در کاربرد آن است.
همه ترسیمات و ویرایشها از اشاره به موقعیتها و موضوعات در
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اهداف پژوهش

مهمترین هدف از این تحقیق دستیابی به پاسخ این سؤال
است که آیا به کارگیری نرمافزار  Sketch Upدر فرایند ترسیم
اسکیسهای معمارانه میتواند به بهبود محصول طراحی کمک
کند یا نه؟
تمرکز اصلی بر مراحل اولیه فرایند طراحی است که شامل

فرضیه پژوهش

به نظر میرسد به کارگیری ابزار کامپیوتری  Sketch Upدر
مراحل اولیه فرایند طراحی معماری میتواند بر کیفیت نهایی
محصول طراحی تأثیر مثبت داشته باشد.
جامعه آماری ،نمونه و روش نمونهگیری

دانشجویان رشته مهندسی معماری ترم  7دانشگاه آزاد اسالمی
واحد رودهن که در حال گذراندن درس طراحی معماری  4بودند.
در این پژوهش از روش نمونهگیری تصادفی ساده استفاده شده
است .از آنجا که نمونهگیری در این پژوهش از نوع تصادفی ساده
بدون جایگزینی است و روش تحقیق از نوع آزمایشی است ،حجم
نمونه حداقل  30نفر توصیه میشود (دالور .)1388 ،لذا در این
پژوهش از 44نفر از دانشجویان رشته مهندسی معماری ترم 7
برای آزمونها استفاده شد.
روش پژوهش

در این تحقیق از روشهای تحقیق آزمایشی با طرح پس آزمون
و با گروه کنترل و روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.
در پژوهش حاضر برای ارزیابی تأثیرات استفاده از نرمافزار
 Sketch Upدر فرایند ترسیم اسکیسهای معماری از اسکیس
معماری به عنوان ابزار آزمون استفاده شد .اسکیسها در سه
روش ترسیم اسکیس با ابزار دستی ،با ابزار کامپیوتری و اسکیس
با روش تلفیقی (استفاده غالب از ابزار کامپیوتری به همراه ابزار
دستی) در جامعه آماری تحقیق به عنوان آزمون برگزار شدند.
روند برگزاری آزمون اسکیس در تحقیق به روش زیر بود :
• مرحله اول

از آنجا که رسم اسکیسهای کامپیوتری نیازمند مهارتهای
خاصی است و فرد شرکتکننده در آزمون باید کار با نرمافزار
مورد استفاده در پژوهش را که مناسبترین نرمافزار برای مراحل
اولیه فرایند طراحی است بداند لذا  10جلسه آموزشی برای
یادگیری نرمافزار  Sketch Upدر قالب درس کاربرد کامپیوتر در
معماری برای تمامی شرکتکنندگان آزمون برگزار شد .هر جلسه
به مدت  2ساعت طول کشید و کل جلسات تا یک هفته قبل
از برگزاری آزمون تمام شدند .در واقع این جلسات مهارتهای
اساسی و اولیهای را که برای کار با نرمافزار Sketch Upالزم بود
به شرکتکنندگان میآموخت .تمریناتی نیز به این دانشجویان
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این محیط سهبعدی بدست میآید .کاربر برای ترسیم موضوع در
نرمافزار ابتدا شکل پایه مورد نیاز خود را انتخاب و اجرا کرده و با
استفاده از اشارهگر یک طرح دوبعدی را روی صفحات محورهای
 X,Y,Zترسیم میکند .نرمافزار همواره تالش دارد رفتار کاربر
را پیشبینی کند و خودش حدس بزند ترسیمات در کدام صفحه
باید قرار گیرند .بعد از ترسیم آسان شکل دوبعدی توسط کاربر او
به کمک اشارهگر و برخی روشهای ساده ارتفاعدهی قادر است
ترسیمات دوبعدی خود را به سرعت سهبعدی کند ،ابعادش را
تغییر داده ،آن را بچرخاند و به راحتی ویرایش کند .یکی دیگر از
خصوصیات  Sketch Upفراگیری بسیار سریع و آسان نرمافزار
در مقایسه با سایر نرمافزارهای  CADاست .همچنین قابلیت
ارتباط با سایر نرمافزارها مثل MAYA, 3D STUDIO MAX,
 Auto Cadرا نیز دارد .از دیگر ویژگیهای آن امکان بهرهبرداری
از افزونههای مختلفی است که از طریق شبکه اینترنت در اختیار
کاربر قرار میگیرد .این افزونهها در مدلسازی ،رندرسازی و نیز
در ارتباط با  google earthو  ...کاربرد دارند.
محیط این نرمافزار قابلیت بسیار زیادی در شبیهسازی پرزانتههای
معمارانه دارد .یعنی قادر است صحنهها را طوری تنظیم کند که
انواع روشهای ترسیمی رایج در بیان معمارانه تصاویر ،ایجاد
بافت و متریال ،نورپردازی و سایه ،وابستگیهای مرتبط به
موقعیت حقیقی سایت (از طریق ارتباط آنالین با )google earth
به کار روند .امکان قدمزدن ناظر در محیط نرمافزار ،کاربر را قادر
به کنترل بسیارعالی سهبعدی صحنهها کرده و به تجسم او در
طراحی و ایدهپردازی کمک میکند (.)William Brydon, 2007
قدرت تجسمبخشی به مدلها و توانایی تولید آسان انواع فرمها و
احجام در این نرمافزار برای احجام پایه مبتنی بر هندسه اقلیدوسی
مناسب است .اما درباره تولید فرمهای آزاد با هندسه غیر اقلیدوسی
و همچنین احجام صلب محدودیتهای بسیاری مشاهده میشود.
به طور کلی این نرمافزار نسبت به سایر نرمافزارهای پرکاربرد
معماری شهودیتر است .مدلسازی سهبعدی و طراحی حجمی
در آن بسیار ساده و سریع است .فراگیری آن بسیار آسان و
روان است .امکانات آنالینی که در  Sketch Upوجود دارد به
کاربر اجازه میدهد همزمان با طراحی به جستجوی نمونههای
مشابه پرداخته و آنها را در طرح خود بارگذاری کند .نرمافزار فوق
پتانسیلهای زیادی را در مراحل اولیه فرایند طراحی در اختیار
کاربر قرار میدهد.

طراحی و ترسیم طرحوارههای معمارانه است .اهداف کالن این
مقاله عبارت است از :
1ـ دستیابی به چگونگی تأثیرات طراحی معماری با استفاده از
نرمافزار  Sketch Upدر فرایند ترسیم اسکیسهای معمارانه.
2ـ مقایسه تطبیقی روشهای ترسیم اسکیسهای دستی،
اسکیس با ابزار  Sketch Upو روش ترکیبی.
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داده شد تا همگی قابلیت کاربرد نرمافزار فوق را برای طراحی
معماری داشته باشند.

• مرحله دوم

قبل از برگزاری اسکیس ،اعضای جامعه آماری شرکتکننده در
آزمون به شکل تصادفی در سه گروه تقسیم شدند :
گروه  : Aاعضایی که صرف ًا با استفاده از نرمافزار Sketch Up
(روش کامپیوتری) مجاز به انجام اسکیس بودند.
گروه  : Bاعضایی که با روش تلفیقی (استفاده غالب از نرمافزار         
 Sketch Upو با امکان استفاده از کاغذ و قلم) اسکیس رسم
میکردند.
گروه  : Cاعضایی که صرف ًا با استفاده از کاغذ و قلم (ابزار دستی)
مجاز به انجام اسکیس بودند.
• مرحله سوم

موضوع اسکیس عبارت بود از " :طراحی یک خانه مسکونی
برای یک هنرمند در اقلیم ساحلی" .انتخاب موضوع اسکیس به
گونهایست که دانشجویان در ایدهیابی و فرایند طراحی با مسایل
عملکردی ناشی از سیرکوالسیون ،محدودیتهای سایت پالن و
توپوگرافی و  ...کمترین درگیری را داشته و حداکثر توجه خود
را معطوف ایدهپردازی ،طراحی حجمی و کیفی طرح خود کنند.
موضوع اسکیس برای تمامی اعضای شرکتکننده یکسان بود و
مدت زمان برگزاری آزمون نیز سه ساعت طول کشید.
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• مرحله چهارم

تحویل نهایی اسکیسها بعد از اتمام وقت آزمون بوده و اعضای
شرکتکننده براساس گروه اسکیس مدارک زیر را ارایه کردند :
 .1گروه  : Aهرفرد یک فایل با پسوند ( skpنرمافزارSketch
 )upو تعدادی رندر با فرمت  jpgرا به محقق تحویل داد.
 .2گروه  : Bهر فرد عالوه بر فایلهایی با فرمت ،skp،jpg
کاغذها و اتودهای دستی خود را نیز ارایه داد.
 .3گروه  : Cهر فرد بدون محدودیت در نوع و ابزار دستی راندو و
تعداد کاغذ ارایه ،شیتهای تکمیلشده خود که حاصل ترسیمات
اسکیس بود را به محقق تحویل کرد.
در تمام مدت برگزاری آزمون فرد محقق کنترلکننده کلیه
شرایط جلسه بود.
• مرحله پنجم

توزیع پرسشنامهها در میان اعضای جامعه آماری تحقیق و
تکمیل پرسشنامهها توسط شرکتکنندگان در آزمون اسکیس
به منظور ارزیابی و بررسی نگرشها و عقاید اعضا .بعد از اجرای
اسکیس براساس روش تحقیق پیمایشی پرسشنامههایی که به
صورت سؤال بسته طراحی شده بودند در جامعه آماری پژوهش
توزیع و توسط شرکتکنندگان در آزمون تکمیل و دادههای
حاوی نگرشها و عقاید دانشجویان نسبت به موضوع پژوهش
جمعآوری شد.
روایی محتوایی پرسشنامه از طریق جدول هدف ـ محتوا و روایی

........................................................................34......
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سازه هم از طریق تحلیل عاملی ارزیابی شد و سؤاالت ناهمگن
آن حذف شد و پرسشنامه با  46سؤال و ضریب آلفای کرونباخ
 0/ 831به پایایی مناسبی دست یافت.
ارزیابی آزمون اسکیس

از آنجا که عموم ًا در قضاوت آثار معماری همانند اسکیس
سلیقههای فردی داوران مؤثر است ،برای به حداقل رساندن
تأثیرات منفی سالیق آنها از دو روش استفاده شد :
 .1استفاده از گروه داوران متخصص در حوزه طراحی معماری.
 .2تبیین معیارهایی برای ارزیابی اسکیسهای دانشجویان.
در این تحقیق برای ارزیابی اسکیسها از سه داور استفاده شد که
از اساتید دروس طراحی معماری بودند.گروه داوران به طور مجزا
به ارزیابی اسکیسهای دانشجویان (جامعه آماری) پرداخته بدون
آنکه شناختی از فرد اسکیسزننده داشته باشند.
از آنجا که موضوع اسکیس و مدت زمان همه اعضای شرکتکننده
در آزمون یکسان بود ،معیارهای الزم برای بررسی و ارزیابی
محصول نهایی آنها نیز میتواند یکسان باشد.
لذا پژوهش براساس مطالعات پیشینه موضوع از جمله تحقیقات
جانجرو و تنگ ( ،)Gero & Tang, 2010پوررحیمیان   و
ابراهیم ( )PourRahimian, 2010و کریمیمشاور ()1391
به تعریف و تبیین مهمترین معیارهای الزم برای ارزیابی آثار
معماری و اسکیسهای معمارانه اقدام کرد و با استفاده از یک
تحقیق پیمایشی که در بین تعدادی اساتید دروس طراحی
معماری برگزار شد ،نظرات موافق و مخالف آنها نسبت به معیارها
بدست آمد .جدول  2نشاندهنده این معیارها است .با توجه به
موضوع آزمون اسکیس این تحقیق از آنجا که سایت مشخصی
برای اسکیس معرفی نشده بود ،معیار مربوط به هماهنگی طرح
با سایت در ارزیابی اسکیسها لحاظ نشد .داوران در بررسی و
ارزیابی هر اسکیس برای هر معیار از  0تا  20نمره داده و در
پایان ،نمره نهایی اسکیسها از میانگین نمرات داوران به هر
معیار بدست آمد .بعد از ارزیابی اسکیسها توسط داوران ،ضریب
پایایی قضاوت داوران (مصححان) محاسبه و مشخص شد هر سه

جدول  : 2معيارهاي ارزيابي اسكيس دانشجويان .مأخذ  :نگارنده.

Table 2. Criteria for evaluation of students’ Sketching. Source:authors.
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داور در میانگین نمرات از پایایی مناسبی برخوردارند .لذا میانگین
نمرات داوران برای محاسبات آماری مورد استفاده قرار گرفت.
روش آماری تحلیل دادهها

برای تحلیل دادهها از دو روش آماری توصیفی و استنباطی استفاده
شده است .در آمار توصیفی از جداول میانگین و انحراف معیار و در
آمار استنباطی به دلیل ب ه کارگیری دو متغیر وابسته و متغیرهای
مستقل که با هم تعامل دارند از تجزیه و تحلیل واریانس چندگانه
ـ مانوا3ـ با استفاده از نرمافزار  SPSS 20استفاده شد.
یافتههای پژوهش

جدول .3ميانگين و انحراف معيار براي متغير وابسته (میانگین نمرات داوران) به تفكيك 
گروههاي اسكيس .مأخذ  :نگارندگان.

جدول .4آزمون باكس درباره تساوي ماتريسهاي كوواريانس .مأخذ  :نگارندگان.

Table 3. The mean and standard deviation for the dependent variable (judges
scores) for each sketching groups. Source: authors.

Table 4. Box test on the equality of covariance matrices. Source:
authors.

جدول .5آزمون لوين درباره تساوي واريانسها مربوط به هر متغير وابسته.
مأخذ  :نگارندگان.

Table 5. Levine test for equality of variances for each
dependent variable. Source: authors.

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

میانگین و انحراف معیار برای متغیر وابسته (نمره مبین متغیر
دانش) و به تفکیک گروههای اسکیسها در جدول  3نشان داده
شده است.
مطابق جدول  3میانگین نمرات برای گروه ( Cاسکیس دستی)
باالتر از سایر گروهها بدست آمده است.
برای بررسی فرض صفر تساوی ماتریسهای واریانسـ
کوواریانس در گروههای آزمون از آزمون باکس 4استفاده شد.
درصورتیکه فرض تساوی ماتریسها پذیرفته شود ،فرض
همگنی کوواریانس نیز پذیرفتند خواهد بود .نتایج آزمون تساوی
ماتریسهای کوواریانس باکس به قرار زیر به دست آمده است :
با توجه به دادههای جدول  4میتوان دریافت که چون نسبت F
در سطح  95درصد اطمینان معنیدار نبود ( )P>0.05بنابراین
ماتریسهای کوواریانس تقریب ًا مساوی بودند و فرض صفر را
نمیتوان رد کرد .این اطالع بدین معنی است که میتوان آزمون
تحلیل واریانس چندگانه را برای بررسی فرضیههای پژوهش
حاضر بکار برد .همچنین برای به کارگیری آزمون تحلیل
واریانس برای هریک از متغیرهای وابسته به طور جداگانه باید
به بررسی فرض تساوی واریانسها پرداخت .جهت بررسی فرض
صفر تساوی واریانسها از آزمون لوین  5استفاده شده است .در
صورتیکه فرض صفر تساوی واریانسها پذیرفته شود ،فرض
همگنی واریانسها پذیرفته میشود .نتایج آزمون تساوی واریانس
لوین به شرح زیر است :
با توجه به اطالعات جدول  5میتوان دریافت که چون
نسبتهای  Fبرای متغیرهای وابسته در سطح  95درصد اطمینان
معنیدار نبود ( )P>0.05بنابراین ماتریسهای واریانسهای همه

متغیرها تقریب ًا مساوی بودند و فرض صفر را نمیتوان رد کرد.
این اطالع بدان معناست که به کارگیری آزمون تحلیل واریانس
برای هریک از متغیرهای وابسته به طور جداگانه مورد تأیید است
و این فرضیه را تقویت میکند که به کارگیری آزمون چندگانه
قوی است .به منظور بررسی فرضیات آماری تحقیق از تجزیه و
تحلیل واریانس چند راهه استفاده شد که محاسبات آنها در جدول
 6آمده است .با توجه به دادههای جدول  6و برای متغیر وابسته
(میانگین نمرات داوران) میتوان دریافت که چون  F= 1.089در
سطح  95درصد اطمینان معنیدار نیست ،فرض صفر را نمیتوان
رد کرد .به عبارت دیگر نوع روش ترسیم اسکیس دانشجویان بر
میانگین نمرات آنها مؤثر است.
در بررسی سایر فرضیههای آماری برای عامل نگرش که متشکل
از عوامل تحلیلی پرسشنامه است با توجه به اطالعات مندرج در
جدول  6میتوان دریافت که چون نسبت  Fبرای هیچکدام از
عوامل در سطح  95درصد اطمینان ( )P>0.05معنیدار نیست،
بنابراین نوع روش ترسیم اسکیس دانشجویان بر نگرش آنها
مؤثر نیست.
متغیرهای وابسته در این تحقیق عبارت بود از  .1 :دانش افراد
(میانگین نمرات داوران به اسکیسها)
 .2عوامل حاصل از پرسشنامه (نگرش افراد پرسششونده).
در ادامه تأثیرگذاری متغیر مستقل تحقیق بر ترکیب خطی
متغیرهای وابسته مورد بررسی قرار میگیرد .جدول  7خالصه
تحلیل واریانسهای چندگانه مربوط به تأثیر متغیرهای مستقل
(روشهای ترسیم اسکیس با استفاده از کامپیوتر ،روش تلفیقی
استفاده از کامپیوتر و ابزار دستی و روش رسم اسکیس با ابزار
دستی) بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته (دانش و نگرش) را
نشان میدهد .به منظور بررسی فرضیه اصلی این پژوهش مبنی
بر اینکه "انواع روشهای طراحی و ترسیم اسکیسهای معمارانه
(حالتهای  Aبا ابزار کامپیوتری و  Bبا ابزار تلفیقی کامپیوتری
و دستی و  Cبا ابزار دستی) بر عملکرد دانشجویان تأثیر دارد ".از

35
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آنجا که تأکید اصلی بر اولین متغیر وابسته یعنی دانش است ،از
بزرگترین ریشه روی استفاده شده است.
بنابراین نسبت  F= 2.957در سطح  95درصد اطمینان
(  )P<0.05معنیدار بوده و توان آزمون به واسطه معنیداری باال
است .لذا فرض صفر مورد تأیید است و نوع روش ترسیم اسکیس
یا به عبارتی حضور یا عدم حضور کامپیوتر بر عملکرد افراد تأثیر
دارد .در اینجا عملکرد مبین کیفیت محصول طراحی افراد است.
این اطالع بدان معناست که استفاده یا عدم استفاده از کامپیوتر

در مراحل اولیه فرایند طراحی بر عملکرد دانشجویان و کیفیت
محصول طراحی آنها مؤثر است.
از طرفی با توجه به دادههای جدول  3چون میانگین نمرات
دانشجویان در گروه اسکیسهای دستی (گروه )X = 14.37 , C
بیشتر از میانگین نمرات در اسکیسهای فقط کامپیوتری ( گروه
 )X= 13.9833 , Aو بزرگتر از نمرات اسکیسهای تلفیقی
(گروه  )X= 12.6783 , Bاست ،لذا اسکیسهای دستی منجر
به نمرات بهتری در دانشجویان شد.

جدول .6خالصه تحليل واريانس یک راهه مربوط به تأثيرمتغيرهاي مستقل بر متغيرهاي وابسته .مأخذ  :نگارندگان.

Table 6. MANOVA summary table of affect of independent variables to the dependent variables.
Source: authors.

جدول .7خالصه تحليل واريانسهاي چندگانه .مأخذ  :نگارندگان.

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

نتیجهگیری

Table 7. Summary of multiple analysis of variances. Source: authors.

در تحقیق حاضر براساس روش تحقیق طرح پس آزمون با گروه گواه پیشرفته و طرح پیمایشی و با توجه به فرضیات آماری تحقیق متغیرهای
مستقل آزمون عبارت است از اسکیسهای معماری با روش کامپیوتری ،دستی و تلفیقی و متغیرهای وابسته نیز شامل دانش افراد و نگرش
آنها است .لذا نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادههای تحقیق به شرح زیر است :
نوع روش ترسیم اسکیسهای معمارانه بر میانگین نمرات دانشجویان مؤثر است .از طرفی روشهای ترسیم اسکیس با ابزار مختلف
بر هیچکدام از عوامل پرسشنامه تأثیری نداشتند .این عوامل بیانگر نگرش افراد حاضر در آزمون بوده لذا روشهای اسکیسزنی اعم از
کامپیوتری ،دستی و تلفیقی بر نگرش آنها مؤثر نیست .نتایج حاصل از مطالعات آماری با روش تحلیل واریانسهای چندگانه مربوط به تأثیر
متغیرهای مستقل بر ترکیب خطی متغیرهای وابسته بیانگر وجود یک ترکیب خطی بین متغیرهای وابسته پژوهش است .در این تحقیق
ترکیب حاصل از متغیرهای وابسته را عملکرد مینامیم .در تحقیق حاضر نتایج آزمونها نشان داد که روشهای ترسیم اسکیسهای معمارانه
مورد استفاده در آزمون این تحقیق بر عملکرد افراد مؤثر است .از سوی دیگر عملکرد افراد در این تحقیق معرف کیفیت محصول طراحی
آنها در آزمون اسکیس است .پس میتوان با بررسی میانگین نمرات بدست آمده توسط داوران به اسکیسها با روشهای مختلف ،بهترین
عملکرد را در میان گروهها مشخص کرد .آنچه در پژوهش حاضر بدست آمده گواه بر اینست که عملکرد افراد در گروه اسکیسها با ابزار
دستی باالترین میانگین نمره را بدست آورده و بعد از آن گروه اسکیس با ابزار کام ً
ال کامپیوتری و گروه اسکیس با ابزار تلفیقی به ترتیب در
ردههای بعدی قرار گرفتند .این نتایج بدان معناست که رسم اسکیس با ابزار دستی همچنان بهترین روش برای انجام طراحی معماری در
ت نیافته است .نتایج
مراحل اولیه آن بوده است و نرمافزار  Sketch Upهنوز به حد مکفی از توانایی برای ارتقای فرایند ترسیم اسکیس دس 
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 پوررحیمیان هماهنگی دارد و فرضیه اصلی تحقیق که، رفعت، جرو، گراس،حاصل از تحقیق با پژوهشهای محققینی مانند برایان الوسون
 در مراحل اولیه طراحی معماری بر کیفیت نهایی محصول میتواند تأثیرSketch Up عبارتست از "به نظر میرسد بکارگیری ابزار کامپیوتری
:  در ادامه برخی پیشنهادات که میتواند برای تحقیقات آتی مفید باشد ارایه میشود.مثبت داشته باشد" مورد تأیید قرار نگرفت
.ـ انجام تحقیقات به منظور بررسی مزایا و معایب ابزارهای کامپیوتری برای طراحی معماری1
 برای استفاده در مراحل اولیه فرایند طراحیCAAD  و جستجوی راه حل در جهت بهبود ابزارهایSketch Up ـ شناسایی معایب ابزار2
.معماری
پینوشتها

MANOVA : Multiple Analysis Of Variance .3 / Cmputer Aided Design .2 / Computer Aided Architectural Design .1
Levenes Test of Equality of Error Variances .5 / Box’ s Test of Equality of Covariance Matrices .4
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Abstract

The increasing use of computers in architectural design and engineering is one of the most recent achievements in promotion and enhancement of the efficiency of the various stages of construction design process. The early 1960s saw the
advent of computers in various areas. Computers were used in the construction industry and their application has grown
in the field of architectural processes. Nowadays, computers have become one of the main tools used by professionals in
the area of architecture and construction.
In recent years, extensive studies have been done about software used for drawing architectural designs like CAD and
CAAD. These studies suggest that the arrival of the computer in architecture design process occurs in three steps: the early
stage of architectural design, drawing and designing stages.
The present paper studies the use of computers in the early stages of the design process and the effects of CAD compared
to traditional and manual design tools.
In this paper, architectural sketching and the initial stages of the design process, the use of computers in the early stages
of design especially Sketchup software have been carefully studied. In order to investigate the applicability of computers
in the design process, Sketchup software was selected because it is considered by experts as the most popular tool in the
industry.
Accordingly, a comparison is made between architectural design methods by various devices. The methods used for the
present study are experimental research and survey. In this research, three methods of architectural schematic drawings
(sketching) have been taken into consideration. They are sketching with Sketchup, traditional tools and combination
methods (both of sketchup and tradiotional devices). Those methods are compared with each other in later stages of the
study. Therefore, an experimental sketching design was held and a jury group that was made up of three experts of architectural design courses judged the sketches and evaluated their scores. The scores by the experts were based on a set of
criteria defined during a survey to assess the sketches.
For analysis of the data, the scores of the judges were used. Other mechanisms used were factor analysis and multivariate
analysis of variance test questionnaire or MANOVA. Statistical studies show that the architectural sketching method is
only useful for grading students’ abilities to make architectural sketches. Also, according to the test scores of students in
the three groups of participants, the sketching group that used traditional tools (paper and pen and clipboard) achieved
the highest scores.
Finally, the comparison between computer and traditional design tools show that Sketchup cannot be a substitute for
architectural design tools in the early stages of design process and traditional methods which are based on manual tools
are still preferred.
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