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BACKGROUND AND OBJECTIVES: One of the main problems in contemporary Iranian 
architecture is the loss of identity and its related factors, such as a sense of attachment 

to the place due to neglecting the semiotic aspects of architectural reading and design in 
instruction ideation. The design meaning and indicators are effective in creating identity, 
beauty, and pleasure in architectural work via giving rise to an internal perception of 
space. Semiotics provide the most important meaning factors and can effectively upgrade 
the sense of place for a better relationship between architecture and users. Using the 
principles of semiotics is one of the best solutions to investigate how meaning is granted to 
space. As the most distinct semantic factors in creating mental associations via relying on 
the concept of implication, symbols can effectively enhance the sense of place in relation 
to the audience. Thus, using semiotics from the perspective of the designer’s relationship 
with the audience in instructing design can be a step towards granting meaning to space 
and creating a sense of place for the users. However,  the imitation and copying of samples 
result in a lack of identity and social culture. Ideation is one of the most seminal and 
most important parts of the design instruction process. Therefore, the negligence of the 
meaning in the design process can also affect the ideation process because the final design 
is the representation and reflection of the ideas. The ideas mentioned in the literature 
review, including “patterns of design,” ‘sign,” and effective factors on readability,” show 
that previous researches have neglected the semiotic approach in ideation. Therefore, 
there is a need for a semiotic approach. In this study, the first research question is: “what 
are the effective factors in the creation of ideation process” and the second question is: 
“How is the relationship between the effective factors in design instruction process based 
on semiotics.” The factors of  ‘human,’ ‘time’ and ‘place’ that are effective on mental 
images should be considered when semiotic is used. This research aims to correct the 
design instruction process in ideation levels using semiotics by emphasizing the users’ 
perception.

METHODS: The qualitative and quantitative research methods, path analysis, factor 
analysis, and modeling have been used in this research. The quantitive research 

method can be defined in two phases. In the first phase, the “cross-sectional survey” is used 
for exploring the user community, and the correlation method is used in the second phase. 
The survey study method begins without any presumption. In this article, the opinions 
of a group of architecture students and their professors on the research subject have 
been collected in the form of a questionnaire, and at the end, based on this information, 
concepts and effective variables are identified, and factor analysis is performed. The 
second phase of the research begins with the assumption obtained from the survey. This 
study is of descriptive-analytical type in terms of the method because, because in addition 
to showing the facts, the reasons for the problems are also explained. 

FINDINGS:  According to the findings, “the research-oriented analysis” directly influences 
the dependent variable. Moreover,  the “aesthetic aspects” that act as the intermediary 
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variable are influenced by the “research-oriented analysis” because the aesthetic aspects 
differ based on the social-cultural background. Thus, it is necessary to recognize the 
aesthetic aspects of the context’s social culture through research-oriented analysis in the 
instruction process. On the other hand, it influences other factors such as “ideation” and 
“collective reading-oriented evaluation of the signs”. Another intermediary variable that 
influences the dependent variable based on the model is the aesthetical aspect. One of 
the factors influencing the reading and perception of the signs is the psychological issues. 
Since the reading and perception of users are the main parts of semiotics, “the collective 
reading-oriented evaluation of signs” also plays as another intermediary variable in the 
formation of the model. This could increase the audience’s satisfaction since their needs 
are met.  Also, the design idea is presented for the audience’s collective evaluation, and 
the model forms the “research-oriented analysis” in case of dissatisfaction. That is because 
dissatisfaction with an idea shows inadequacy and/or imprecision in the identification 
of the context and the semiotic researches. Hence, the ideation is repeated until the 
audience’s satisfaction is achieved in the evaluation stage.

CONCLUSION: The results show that “research-oriented analysis”, “aesthetic aspects”, 
“psychologists aspects”, and “collective perception-based evaluation of signs” are the 

effective factors in the creation of the ideation process. The proposed model is introducing 
a cycle that concentrates on the evaluation of user’s perceptions by signs.

HIGHLIGHTS:
- The use of semiotic is one of the solutions to the investigation of the meaning is granted 
to designing teaching.
- For the using of semiotic, it’s should be attention to ‘human’, ‘time’ and ‘place’ factors 
that are effective on mental images.
- The result shows that “research based analysis”, “aesthetics aspects”, “psychologists 
aspects” and “perception based evaluation of signs” are the effective factors in creation of 
idea. The proposed model are introducing a cycle that concentrate on evaluation of user’s 
perception.
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ــه راهنمایــی نویســنده دوم در دانشــگاه تربیــت دبیــر شــهید رجائــی انجــام گرفتــه اســت. می باشــد کــه ب
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نکات شاخص

ــد  ــی در فرآین ــول نشانه شناس ــری از اص ــکن، بهره گی ــی مس ــوزش طراح ــودن آم ــور نم ــای معنامح ــی از راهکاره - یک
ــت. ــان اس ــر ادراک مخاطب ــه ب ــق توج ــردازی و از طری ایده پ

ــر تصــورات  ــر ب ــیِ« موث ــی« و »مکان ــل »انســانی«، »زمان ــه عوام ــش نشانه شناســی، مســتلزم توجــه ب ــری از دان - بهره گی
ذهنــی مخاطبــان اســت.

ــان"،  ــناختی مخاطب ــاد زیبایی ش ــور"، "ابع ــل پژوهش مح ــردازی "تحلی ــد ایده پ ــر فرآین ــر ب ــای موث ــن مولفه ه - مهم تری
"ابعــاد روان شــناختی مخاطبــان"، "ارزیابــی خوانش محــور جمعــی مخاطبــان از نشــانه ها" اســت کــه بــه صــورت فرآینــد 

چرخــه ای بــا محوریــت ارزیابــی ادراک مخاطبــان معرفــی گردیــد.

ــه مــوردی:  ــا رویکــرد نشانه شــناختی )نمون ــی فرآینــد ایده پــردازی در آمــوزش طراحــی معمــاری ب ــژاد، جمال الدیــن. )1400(. مدل یاب ــور، مرضیــه و مهدی ن اعتمادی پ
طراحــی مســکن( ، نشــریه علمــی معمــاری و شهرســازی ایــران، 12)1(، 35-23.

نحوه ارجاع به مقاله

ــق  ــد حــس تعل ــت و مولفه هــای آن مانن ــران تضعیــف هوی یکــی از آســیب های معمــاری معاصــر ای
ــه ابعــاد معناشــناختی و خوانــش اثــر در ایده پــردازی  بــه مــکان اســت کــه در نتیجــه کم توجهــی ب
ــر  ــی و موث ــل معنای ــاخص ترین عوام ــوان ش ــه عن ــانه ها ب ــود. نش ــاد می ش ــوزش ایج ــی و آم طراح
ــا  ــاط ب ــق ارتب ــت از طری ــکان و هوی ــای حــس م ــذار در ارتق ــی تاثیرگ ــد عامل ــش، می توانن ــر خوان ب
ــی  ــا، روش اصل ــرداری از نمونه ه ــی ب ــا کپ ــروزه غالب ــه ام ــی اســت ک ــن درحال ــند. ای ــب باش مخاط
ــه بی هویتــی منجــر خواهــد شــد. پیشــینه پژوهــش  ــردازی در ســطوح آموزشــی اســت کــه ب ایده پ
عمدتــا بــر تحقیقاتــی اشــاره دارد کــه بــر الگوهــای طراحــی، ادبیــات موضــوع نشــانه و عوامــل موثــر 
بــر خوانــش و نیــز منابــع برداشــت ایــده و بررســی جایــگاه آن در فرآینــد طراحــی تمرکــز یافته انــد 
ــر  و در ایــن میــان خــال رویکــرد معنامحــوری در ایده پــردازی محســوس اســت. ســواالت تحقیــق ب
ــان  ــا در جری ــان آن ه ــط می ــی رواب ــز چگونگ ــردازی و نی ــد ایده پ ــر فراین ــر ب ــل موث ــتی عوام چیس
آمــوزش معنامحــور طراحــی از دیــدگاه نشانه شــناختی اشــاره دارد. پژوهــش در راســتای دســت یابی 
ــول  ــری از اص ــا بهره گی ــردازی ب ــه ایده پ ــی در مرحل ــوزش طراح ــای آم ــالح فرآینده ــدف اص ــه ه ب
نشانه شناســی در ســاحت خوانــش مخاطــب، بــه تحلیــل مســیر، تحلیــل عامــل و ســپس مدل یابــی 
می پــردازد. از آن جــا کــه بهره گیــری از مبانــی نشانه شناســی مســتلزم توجــه بــه عوامــل »انســانی«، 
ــای  ــق روش ه ــاس و از طری ــن اس ــر ای ــت، ب ــی اس ــورات ذهن ــر تص ــر ب ــیِ« موث ــی« و »مکان »زمان
تحقیــق کیفــی درکنــار روش هــای پیمایشــی و همبســتگی، مهم تریــن مولفه هــای موثــر بــر فرآینــد 
ــی  ــناختی"، "ارزیاب ــاد روان ش ــناختی"، "ابع ــاد زیبایی ش ــور"، "ابع ــل پژوهش مح ــردازی "تحلی ایده پ
خوانش محــور جمعــی نشــانه ها" شناســایی شــد و مــدل پیشــنهادی، بــه صــورت فرآینــد چرخــه ای 

بــا محوریــت ارزیابــی ادراک مخاطبــان معرفــی گردیــد. 
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مقدمهمقدمه
نقــد  بوتــه  در  همــواره  ایــران  معاصــر  معمــاری 
وضعیــت  اســت.  داشــته  قــرار  معمــاران  و  متفکــران 
ــی در  ــت فرهنگ ــدان هوی ــروز و فق ــاری ام ــفته معم آش
آثــار، یکــی از ایــن آسیب هاســت کــه بهتریــن گــواه 
بــر مشــکل عــدم آشــنایی اکثــر معمــاران بــا نحــوه 
بهره گیــری از مبانــی فرهنگــی و هویتــی در طراحــی 
 .)Taghvae, 2012( ــوزش دارد ــه در آم ــه ریش ــت، ک اس
براســاس دیــدگاه مشــترک بســیاری از بــزرگان معمــاری، 
ــق  ــس تعل ــد ح ــای آن، مانن ــت و مولفه ه ــف هوی تضعی
بــه مــکان)Mir Gozar Langeroud, et al., 2019(، در 
نتیجــه کم توجهــی بــه ابعــاد معناشــناختی و خوانــش اثــر 
ــه  ــود )Kalali and Modiri, 2012(. چراک ــاد می ش ایج
هویــت بیــش از هــر عاملــی، بــه بینــش و باورهــای انســان 
و جامعــه مرتبــط اســت )Gharib pour, 2019(. بنابرایــن 
در راســتای مرتفــع نمــودن ایــن آســیب، اســتفاده از 
بهتریــن  از  یکــی  عنــوان  بــه  نشانه شناســی،  اصــول 
راهکارهــا در معنادهــی بــه فضــا محســوب می شــود 
بــه  نشــانه ها  چراکــه   .)Falahat & Nouhi, 2012(
عنــوان شــاخص ترین عوامــل معنایــی در ایجــاد تداعیــات 
ذهنــی، بــا تکیــه بــر مفهــوم داللــت و خوانایــی، می تواننــد 
عاملــی مؤثــر در خوانــش اثــر و در پــی آن ارتقــای حــس 
مــکان در ارتبــاط بــا مخاطــب و معنابخشــی بــه معمــاری 
 Bagheri &(باشــند آن  هویت منــدی  نهایــت  در  و 

 .)Einifar, 2016

اصــالح  راه هــای  از  یکــی  کــه  آن جایــی  از 
آســیب های جامعــه معمــاری، مســیر آمــوزش اســت، 
ــاز  ــی آغ ــوزش طراح ــه آم ــوان از دریچ ــر را می ت ــن ام ای
ــا توجــه بــه این کــه مســکن، بــه  نمــود)Schon,1985(. ب
عنــوان یکــی از مهم  تریــن کاربری هــا در دروس طــرح 
معمــاری دوره کارشناســی، مطــرح اســت و از ســوی دیگــر 
ــا و  ــت، معن ــا هوی ــتقیم ب ــاط مس ــری در ارتب ــن کارب ای
نشــانه قابــل تعریــف اســت، طراحــی مســکن، بــه عنــوان 

نمونــه مــوردی ایــن پژوهــش انتخــاب می شــود.
مهم تریــن  و  ابتدایی تریــن  از  یکــی  کــه  آن جــا  از 
 Gorji(ــردازی اســت ــی، ایده پ ــد طراح ــا در فرآین بخش ه
ــر  ــی ب ــده مبن ــرح ش ــیب مط Mahlabani, 2008(، آس
عــدم توجــه بــه معناگرایــی و خوانــش در فرآینــد طراحــی 
را می تــوان در بخــش ایده پــردازی ریشــه یابی نمــود؛ 
چراکــه نتیجــه نهایــی طراحــی، بازنمــود و انعــکاس 

.)Lawson, 2005(ایده هاســت
ــا هــدف اصــالح و  ــا ب ــر آن اســت ت پژوهــش حاضــر ب
تقویــت نگــرش معنامحــور در آمــوزش طراحــی، از طریــق 
ابتــدا  نشانه شناســی و خوانایــی،  مفاهیــم  بــه  توجــه 
ــردازی و  ــد ایده پ ــر فرآین ــر ب ــل موث ــتخراج عوام ــه اس ب
ــردازد.  ــا، بپ ــان آن ه ــری می ــدل نظ ــه م ــه ارائ ــپس ب س
می گــردد  احســاس  جهــت  آن  از  موضــوع  بــه  نیــاز 
از  عمدتــا  دانشــگاه ها  ســطح  در  ایده پــردازی  کــه 
طریــق تقلیــد و کپی بــرداری کورکورانــه از نمونه هــای 
خارجــی صــورت می گیــرد)Feizi et al., 2016(. ایــن 

ــه،  ــر و در نتیج ــای اث ــتر و معن ــه بس ــی ب ــر بی توجه ام
ــد  ــی خواه ــان را در پ ــه مخاطب ــت جامع ــگ و هوی فرهن
داشــت. بــه عبــارت دیگــر مغفــول مانــدن مفاهیــم 
ــی،  ــای آموزش ــی، در رویکرده ــون خوانای ــوری چ معنامح
ــای  ــل بناه ــاز تبدی ــل زمینه س ــن عوام ــی از مهم تری یک
ــرا  ــت؛ چ ــده اس ــا گردی ــانه هایی بی معن ــه نش ــود ب موج
کــه در ســطوح آموزشــی و اجرایــی طراحــی عمومــا نقــش 
فرد)مخاطــب( در رابطــه بــا محیــط کم رنــگ اســت و 
مفهــوم خوانایــی عمدتــا بــر ویژگی هــای محیــط کالبــدی 
ــش  ــتای پوش ــد دارد)Rudy, et al., 2019(. در راس تاکی
ایــن خــال، پژوهــش درصــدد اســت تــا طراحــی را از بــاب 
ــش  ــورد پژوه ــی م ــب در خوانای ــش مخاط ــر نق ــد ب تاکی
ــر  ــر چیســتی عوامــل موث ــرار دهــد. ســواالت تحقیــق ب ق
ــان  ــط می ــی رواب ــز چگونگ ــردازی و نی ــد ایده پ ــر فراین ب
ــان آمــوزش معنامحــور طراحــی مســکن از  آن هــا در جری

دیــدگاه نشانه شــناختی اشــاره دارد.
ــه  ــخ گویی ب ــدف و پاس ــه ه ــت یابی ب ــتای دس در راس
پرســش های تحقیــق، ابتــدا متغیرهــا جهــت ورود بــه 
ــه  ــا ک ــود. از آن ج ــن می ش ــق تبیی ــری تحقی ــی نظ مبان
ــردازی  ــری ایده پ ــدل نظ ــه م ــدد ارائ ــق درص ــن تحقی ای
ــر مســتقل و  ــن متغی ــاب نشانه شناســی اســت، بنابرای از ب
ــردازی«  ــی« و »ایده پ ــب، »نشانه شناس ــه ترتی ــته ب وابس

معرفــی می گــردد. 

مبانی نظریمبانی نظری
از آن جــا کــه در ایــن پژوهــش بــه نشانه شناســی، بــه 
ــته  ــاری نگریس ــا در معم ــرای ورود معن ــتری ب ــوان بس عن
می شــود )Parsaee,et al.,2015(، ابتــدا مفهــوم »معنــا« 
تشــریح می شــود. معنــا برآینــدی از عوامــل متفاوتی اســت 
کــه در نتیجــه تعامــل انســان و مــکان حاصــل می گــردد 
کــه از طریــق پیام هــای عناصــر مختلــف موجــود در فضــا 
صــورت می پذیــرد)Tribe, 1974(. بــرای درک واقعــی 
یــک بنــای معمــاری کــه همــان معنــای آن اســت، بایــد 
ــرد. درک  ــده آن را درک ک ــه وجــود آورن ــه ب ــوم اولی مفه
ــوان دال  ــه عن ــوم« ب ــن »مفه ــری بی ــن رابطــه داللت گ ای
ــی  ــرو نشانه شناس ــول در گ ــوان مدل ــه عن ــاری« ب و »معم
اســت. بنابرایــن، معناشناســی در معمــاری، ارتباطــی 
 Roshan & Shibani.,(ــی دارد ــا نشانه شناس ــگ ب تنگاتن
ــک  ــوان ی ــه عن ــاری، ب ــر معم ــارت دیگ ــه عب 2015(. ب
ــا  ــی آشــکار ب ــاط معنای ــد ارتب سیســتم نشــانه ای، می توان

 .)Rudy, et al., 2019(ــد ــرار نمای ــان برق مخاطب
در طــول تاریــخ، اصطــالح "نشــانه" اشــکال مختلفــی 
ماننــد کلمــات، تصاویــر و شــیئی بــه خــود گرفتــه اســت. 
نشــانه ها بــه تنهایــی، فاقــد معنــای درونــی هســتند 
ــا از  ــتفاده م ــه و اس ــوه ارائ ــرو نح ــا در گ ــای آن ه و معن
 .)Friedman & Thellefsen, 2015(اســت آن هــا 
ــه و  ــه ادراک و تجزی ــه ب ــت ک ــی اس ــی، علم نشانه شناس
تحلیــل عالئــم و نمادهــا در همــه اشــکال و جنبه هــا 
گفتــاری  زبــان  شــامل  جنبه هــا  ایــن  می پــردازد. 
یــا نوشــتاری یــا اشــکال غیــر زبانــی ماننــد عالئــم 
ــه صــورت  ــی، ب ــم معنای ــی، عالئ ــی و بیولوژیک فیزیولوژیک
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ــن  ــر ای ــارت دیگ ــه عب ــت. ب ــودآگاه اس ــا ناخ ــه ی آگاهان
دانــش بــه بررســی کارکــرد اجتماعــی نشــــانه ها و یافتــن 
ســازوکارهای تولیــد معنــی از طریــق نظام هــای نشــانه ای 
نشــانه ها«،  روی  مجــرد  »مطالعــه  ســاحت  ســه  در  و 
مخاطــب«  »خوانــش  و  نشــانه ها«  بیــن  »روابــط 

.)Johansen & Larsen, 2002(می پــردازد
از  شــبکه ای  عنــوان  بــه  معمــاری  کــه  آن جــا  از 
نشــانه ها، چــون هــر وســیله ارتباطــی، در فراشــد مکالمــه 
هــر متــن اجتماعــی، حامــل مجموعــه ای از پیام هــا بــوده 
ــی  ــط درون متن ــی و رواب ــای داللت ــیله گره ه ــه وس ــه ب ک
ــش  ــه بعــد خوان ــه مخاطــب منتقــل می شــوند، توجــه ب ب
حائــز  ایده پــردازی  و  طراحــی  فرآینــد  در  مخاطبــان 
 .)Falamaki & Ghafari, 2015( ــت بســیار اســت اهمی
ــی  ــن راهکارهــای فهــم و بکارگیــری عمل یکــی از مهم تری
بــا  آشــنایی  طراحــی،  و  معمــاری  در  نشانه شناســی 
ــر آن  ــر ب ــل موث ــری از عوام ــی و بهره گی ــوم خوانای مفه
 Alexander,( ــوزش طراحــی اســت ــردازی و آم در ایده پ

.)2013

ــط  ــی محی ــی فیزیک ــک ویژگ ــه ی ــی ن ــوم خوانای مفه
کالبــدی، کــه مفهومــی ذهنــی ادراکــی و چندبعــدی اســت 
و مطابــق بــا آن چــه امــروزه غالبــا بــا آن مواجــه هســتیم، 
فیزیکــی  شــاخصه های  براســاس  تنهــا  آن  ســنجش 
ــه  ــه ب ــش همــه جانب ــکان خوان ــدی، ام ــط کالب ــک محی ی
مخاطــب را نخواهــد داد. از آن جــا کــه معیــار تعامــل فــرد 
ــت،  ــر از آن مؤلفه هاس ــور ناظ ــی، تص ــط پیرامون ــا محی ب
تصــور ذهنــی جامــع کــه از محیــط در ذهــن ناظــر ایجــاد 
ــانی  ــی و انس ــی، زمان ــای مکان ــامل مولفه ه ــود، ش می ش
 Nazif(اســت کــه بایــد مــورد نظــر طراحــان قــرار گیــرد

.)& Motallebi, 2019

ــک  ــایی ی ــت شناس ــچ، قابلی ــی چــون لین صاحب نظران
فضــا را مرتبــط بــا عناصــر محدودکننــده، و شــخصیت آن 
را تابــع چگونگــی نظــم حاکــم بیــن ایــن عناصــر می داننــد 
ــکان را  ــی فضــا و م ــه نســبت ذهن ــد اســت، آن چ و معتق
می کنــد،  تبدیــل  درک  قابــل  و  عینــی  نســبت  بــه 
ــراد، ســه  ــن اف ــدگاه ای ســاختارهای کالبــدی اســت. از دی

عامــل »کالبــد«، »مقیــاس« و »عملکــرد« فضــا، ســه 
کنتــرل کننــده موثــر بــر شــکل گیری تصویــر اولیــه 

.)Lynch, 2015( ــت ــط اس ــن از محی ذه
ــر محیط هــای  ــر ب ــوان بعــد چهــارِم مؤث ــه عن ــان ب زم
کالبــدی، در تمــام جنبه هــای طراحــی، از قبیــل چگونگــی 
درک محیــط، اهمیــت مکان هــا بــه واســطه ســابقه و 
معنــای تاریخــی، دوام و انطباق پذیــری، انعطاف پذیــری 
دارد.  اهمیــت  ریخت شناســی  فرآیندهــای  و  مکان هــا 
تحلیــل چگونگــی بســط و توســعه تصــور ذهنــی، از 
ــد  ــت، نیازمن ــی پویاس ــد ادراک ــک فرآین ــه ی ــی ک آن جای
تحلیــل در طــول زمــان اســت. بــه گفتــه »گیســن« ایــن 
تصاویــر زمانــی مشــترک، می توانــد در قالــب خــاطره 
جمعــی و بــه صــورت نقشــه زمانــی، یــک ملــت یــا جامعــه 
را از طریــق زمــان یــا فضــا بــه هــم پیونــد داده و بــه هویت 
ــی  ــای زمان ــن مولفه ه ــد. مهم تری ــکل ده ــز ش ــردی نی ف
ــه  ــی«، »تجرب ــابقه تاریخ ــی، »س ــر ذهن ــر تصوی ــر ب موث
 Nazif &( ــت ــی« اس ــداد اجتماع ــز »روی ــردی« و نی ف

.)Motallebi, 2019

تصویــر  بــر  موثــر  انســانی  مولفه هــای  پیرامــون 
ــد  ــه فرآین ــت اگرچ ــوان گف ــر می ت ــی اث ــی و خوانای ذهن
ــباهت های  ــراد دارای ش ــی در اف ــور ذهن ــکل گیری تص ش
ــر از  ــه ســبب تفاوت هــای ادراکــی متأث ــا ب کلــی اســت ام
ــناختی  ــه های ش ــراد، نقش ــای اف ــیت و نیازه ــن، جنس ذه
ــارد«  ــرد. »اپلی ــی در ذهــن اشــخاص شــکل می گی متفاوت
و »میلــر« بــا بیــان این کــه محیــط اطــراف تنهــا در نقــش 
فرســتنده اطالعــات محیطــی اســت، عنــوان می کنــد 
کــه ایــن انســان اســت کــه براســاس شــخصیت، هویــت، 
اهــداف، تجــارب و ارزش هــای خــود ایــن اطالعــات را درک 
»روان شــناختی«،  »فیزیولوژیکــی«،  عوامــل  می کنــد. 
ــکان« و  ــه م ــق ب ــس تعل ــردی، »ح ــی« و ف ــار جمع »رفت
ــن  ــوان مهم تری ــه عن ــاع« ب ــه اجتم ــق ب ــس تعل ــز »ح نی
ــناخته  ــی ش ــر ذهن ــر تصوی ــر ب ــانی موث ــای انس مولفه ه

 .)Appleyard,1969( می شــوند 
شـکل 1 مهم تریـن مولفه هـای موثر بر مفهـوم خوانایی 

از طریـق عوامـل سـازنده تصاویر ذهنی را، نشـان می دهد.
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نحــوه  بــه  نظــری  بنیان هــای  تبییــن  از  پــس 
پرداختــه  آمــوزش  و  طراحــی  در  آن  از  بکارگیــری 
می شــود. ابتدایی تریــن محــل ورود مبانــی نظــری بــه 
 Gorji(فرآینــد طراحــی معمــاری، ایده پــردازی اســت
Mahlabani, 2008(. شــروع فرآینــد ایده پــردازی بــا 
پژوهــش آغــاز می شــود. بــرای توجــه بــه مفهــوم خوانــش 
بــر مولفه هــای  بایــد خاســتگاه عوامــل موثــر  ابتــدا 
ــه  ــه این ک ــود. باتوجــه ب ــان را پژوهــش نم ــی مخاطب ذهن
بیش تــر مولفه هــای موثــر بــر تصویــر ذهنــی شــامل 
ــا  مولفه هــای »مکانــی«، »زمانــی« و »انســانی«، مرتبــط ب
بســتر اثــر اســت، بنابرایــن نخســتین گام در ایــن فراینــد 
ــایی  ــی، شناس ــور از بسترشناس ــت. منظ ــی اس بسترشناس
و  جغرافیایــی  موقعیــت  و  اقلیــم  اجتماعــی،  فرهنــگ 
تاریخــی نیــز شــناخت مخاطبــان آن خــرده فرهنــگ 
اســت. بسترشناســی در گــرو پژوهــش و تحلیــل اطالعــات 
مســتخرج از آن خواهــد بــود. بنابرایــن ورود نشانه شناســی 
بسترشناســی  پژوهــش  درگاه  از  طراحــی  فرآینــد  در 
ــا  ــیر ب ــن تفاس ــه ای ــود ک ــر می ش ــا میس ــل آن ه و تحلی
اصطــالح »تحلیــل پژوهــش محــور« در فرآینــد پژوهــش 

بیــان می شــود. 
پــس از پژوهــش، ایده پــردازی بــه عنــوان شــروع 
فرآینــد طراحــی، گــذر از مرحلــه بــدون فــرم بــه مرحله ای 
یافته هــای  براســاس  فــرم  جوانه هــای  اولیــن  کــه 
 Amini( پژوهــش، در ذهــن شــکل می گیــرد، اســت
ــپت  ــق کانس ــذر از خل ــه گ ــه ای ک et al., 2019(. مرحل
ــود.  ــده می ش ــگاره( نامی ــپت )ان ــه کانس ــگاره( ب ــش ان )پی
ــگاره، دارای  ــگاره، فاقــد فــرم و ان ــر ایــن مبنــا، پیــش ان ب
ــات  ــج تحقیق ــت )Brown, 2017(. نتای ــه اس ــی اولی فرم
در بــاب اهمیــت مرحلــه ایده پــردازی نشــان می دهــد 
کــه فرآینــد طراحــی را می تــوان شــامل دو مرحلــه اصلــی 
ــردازش  ــی« و دیگــری »پ ــی دانســت، یکــی »ایده یاب ذهن
ایده یابــی   .)Nadimi & Sharifzadeh, 2016( ایــده« 
و  بســط  تفســیر،  درک،  شــامل  طراحــی  فرآینــد  در 
گســترش مســئله، تجزیــه و تحلیــل و ســامان دهی وجــوه 
آن، کشــف یــا خلــق راه حل هــا و ترکیــب و تجمیــع آن هــا 
 Kalali & Modiri,( ــت ــی اس ــرح کل ــک ط ــب ی در قال

.)2012

بنابرایــن تعریــف مســئله های طراحــی در مرحلــه 
ــا  ــوه آن ه ــل وج ــردازی و بســط و گســترش و تحلی ایده پ
ــی  ــر تصــور ذهن ــر ب ــک وجــوه موث ــای یکای ــر مبن ــد ب بای
ــِی  ــی و مکان ــانی، زمان ــای انس ــاب مولفه ه ــان از ب مخاطب
ــه نتایــج ناشــی  بســتر طــرح صــورت گیــرد. دســت یابی ب
ــپس  ــا و س ــب ایده ه ــی در قال ــئله های طراح ــل مس از ح
ــاری  ــش معم ــوی آفرین ــه س ــی ب ــا، گام ــردازش آن ه پ

اســت.

پیشینه پژوهشپیشینه پژوهش
حــوزه  در  موضــوع  ادبیــات  تبییــن  راســتای  در   
طراحــی معمــاری و آمــوزش، ابتــدا بــه تبییــن مهمتریــن 
و  میشــود  پرداختــه  معاصــر  کاربــردی  نظریههــای 
ســپس پیشــینه تحقیــق نشانهشناســی و مفاهیــم خوانــش 

ــرد. ــرار میگی ــی ق ــورد بررس ــی م ــور ذهن و تص
ــورت  ــه ص ــر ب ــی بیش ت ــد طراح ــه بع ــه 50 ب از ده
نظــری مــورد بحــث قــرار گرفتــه و بــا الگوهــای متفاوتــی 
معرفــی شــده اســت )Hadian & Pourmand, 2014(. از 
ــردازی،  ــا ایده پ ــط ب ــی و مرتب ــات طراح ــن نظری مهم تری
ــان  ــه کمــک الگــو و زب ــات »طراحــی ب ــه نظری ــوان ب می ت
الگــو«، »طراحــی رفتارگــرا« و »روان شناســی و طراحــی« 

اشــاره نمــود.
نظریه طراحی رفتارگرا 

نظریــه رفتارگرایــی بــه توضیــح رفتــار انســانی در بیــن 
الگوهــای فیزیکــی تاکیــد می کنــد. رفتارگرایــان بــا اعتقــاد 
ــه دنبــال ایجــاد الگوهــای عکــس العمــل  ــه ایــن نظــر ب ب
ــراح  ــار ط ــه رفت ــن روش، مطالع ــتند. در ای ــل هس در عم
در حیــن ترســیم و تاثیــر فعالیت هــای جانبــی او بــر 
 Finke et al.,( ــود ــش می ش ــنجیده و آزمای ــش س طرح

 .)1992

روان شناسی و طراحی

ــت  ــواردی اس ــه م ــراح، از جمل ــری ط ــای فک بنیان ه
ــری دارد، هرچنــد خــود وی  ــر انکارناپذی ــر تاثی ــر اث کــه ب
مســتقیما بــدان توجــه نکــرده باشــد، تعریــف و تبییــن آن، 
ــن  ــد گذاشــت. در ای ــر کار طــراح خواه ــر مســتقیمی ب اث
راســتا گابریــل گلــد اشــمیت الگویــی ارائــه می دهــد کــه 
ــریح  ــامل تش ــرح )ش ــات ط ــن الزام ــل تبیی ــامل مراح ش
ــیر  ــات(، تفس ــردآوری اطالع ــرح و گ ــد ط ــدف و مقص ه
ــری  ــق شــخصی طــراح و بهره گی ــگ عالی ــا رن ــه ای ب برنام
ــه  ــای خالقان ــان ایده ه ــا هم ــرح ی ــده ط ــل کنن از تعدی

 .)Goldschmidt, 1991(اســت
طراحی با کمک الگو

ــات،  ــب کلم ــی در قال ــرای طراح ــی ب ــکار الگوی راه
نمودارهــا و ســپس مدل هــا خالصــه می گــردد. ایــن 
ــر  ــردن بیش ت ــی ک ــار درآوردن و رقوم ــه آم ــرای ب روش ب
ــی  ــه یک ــاندر از جمل ــتوفر الکس ــود. کریس ــتفاده می ش اس
ایجــاد  بــر  کــه  اســت  نظریه پردازانــی  مهم تریــن  از 
مکان هــای نیروبخــش بــا اســتفاده از الگوهــا تاکیــد 
داشــته اســت. یــک الگــو از مجموعــه ای از روابــط مناســب 
در مجموعــه ای منفــرد اســت کــه نوعــی فعالیــت یــا رفتــار 
خــاص را نشــان و بــروز می دهــد. اثــری کــه حاصــل 
مطالعــات بعــدی اســت، زبــان الگــو نــام دارد. زبــان الگــو 
عمومــی اســت، زیــرا بــه جــای وابســتگی بــه یــک گونــه 
ــوط  ــی مرب ــای متنوع ــا و بناه ــه وضعیت ه ــای خــاص ب بن
ــک  ــو در ی ــان الگ ــک زب ــال ی ــه دنب ــاندر ب ــت. الکس اس

می گــردد.  بی زمــان  معمــاری 
ــام، ــتبین ــهکیفی ــنب ــتیافت ــرایدس ــر او، ب از نظ
ــو ــانالگ ــم. زب ــدآوری ــدهای پدی ــویزن ــانالگ ــدزب بای
ــد ــدرت میده ــردق ــهکارمیب ــهآنراب ــیک ــهکس ب
ــودآورد  ــهوج ــاب ــازهوبیهمت ــایت ــتبن ــهبینهای ک
روزگار در الکســاندر دیــدگاه  از   .)Alexander, 1966(
ــر ــادیگ ــن زبانه ــونای ــد.چ ــاازکارافتادهان ــازبانه م
عمومــیومشــترکنیســتند.ســاختارزبــان، حاصــل
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شــبکه روابــطمیــانتــک الگوهاســت؛وکلزبــان،همــان
ــدۀآنکل ــهالگوهــایتشــکیلدهن ــدهاســت ک ــدرزن ق

.)Alexander, 2013( زندهانــد 
قــرن  اوایــل  نشانه شناســی مــدرن، کــه در  علــم 
ــا  ــد ت ــر گردی ــت، منج ــرار گرف ــه ق ــورد توج ــم م نوزده
کننــد.  تمرکــز  زبان شناســی  مطالعــات  بــر  فالســفه 
نشانه شناســی  تحــول  نتیجــه  مــدرن  نشانه شناســی 
ــه  ــانه هایی ک ــل، نش ــن تکام ــه ای ــت. در نتیج ــنتی اس س
مبنــای متافیزیکــی داشــته اند را بــه مبنــای انســانی 
 Friedman & Thellefsen,(آن نزدیــک نمــوده اســت

 .)2015

ــر تئوری هــای برخــی  ــر تحــت تأثی نشانه  شناســی اخی
از دانشــمندان ماننــد پیــرس و سوســور اســت کــه نظریــات 
ــت.  ــی اس ــات نشانه شناس ــی ترین نظری ــز اساس ــان، ج آن
ــی و  ــی، مردم شناس ــات فرهنگ ــرس در مطالع ــدگاه پی دی
 Parsaee et al,(ــت ــر اس ــر، موث ــخ و هن ــن تاری همچنی
2015(. چهارچــوب مفهومــی پیــرس، بــرای مطالعــه همــه 
ــیر  ــا تفس ــانه ی ــت. 1- نش ــه گانه اس ــانه ها، س ــب نش جوان
ــانه،  ــور از نش ــی سوس ــدل تعریف ــر. م ــب 3- اث 2- مخاط
دوبعــدی اســت. از نظــر او، یــک نشــانه از روابــط دوگانــه 
میــان اثــِر حــاوی نشــانه و نیــز آن چــه کــه اثــر بدان اشــاره 
دارد تشــکیل شــده اســت. علــت اهمیــت نظریــات پیــرس 
ــن  ــه ای ــت ک ــل اس ــن دلی ــه ای ــاری، ب ــور در معم و سوس
نظریه هــا بــر هــدف یــا ســاختار در سیســتم های ارتباطــی 

 .)Verbruggen,2014(ــد ــز می  کنن ــانه ای تمرک نش
مهم تریــن مولفــه ای کــه در ادراک نشــانه های اثــر 
ــی  ــا خوانای ــش ی ــم خوان ــت، مفاهی ــر اس ــاری موث معم
از  بهره گیــری  بنابرایــن  اســت.  ذهنــی  تصــور  و 
ــر خوانایــی  ــر ب نشانه شناســی در گــرو شــناخت ابعــاد موث
اســت. اصطــالح تصــور ذهنــی اولیــن بــار توســط »تولمن« 
ــی از  ــری ذهن ــراد تصاوی ــود اف ــد ب ــد. او معتق ــرح ش مط
ــا،  ــر باوره ــی ب ــی را مبتن ــاخصه های محیط ــم و ش عالئ
ــاوت،  ــرایط متف ــن ش ــود و همچنی ــرش خ ــا و نگ ارزش ه
در نقش هــای شــناختی و در ذهــن خــود می ســازند و در 
زمانــی کــه انگیــزه و شــرایط مناســب موجــود باشــد از آن 

.)Nazif & Motallebi, 2019( می برنــد  بهــره 
ــچ«  ــن لین ــار توســط »کوی ــن ب ــی اولی ــوم خوانای مفه
مطــرح شــد. وی بــا تکیــه بــر کیفیت هــای بصــری محیــط، 
ــه  ــت ک ــا می دانس ــد فض ــت کالب ــی را قابلی ــه خوانای درج
بتوانــد تصویــری مشــخص بــا بافتــی مســتحکم از محیــط 
ــت  ــد اس ــالن« معتق ــد. »کاپ ــاد کن ــر ایج ــن ناظ در ذه
خوانایــی بــا ادراک از محیــط ارتبــاط دارد. از ســوی 
دیگــر »شــولتز« خوانایــی را یکــی از مؤلفه هــای کاراکتــر 
مــکان دانســته کــه در حــس مــکان و تعلــق مکانــی 
ــه  ــی ب ــی خوانای ــا معرف ــز ب ــذار اســت. »روگان« نی تأثیرگ
ــکان، آن را ادراک و  ــس م ــر ح ــه متغی ــی از س ــوان یک عن
ترجیــح محیــط بصــری و ســازگاری فعالیت هــا بــا اهــداف 
انســانی تعریــف می کنــد. برخــی دیگــر هــم بــا اشــاره بــه 
ــه  نقــش محیــط اجتماعــی در کنــار رابطه هــای فضایــی ب
ــرای مفهــوم خوانایــی  عنــوان دو مفهــوم درهــم تنیــده، ب

ابعــاد اجتماعــی نیــز قائــل هســتند و خوانایــی اجتماعــی 
ــر  ــی ب ــته و آن را مبتن ــی دانس ــی فضای ــل خوانای را مکم
یــک زنجیــره فرهنگــی و تعامــل انســان و محیــط اطــراف 
)Tayebi & Zekavat, 2017؛1989  می داننــد  خــود 

.),Kaplan

موضــوع  بــه  تحقیقاتــی  اخیــر،  ســال های  در 
ایده پــردازی پرداختــه اســت کــه در ایــن مجــال مهم تریــن 
مــوارد آن، تبییــن و تحلیــل می گــردد. در مقالــه باســتانی، 
ــی  ــد طراحــی معرف ــده و فرآین ــق ای ــای خل ــواع روش ه ان
ــن  ــادار بی ــاط معن ــر ارتب ــری آن ب ــت. نتیجه گی ــده اس ش
ــی،  ــده منطق ــق ای ــد و روش خل ــی نظام من ــد طراح فرآین
فرآینــد تعاملــی طراحــی و روش هــای خلــق ایــده قیاســی 
ــی و  ــی و روش منطق ــارکتی طراح ــد مش ــری، فرآین و نظ
 .)Bastani & Masoodi, 2018( دارد  اشــاره  قیاســی 
در نمونــه ای دیگــر از پژوهش هــای اخیــر بــه تبییــن 
مرزهــای کپی بــرداری از نمونه هــا جهــت ایده پــردازی 
ــا،  ــح از نمونه ه ــت صحی ــرط برداش ــده و ش ــه ش پرداخت
ــا اثــر و رســیدن  فراتــر رفتــن از ســایر ســطوح مواجهــه ب
 Feizi et al,( ــت ــده اس ــان گردی ــدن بی ــطح آفری ــه س ب

.)2016

ندیمــی و همــکاران، بــه بررســی ایده پــردازی در 
بیــن معمــاران حرفــه ای کشــور پرداختــه و منابــع آن را در 
قالــب دو بخــش »عوامــل معطــوف بــه طــراح« و »مســئله 
ــد. نتایــج ایــن  طراحــی )بســتر و موضــوع(« شــــرح دادن
ــن  ــی، بیش  تری ــئله طراح ــد مس ــان می ده ــات نش تحقیق
معمــاران  بیــن  در  را  ایده پــردازی  منابــع  درصــــد 
 Nadimi( حرفــه ای ایــران بــه خــــود اختصــاص می دهــد

.)& Shariatrad, 2012

ــا جمــع آوری مفهــوم کانســپت  ــان و همــکاران ب هادی
ــی از فرآینــد  ــوان جزئ ــه عن ــده را ب ــف، ای ــع مختل در مناب
ــل از  ــی مراح ــد تمام ــالم می کنن ــد و اع ــی می دانن طراح
ــازی  ــا آماده س ــه ت ــرح گرفت ــترش ط ــزی و گس برنامه ری
مــدارک و اجــرای بنــا، هــر یــک نیازمنــد مفهــوم و 
 Hadian & Pourmand,( هســتند  خاصــی  کانســپت 
ــل  ــوم تمثی ــه تشــریح مفه 2014(. مســعود و همــکاران ب
)قیــاس( در معمــاری پرداختــه و بــا ارائــه نمونه هــای 
متفــاوت، بــر قیــاس بــه عنــوان ابــزاری نیرومنــد در خلــق 
 Nari( ــد ــد می ورزن ــی تأکی ــد طراح ــپت در فرآین کانس

.)ghomi & Mahmoodi, 2017

ــاط  ــه ارتب ــق در زمین ــینه تحقی ــوارد پیش ــی از م یک
و  پناهــی  مقالــه  بــه  ایده پــردازی  و  نشانه شناســی 
ــوا  ــا روش تحلیــل محت ــا، ب ــاز می گــردد. آن ه همــکاران ب
و بــا تکیــه بــر نشانه شناســی الیــه ای و طــی بررســی آثــار 
چنــد معمــار مطــرح، مســیر تبدیــل ایــده بــه کانســپت را 
تشــــریح کرده انــد. آن هــا فرآینــد تبدیــل ایــده بــه فــرم را 
سلســه مراتــب نزولــی از اشــراق بــه حکمــت، حکمــت بــه 
علــم کلی نگــر، و از علــم بــــه دانــش جزئی نگــر می داننــد 
ــط  ــای مرتب ــون پژوهش ه )Panahi et al., 2014(. پیرام
کــه  نمــود  اذعــان  می تــوان  نیــز  نشانه شناســی  بــا 
بخــش عمــده ای از پژوهش هــای نشانه شناســی اخیــر 



مدلیابیفرآیندایدهپردازیدرآموزشطراحیمعماریبارویکردنشانهشناختی
ی
عـلـمــــ

فـصـلـنـامــــه
دو

یایـــران
یوشـهرســــاز

معمـــار

30

بهار و تابستان 1400 . دوره 12 . شماره 1/ صفحات 23-35

ــده   ــز ش ــی متمرک ــث نشانه شناس ــی مبح ــر لغت شناس ب
.)Verbruggen,2014( اســت

ــه  ــکار رفت ــق ب ــن پیشــینه روش تحقی ــه تبیی در زمین
در ایــن پژوهــش در حــوزه طراحــی معمــاری یــا آمــوزش 
ــی  ــق کم ــای تحقی ــری از روش ه ــورت بهره گی ــه ص آن، ب
ــوا در  ــل محت ــرد تحلی ــر و کارب ــار یک دیگ ــی در کن و کیف
کنــار روش تحقیــق دلفــی و تحلیــل عامــل نتایــج حاصــل 
ــیاری  ــای بس ــه پژوهش ه ــود ک ــان نم ــوان اذع از آن می ت
ــد،  ــری نموده ان ــن روش بهره گی ــاری از ای ــته معم در رش
ــا عنــوان »مــدل  ــه رســاله دکتــری ب ــوان ب ــه می ت از جمل
مولفه هــای طراحــی مرکز-محلــه مشــارکت محــور بــا 
رویکــرد ادراکــی« در دانشــگاه علــم و صنعــت اشــاره 
ــه »چارچــوب  ــا، مقال ــر از پژوهش ه ــه دیگ ــود. در نمون نم
و  معمــاران  دیــدگاه  از  طراحــی  در  پایــداری  مفهــوم 
معمــاران منظــر«  نیــز بــا روش تحلیــل محتــوا بــه تجزیــه 
ــنجش  ــرای س ــپس ب ــه و س ــات پرداخت ــل اطالع و تحلی
شــاخص های مــورد بررســی از روش پیمایشــی جهــت 
پاســخ دادن بــه فرضیــات پژوهــش اســتفاده نمــوده اســت 

.)Adib & Norouzian Maleki, 2018(
ــد، نمایان گــر  آن چــه کــه از پیشــینه پژوهــش برمی آی
آن اســت کــه هیــچ یــک از تحقیقــات بــه یافتــن عوامــل 
ــرد نشانه شناســی  ــا رویک ــردازی ب ــد ایده پ ــر فرآین ــر ب موث
ــوزش  ــب در آم ــی و مخاط ــده طراح ــاط ای ــاب ارتب از ب
ــدد  ــدا درص ــر ابت ــه حاض ــن مقال ــت. بنابرای ــه اس نپرداخت
ــردازی  ــر ایده پ ــر ب ــی موث کشــف و اســتخراج عوامــل اصل
ــناختی  ــاب نشانه ش ــب از ب ــا مخاط ــاط ب ــتای ارتب در راس
ــد و در  ــش برمی آی ــر خوان ــر ب ــای موث ــق مولفه ه از طری
انتهــا مــدل نظــری میــان ایــن عوامــل در راســتای تدویــن 

ــد. ــه می نمای ــردازی را ارائ ــد ایده پ فرآین
ــی  ــب تشــریح مبان ــون درقال ــه تاکن ــه بدان چ ــا توج ب
جمع بنــدی  چنیــن  می تــوان  گردیــد،  بیــان  نظــری 
ــاری  ــدی معم ــازی هویت من ــکار زمینه س ــه راه ــود ک نم
ــل  ــتخراج عوام ــار، اس ــق آث ــودن خل ــور نم و فرهنگ مح
ــاق  ــتای انطب ــان در راس ــی مخاطب ــر تصویرذهن ــر ب موث
ــا اهــداِف طــراح اســت کــه  ادراک و خوانــش مخاطبــان ب

در ادامــه بــدان پرداختــه می شــود.

روش پژوهشروش پژوهش
بهره گیــری از آن چــه در قالــب تحقیقــات کیفــی 
تاکنــون آورده شــده اســت و بــه عنــوان بنیان هــای 
ــت  ــت جه ــیری اس ــت، مس ــرح اس ــش مط ــری پژوه نظ
ــش  ــی و خوان ــورات ذهن ــر تص ــر ب ــل موث ــتخراج عوام اس
ــوه  ــه نح ــی ک ــدگاه نشانه شناس ــب دی ــان در قال مخاطب
ارتبــاط میــان آن هــا از طریــق روش دلفــی و تحلیــل 
ــق از  ــد. روش تحقی ــد ش ــی خواه ــوا بررس ــل و محت عام
نظــر شــیوه نگارشــی، توصیفــی- تحلیلــی اســت و جهــت 
تحقــق پژوهــش از دو روش کیفــی و کمــی در گــردآوری 

داده هــا، در کنــار یک دیگــر اســتفاده می شــود. 
پرســش  بــه  پاســخ گویی  در  و  پژوهــش  ابتــدای 
ــق  ــر طراحــی، از روش تحقی ــر ب ــای موث چیســتی مولفه ه

کیفــی بهره گیــری می شــود و در راســتای دســت یابی 
بــه پاســخ پرســش چگونگــی ارتبــاط میــان عوامــل 
ــی،  ــار روش کیف ــی در کن ــق کم ــتخرج، روش تحقی مس
ــاس  ــی براس ــق کیف ــود. روش تحقی ــه می ش ــکار گرفت ب
ــل از  ــج حاص ــوای نتای ــل محت ــی و تحلی ــتدالل منطق اس

مطالعــات کتابخانــه ای شــکل می گیــرد.
در ایــن پژوهــش، روش تحقیــق کمــی بــه صــورت دو 
ــق  ــاز اول، از روش تحقی ــت. در ف ــف اس ــل تعری ــاز، قاب ف
ــق  ــوع مقطعــی« جهــت  اکتشــاف از طری »پیمایشــی از ن
همبســتگی  روش  از  دوم  فــاز  در  و  کاربــران  جامعــه 
بهره گیــری می شــود. روش تحقیــق پیمایشــی بــدون 
ایــن  در   .)Delavar, 2018( می گــردد  آغــاز  فرضیــه 
مقالــه، نظــرات گروهــی از دانشــجویان معمــاری و اســاتید 
ــنامه  ــب پرسش ــش، در قال ــوع پژوه ــون موض ــا پیرام آن ه
گــردآوری گردیــده اســت و در انتهــا براســاس ایــن 
اطالعــات، مفاهیــم و متغیرهــای موثــر، شناســایی و تحلیل 

ــردد.  ــل می گ عام
از روش  بــا فرضیــه حاصــل  تحقیــق در فــاز دوم 
ــه اول و دوم  ــردد. فرضی ــاز می گ ــی، آغ ــق پیمایش تحقی
بــه ترتیــب بــر تاثیرگــذاری عوامــل »ابعــاد روان شــناختی« 
و »ابعــاد زیبایــی شــناختی« بر«خوانــش نشــانه از دیــدگاه 
مخاطبــان« اشــاره دارد. منظــور از ابعــاد زیبایی شــناختی، 
نحــوه ادراک مخاطبــان از زیبایــی و نیــز تحلیــل ســطوح و 
 )Pakzad & Saki, 2018(ــر آن اســت ــر ب گونه هــای موث
و منظــور از ابعــاد روان شــناختی، وجوهــی از مســائل روانی 
اســت کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا ادراک محیــط، فضــا و 
ــه  ــوم، چرخ ــه س ــت)Groat,2002(.  فرضی ــگ اس فرهن
ــش  ــور« و »خوان ــل  پژوهش  مح ــذاری »تحلی ــان اثرگ می
نشــانه ها از دیــدگاه مخاطبــان« را بیــان مــی دارد. جامعــه 
در ایــن تحقیــق، »کاربــران و متخصصــان« در زمینــه 
ــری در  ــت. روش نمونه گی ــاری اس ــی معم ــوزش طراح آم
فازهــای اول و دوم، »تصادفــی خوشــه ای« اســت. اســاتید 
ــاری  ــی معم ــع کارشناس ــر مقط ــال آخ ــجویان س و دانش
ــه  ــوان نمون ــه عن ــران، ب ــی و آزاد ته ــگاه های دولت دانش
ــران،  ــه کارب ــم نمون ــد. حج ــرار می گیرن ــی ق ــورد ارزیاب م

معــادل 200  نفــر لحــاظ شــده اســت. 
بخــش اول پژوهــش و همــگام بــا روش تحقیــق کیفــی، 
ــی، از  ــق کم ــاز اول روش تحقی ــت. در ف ــزار اس ــد اب فاق
بــه  الزم  شــد.  بهره گیــری  پاسخ بایســت    پرســش نامه 
ــه  ــی دو مرحل ــس از ط ــش نامه، پ ــه پرس ــت ک ــر اس ذک
ــتخراج  ــاتید)متخصصین( و اس ــرات اس ــل نظ ــل عام تحلی
مفاهیــم آن هــا بــه روش کیفــی صــورت گرفتــه اســت کــه 
خــود از 3 مرحلــه روش دلفــی، مســتخرج و طراحــی شــده 
اســت. در فــاز دوم و همــگام بــا روش  تحقیــق همبســتگی، 
از نتایــج پرســش نامه در جهــت تبییــن رابطــه میــان 

ــد.  ــای اســتخراج شــده، اســتفاده گردی متغیره
پــس از ایــن مرحلــه، بــا بهره گیــری از روش کیفــی و 
براســاس اســتنادات نظــری پژوهــش بــه تدویــن ارتباطــات 
ــه  ــه پرداخت ــازی اولی ــب مدل س ــا، در قال ــان متغیره می
ــی  ــب مدل یاب ــش آن در قال ــه ویرای ــپس ب ــود و س می ش
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Table 1. Approaches and attitudes to the quality of residential environment

نهایــی پرداختــه خواهــد شــد.
بــودن  مفیــد  میــزان  ســنجش  راســتای  در 
پرســش نامه، بــه بررســی پایایــی آن بــا روش آلفــای 
ــرارداد،  ــک ق ــورت ی ــه ص ــود. ب ــه می ش ــاخ پرداخت کرونب
زمانــی کــه آلفــا باالتــر از 0/7 باشــد، پایایــی پرســش نامه 
قابــل قبــول اســت )Delavar, 2018(. هماهنگــی درونــی 
ــه نشــان  ــد ک ــی گردی ــادل 0/801 ارزیاب کل ســواالت مع
می دهــد ابــزار تحقیــق پایایــی الزم را داراســت. همچنیــن 
ــازه ای  ــی و س ــی محتوای ــوع روای ــش نامه از ن ــی پرس روای
ــی 5  ــد گروه ــق تایی ــی از طری ــی محتوای ــد. روای می باش
ــه  ــورت گرفت ــواالت ص ــوای س ــر محت ــاتید ب ــره از اس نف
اســت. جهــت روایــی ســازه ای، از آن جــا کــه حجــم نمونــه 
زیــاد اســت، تحلیــل عامــل R مناســب اســت. در ایــن نــوع 
عامــل  پاســخ ها طبقه بنــدی می شــوند. هــر  تحلیــل، 
ــر  ــت و بیان گ ــش ها اس ــه ای از پرس ــده مجموع دربرگیرن
دیــدگاه فکــری مشــترک بــه موضــوع اســت. بــرای 
ــرای  ــی- ام- او ب ــون ک ــدا آزم ــل، ابت ــل عام ــام تحلی انج
حصــول اطمینــان از حجــم نمونــه انجــام گردیــد. نتیجــه 
ــده  ــرآورد ش ــر از 0/6( ب ــی- ام- او 0/65)باالت ــون ک آزم
 Sahragard( اســت؛ بنابرایــن حجــم نمونــه کافــی اســت

 .)Monfared, 2015
پـس از اجـرای آزمـون، بـا اسـتفاده از جـدول ماتریس 
داده هـای چرخـش داده شـده-که در ایـن مجـال، فرصـت 
بیـان آن فراهـم نیسـت- می تـوان بـه شناسـایی متغیرهای 
تشـکیل دهنـده هـر عامـل مبـادرت ورزیـد. در جـدول1 
اصـالح شـده  و  کلـی  معنـای  و  اسـتخراج شـده  مفاهیـم 
.)Sarmad et al., 2015( آن هـا، توضیح داده شـده اسـت

ــی نظــری، نخســتین  ــی نمــودن مبان در راســتای عمل
گام، اســتخراج و به کارگیــری ابعــاد انســانی، زمانــی و 
ــر اســت. ایــن امــر  ــِی مخاطبــان جامعــه در بســتر اث مکان
ــاد زیبایی شــناختی و روان شــناختی  ــه کشــف ابع منجــر ب
ــد  ــان خواه ــت مخاطب ــش و ادراک و رضای ــر خوان ــر ب موث
ــق پژوهــش و تحلیــل اطالعــات حاصــل  شــد کــه از طری
از آن منتــج می شــود. پــس از اســتخراج مفاهیــم حاصــل 
ــل مســیر  ــده، تحلی ــی به دســت آم ــل، معان ــل عام از تحلی
می شــوند کــه مســتلزم تنظیــم مدلــی بــه صــورت نمــودار 
ــری  ــتدالل نظ ــای اس ــر مبن ــدل ب ــن م ــت. ای ــی اس عل

ــود. ــاخته می ش ــول، س مقب

  یافته هایافته ها
توصیف مدل

سـاختاری،  معـادالت  مدل سـازی  در  و  گام  ایـن  در 
و  درآمـده  هم بسـتگی  ماتریس هـای  صـورت  بـه  داده هـا 
معنـاداری روابـط بیـن عوامـل محاسـبه می شـود. تحلیـل 
مسـیر بـه شناسـایی سـازوکار اثـر متغیرهـا بـر یک دیگـر 
کمـک کـرده و چگونگـی روابـط بیـن متغیرهـا در دنیـای 
ایـن  در   .)Delavar, 2018( می دهـد  شـرح  را  واقعـی 
مرحلـه، بـرای تدویـن مـدل نظـری روابـط بیـن عوامل در 

قالـب جـدول 2 مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.
یـک  معنـادار)*(،  روابـط  بـر  عـالوه  جـدول2  در 
ایـن  بـر  اسـت.  شـده  شناسـایی  معنـا)-(  فاقـد  رابطـه 
اسـاس رابطـه مسـتقیم و غیرمسـتقیم عامـل6 بـا عنـوان 
فاقـد  عامل1»ایده پـردازی«  بـا  زیبایی شـناختی«  »ابعـاد 
 Table1: meanings and extracted factors from factor analyze in questionnaire resultsمعناسـت. امـا با عنایـت به بنیادهـای نظـری و تاثیرپذیری 

 
Factors Main meaning Reformed meaning 

1 Creation of idea  in residence designing by creativity in 
ideas based on context and social culture 

creation of Idea 

3 Training of design based on feeling perceptional users by 
environmental signs and  perceptional Evaluation of signs 

perceptional Evaluation of signs 

6 Representation of beauty aspects as creativity in ideas beauty aspects 
7 Research and analyze in recognition of environmental and 

contextual factors 
researched based Analyze 

8 Creation of privacy and interaction in residential complex 
by psychological aspects 

psychological aspects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table1. Meanings and extracted factors from factor analyze in questionnaire results

Table 2. Direct and indirectly relation of factors

 
Table2: direct and indirectly relation of factors 

 
Relation between 

variables 
Standardized 
direct effects 

Standardized indirect 
effects 

Standardized 
Total Effects 

Standardized 
error 

f8  f1 * 0/138 - -0/001 - 0/137 0/121 

f7  f6 * 0/175 - -0/002 * 0/173 0.074 

f7  f1 * 0/165 - 0/028 - 0/183 0/111 

f1  f3 **      0/235 - 0/033 ** 0/272 0/064 

f6  f1 - 0/118 - -0/007 - 0/113 0/104 

f6  f3 * 0/157 - 0/064 * 0/206 0/092 

f3  f7 -      -0/122 - 0/001 * -0/121 0/062 
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واقعـِی  دنیـای  در  زیبایی شـناختی  ابعـاد  از  ایده پـردازی 
طراحـی ایـده ال، ایـن رابطـه در مـدل حفظ گردیـد. حفظ 
رابطـه  فاقد معنـا در خروجـی نرم افـزار ایمـوس، بـا اسـتناد 
بـه نظریـات مطـرح شـده در کتـاب "مدل سـازی معادلـه 
 Amos بـا کاربـرد  اجتماعـی  سـاختاری در پژوهش هـای 
Graphics" مطابـق بـا اسـتنادات نظـری صـورت گرفتـه 
معیـار  کـه  می نمایـد  تبییـن  کتـاب  ایـن  در  وی  اسـت. 
پذیـرش یـا عـدم پذیـرش روابـط بی معنـا در نـرم افـزار، 

.)Ghasemi, 2013( اسـت  نظـری  بنیادهـای 
ــی و روش  ــات کیف ــل از مطالع ــج حاص ــاس نتای براس
تحقیــق کمــی کــه در راســتای صحت ســنجی مــدل 
ــده از  ــتخراج ش ــل اس ــان عوام ــات می ــنهادی ارتباط پیش
ــب  ــنهادی در قال ــدل پیش ــت، م ــده اس ــری ش آن بهره گی

تصویــر2 ارائــه می گــردد.

بحث و نتیجه گیریبحث و نتیجه گیری
فرضیــه اول بــر "تاثیــر ابعــاد روان شــناختی بــر ارزیابی 
ــه  ــا مراجع خوانش محــور جمعــی نشــانه ها" اشــاره دارد. ب
بــه جــدول 2 مالحظــه می گــردد کــه تاثیــر عامــل »ابعــاد 
ــردازی«  ــر »ایده پ ــردازی« و تاثی ــناختی« بر»ایده پ روان ش
ــف  ــادار تعری ــانه ها« معن ــور نش ــی خوانش مح ــر »ارزیاب ب

شــده اســت. بنابرایــن فرضیــه تاییــد می گــردد. 
براســاس مطالعــات نظــری پژوهــش، از آن جایــی کــه 
ــی«  ــای مکان ــد« از »مولفه ه ــاس« و »کالب ــل »مقی عوام
ــی« از  ــی- عاطف ــی« و »ذهن ــل »ذهنی-ادراک ــز عوام و نی
ــر تصــور ذهنــی و خوانــش  ــر ب »مولفه هــای انســانی« موث
ــان  ــاد و وجــوه روان شــناختی مخاطب ــا ابع ــط ب ــر، مرتب اث
شناســایی گردیــده، بنابرایــن در مســیر آمــوزش طراحــی 
بایــد دانشــجویان را بــه ســمت ایده پــردازی براســاس 
ــاس و  ــا مقی ــط ب ــانی« مرتب ــی« و »انس مولفه های»مکان

ویژگی هــای کالبــدی و نیــز شــرایط ذهنی-ادراکــی- 
عاطفــی کــه پــس از پژوهــش از تحلیــل نظــرات مخاطبــان 

ــوق داد. ــردد، س ــل می گ حاص
بــر  مبنــی  دوم،  فرضیــه   2 جــدول  بــا  مطابــق 
ارزیابــی  بــر  زیبایی شــناختی  ابعــاد  "تاثیرگــذاری 
ارزیابــی  معنــادار  نشــانه ها"  جمعــی  خوانش محــور 
زیبایی شناســانه  دیدگاه هــای  کــه  آن جــا  از  می شــود. 
ــه شــرایط مختلــف از دیــدگاه افــراد متفــاوت  ــا توجــه ب ب
ــان  ــدگاه مخاطب ــر دی ــر ب ــرایط موث ــایی ش ــت، شناس اس
تاثیــر  زیبایــی  از  آنــان  ادراک  بــه  بــرای دســت یابی 
مســتقیم بــه رضایــت مخاطبــان از خوانــش نشــانه ها 
خواهــد داشــت. مطابــق بــا مــدل ارائــه شــده، ایــن 
رونــد در صورتــی کــه ارزیابــی از ســوی مخاطبــان مــورد 
رضایــت قــرار نگیــرد، مســتلزم تکــرار فرآینــد تاثیــر 
ــی و در  ــاد زیبایی شناس ــر ابع ــور« ب ــل پژوهش مح »تحلی
ــان اســت.  ــت ارزشــیابی خوانش محــور نشــانه مخاطب نهای
بهره گیــری  پژوهــش،  نظــری  مبانــی  بــا  مطابــق 
شــامل  مکانــی«  »مولفه هــای  پیرامــون  تحقیــق  و 
»عملکــرد«، »کالبــد« و »مقیــاس« و نیــز مولفه هــای 
ــه  ــق ب ــس تعل ــامل »ح ــانی ش ــی« انس ــی – عاطف »ذهن
مــکان و اجتمــاع« و نیــز پرداختــن بــه »مولفه هــای 
زمانــی« شــامل» ســابقه تاریخــی«، »تجربــه فــردی« 
ــایی  ــان در شناس ــدگاه مخاطب ــی« از دی ــع زمان و »مرج
ــن  ــردازی، اولی ــری از آن در ایده پ ــرح و بهره گی ــتر ط بس
فرآینــد  نمــودن  معنامحــور  زمینه ســازی  جهــت  گام 
ــذری  ــر "تاثیرگ ــوم ب ــه س ــود. فرضی ــد ب ــی خواه طراح
ــور  ــی خوانش مح ــر ارزیاب ــور ب ــل پژوهش مح ــل تحلی عام
براســاس  دارد.  اشــاره  برعکــس  و  نشــانه ها"  جمعــی 
ــر  ــور" ب ــش مح ــل پژوه ــل "تحلی ــر عام ــدول2 تاثی ج
ــر  ــردازی" ب ــر "ایده پ ــز تاثی ــاد زیبایی شــناختی" و نی "ابع

Fig. 2. Proposed model of  idea creation process
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ــت،  ــانه ها" معناداراس ــی نش ــور جمع ــی خوانش مح "ارزیاب
ــر  ــی نشــانه ها" ب ــی خوانش محــور جمع ــر "ارزیاب ــا تاثی ام
ــده  ــان داده ش ــا نش ــد معن ــور" فاق ــل پژوهش مح "تحلی
ــار  ــری معی ــای نظ ــاس بنیاده ــه براس ــا ک ــت. از آن ج اس
فرآینــد طراحــی توجــه بــه نشانه شناســی، از ســاحت 
ــان  ــت مخاطب ــزان رضای ــز می ــت و نی ــوری اس خوانش مح
بســتر و مخاطــب  از شــرایط  بــه شــناخت طراحــان 
ــا  ــق ب ــه مطاب ــاط ک ــن ارتب ــه ای ــتگی دارد، در نتیج بس
ــردد.  ــا می گ ــدل ابق ــت، در م ــا اس ــد معن ــدول2 فاق ج
تاییــد قــرار  ایــن فرضیــه مــورد  از  بنابرایــن نیمــی 
می گیــرد و نیمــی دیگــر نیــز براســاس بنیادهــای نظــری 
مــورد پذیــرش واقــع می شــود. مطابــق بــا مطالعــات 
ــی« و  ــی«، »زمان ــای مکان ــاد »مولفه ه ــه ابع ــق کلی تحقی
ــذارد  ــر می گ ــان تاثی ــای مخاطب ــر دیدگاه ه ــانی« ب »انس
ــا  ــر و ی ــی از اث ــراد، ارزیاب ــی اف ــورات ذهن ــاس تص و براس
طــرح آن رخ می دهــد، بنابرایــن پرداختــن بــه ایــن 
ــری از آن  ــه و بهره گی ــش اولی ــه پژوه ــا در مرحل مولفه ه
ــد  ــوزش طراحــی خواه ــن گام در آم ــردازی، اولی در ایده پ

ــود. ب
ــا  ــی ی ــای طراح ــق، الگوه ــات تحقی ــا ادبی ــق ب مطاب
بهره گیــری  بــر  تاکیــد  شــامل  عمدتــا  آن،  آمــوزش 
و  انســانی  اجتماعــی،  الگوهــای  به ویــژه   – الگوهــا  از 
ــناخت  ــگاه ش ــر جای ــد ب ــا تاکی ــی  و ی ــی- در طراح طبیع
اســت.  طراحی هــا  در  او  فکــری  بنیان هــای  و  طــراح 
ــوع  ــون موض ــری پیرام ــات نظ ــه از مطالع ــا ک ــا بدان ج ت
حاصــل شــده اســت، پرداختــن بــه معناگرایــی در آمــوزش 
طریــق  از  و  ایده پــردازی  بــاب  از  )مســکن(  طراحــی 
ــی  ــورات ذهن ــش و تص ــر خوان ــر ب ــم موث ــه مفاهی ورود ب
مخاطبــان تاکنــون بــه طــور ویــژه و جزیــی رویــت نشــده 
ــش،  ــن پژوه ــری ای ــای فک ــه بنیان ه ــد ک ــت، هرچن اس
ــت. در  ــاندر اس ــی الکس ــات الگوی ــل نظری ــه و تکمی ادام
ــای  ــانه و دیدگاه ه ــات نشانه شناس ــش از نظری ــن پژوه ای
ــش مخاطــب  ــر نق ــد ب ــرس در تاکی ــژه پی ــور و به وی سوس

در خوانــش اثــر بهره گیــری گردیــد. 
چیســتی  ســوال  بــه  پاســخ گویی  راســتای  در 
ــوزش معنامحــور  ــردازی در آم ــر ایده پ ــر ب ــای موث مولفه ه
طراحــی مســکن، ابتــدا بــه بیــان تعاریــف و مبانــی نظــری 
حــوزه هویــت و فرهنــگ، معناگرایــی، نشانه شناســی و 
ــوان  ــه عن ــی ب ــی و تصــور ذهن ــم خوانای ــت مفاهی در نهای
بســتری بــرای ورود بــه حیطــه بنیادهــای نظــری پرداختــه 
ــف  ــش، تعاری ــتدالالت پژوه ــا اس ــق ب ــه مطاب ــد؛ چراک ش
ــی  ــورات ذهن ــا تص ــتقیم، ب ــور مس ــه ط ــا ب ــت و معن هوی
و خوانــش مخاطبــان تاثیرگــذار اســت. برایــن اســاس 
ــر خوانــش و تصــور ذهنــی  ــر ب ــه مولفه هــای موث توجــه ب
ــه عنــوان مهم تریــن راهــکار  ــار از دیــدگاه مخاطبــان، ب آث
ــردازی  ــمت ایده پ ــه س ــجویان ب ــوق دادن دانش ــت س جه
براســاس ایــن عوامــل و از دیــدگاه مخاطبــان بســتر اثــر، 
ــز  ــری و نی ــای نظ ــه بنیاده ــه ب ــا توج ــد. ب ــی گردی معرف
ــی از  ــان، یک ــا متخصص ــه ب ــورت گرفت ــای ص مصاحبه ه
ــردازی  ــر ایده پ ــر ب ــل موث ــن عوام ــن و ابتدایی تری مهم تری
ــی و  »شــناخت بســتر طــرح شــامل عوامــل انســانی، زمان

مکانــی و تحلیــل اطالعــات حاصــل از آن در قالــب تحلیــل 
منجــر  پژوهش محــور  تحلیــل  اســت.  پژوهش محــور« 
بــه اســتخراج وجــوه زیبایی شناســانه و روان شناســانه 
بــه عنــوان مولفه هــای دیگــر موثــر بــر ایده پــردازی 
معنامحــور، می گــردد کــه خــود می توانــد مهم تریــن 
ــان  ــار طراح ــکن در اختی ــی مس ــت طراح ــا را جه ایده ه

ــرار دهــد.  ق
بــر اســاس نتایــج تحقیــق، عوامــل »مقیــاس« و 
»کالبــد« از مولفه هــای »مکانــی« و نیــز عوامــل »ذهنــی- 
ادراکــی« و »ذهنی-عاطفــی« از مولفه هــای »انســانی« 
ــش  ــی و خوان ــور ذهن ــانه تص ــوه روان شناس ــر وج ــر ب موث
نیــز،  زیبایی شناســانه  گردیــد. وجــوه  اثــر شناســایی 
ــد(«  ــاس و کالب ــرد، مقی ــای »مکانی)عملک ــامل مولفه ه ش
ــس  ــامل »ح ــان ش ــی« انس ــی- عاطف ــای »ذهن و مولفه ه
ــی  ــای زمان ــز مولفه ه ــاع« و نی ــکان و اجتم ــه م ــق ب تعل
ــداد  ــردی« و »روی ــه ف ــی«، »تجرب ــابقه تاریخ ــامل »س ش

ــد.  ــی گردی ــی« ارزیاب اجتماع
بــر  موثــر  عوامــل  مهم تریــن  از  دیگــر  یکــی 
مســکن  طراحــی  فراینــد  در  معنامحــور  ایده پــردازی 
ــه  ــه کار رفت ــانه های ب ــان از نش ــیابی مخاطب ــث ارزش بح
ــه پرســش  ــه ایده پــردازی اســت. بنابرایــن پاســخ ب در ارائ
ــر  ــل موث ــن عوام ــن مهم تری ــب تبیی ــش در قال اول پژوه
بــر ایده پــردازی معنامحــور طراحــی مســکن می تــوان 
زیبایی شــناختی«  »ابعــاد  پژوهش محــور«،  »تحلیــل 
و »ابعــاد روان شــناختی« و »ارزش یابــی خوانش محــور 
دوم  پرســش  نمــود.  شناســایی  را  نشــانه ها«  جمعــی 
عوامــل  ایــن  میــان  روابــط  چگونگــی  بــر  پژوهــش 
ــده،  ــت آم ــدل به دس ــا م ــق ب ــه مطاب ــت ک ــز اس متمرک
ــناخت  ــر ش ــتقیما ب ــور« مس ــل پژوهش مح ــل »تحلی عام
»ابعــاد زیبایی شناســی« مخاطبــان و نیــز ایده پــردازی 
ــانه« و  ــاد روان شناس ــری از »ابع ــت. بهره گی ــذار اس تاثیرگ
ــر  ــش اث ــج پژوه ــل از نتای ــناختی« حاص ــاد زیبایی ش »ابع

مســتقیم بــر ایده پــردازی خواهــد داشــت. 
از آن جــا کــه وجــوه زیبایی شناســانه بــر ارزیابــی 
نشــانه ها توســط مخاطبــان، تاثیــر مســتقیم دارد، در 
ــر  ــان تاثی ــی مخاطب ــر ارزش یاب ــده ب ــذاری ای ــار اثرگ کن
ــدای  ــانه در ابت ــاد روان شناس ــه ابع مســتقیم تری نســبت ب
ــل در  ــن عام ــه مهم تری ــا ک ــر دارد. از آن ج ــا اث ــه ب مواج
ــی  ایده پــردازی معنامحــور، رضایــت مخاطبــان از ارزش یاب
ایده پــردازی و طراحــی اســت، ایــن مســئله مســتلزم 
ــت و  ــدل اس ــد م ــا فرآین ــیابی ب ــی ارزش ــاط چرخش ارتب
عامــل »ارزیابــی خوانش محــور  تاثیرگــذاری  بنابرایــن 
در  پژوهش محــور«،  »تحلیــل  بــر  نشــانه ها«  جمعــی 
ــه  ــر چرخ ــت، آغازگ ــدل اس ــده م ــه پایان دهن ــن این ک عی
دیگــری اســت کــه تــا زمــان رضایــت مخاطبــان از فرآینــد 
ایده پــردازی توســط دانشــجویان در فرآینــد آمــوزش 

ــد. ــه می یاب ــی ادام طراح

تشکر و قدردانیتشکر و قدردانی
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.
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تعارض منافعتعارض منافع
نویســندگان اعــالم می دارنــد کــه در انجــام ایــن 
پژوهــش هیچ گونــه تعــارض منافعــی بــرای ایشــان وجــود 

ــته اســت. نداش
تاییدیه های اخالقیتاییدیه های اخالقی

نویســندگان متعهــد می شــوند کــه کلیــۀ اصــول 
ــی  ــول اخالق ــاس اص ــی را براس ــر علم ــار اث ــی انتش اخالق
COPE رعایــت کرده انــد و در صــورت احــراز هــر یــک از 
ــس از انتشــار  ــی پ ــی، حت ــوارد تخطــی از اصــول اخالق م
مقالــه، حــق حــذف مقالــه و پیگیــری مــورد را بــه مجلــه 

می دهنــد.

منابع مالی/ حمایت هامنابع مالی/ حمایت ها
موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است.

مشارکت و مسئولیت نویسندگانمشارکت و مسئولیت نویسندگان
نویســندگان اعــالم می دارنــد به طــور مســتقیم در 
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال 
ــات و  ــام محتوی ــئولیت تم ــر مس ــور براب ــه ط ــته  و ب داش

مطالــب گفته شــده در مقالــه را می پذیرنــد.
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