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B

ACKGROUND 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.

M

ETHODS: 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.

F

INDINGS: According to the findings, “the research-oriented analysis” directly influences
the dependent variable. Moreover, the “aesthetic aspects” that act as the intermediary
https://dx.doi.org/10.30475/isau.2020.190202.1243
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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.

C

ONCLUSION: 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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یکــی از آســیبهای معمــاری معاصــر ایــران تضعیــف هویــت و مولفههــای آن ماننــد حــس تعلــق
بــه مــکان اســت کــه در نتیجــه کمتوجهــی بــه ابعــاد معناشــناختی و خوانــش اثــر در ایدهپــردازی
طراحــی و آمــوزش ایجــاد میشــود .نشــانهها بــه عنــوان شــاخصترین عوامــل معنایــی و موثــر
بــر خوانــش ،میتواننــد عاملــی تاثیرگــذار در ارتقــای حــس مــکان و هویــت از طریــق ارتبــاط بــا
مخاطــب باشــند .ایــن درحالــی اســت کــه امــروزه غالبــا کپــی بــرداری از نمونههــا ،روش اصلــی
ایدهپــردازی در ســطوح آموزشــی اســت کــه بــه بیهویتــی منجــر خواهــد شــد .پیشــینه پژوهــش
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 یافتهانــد
و در ایــن میــان خــا رویکــرد معنامحــوری در ایدهپــردازی محســوس اســت .ســواالت تحقیــق بــر
چیســتی عوامــل موثــر بــر فراینــد ایدهپــردازی و نیــز چگونگــی روابــط میــان آنهــا در جریــان
آمــوزش معنامحــور طراحــی از دیــدگاه نشانهشــناختی اشــاره دارد .پژوهــش در راســتای دس ـتیابی
بــه هــدف اصــاح فرآیندهــای آمــوزش طراحــی در مرحلــه ایدهپــردازی بــا بهرهگیــری از اصــول
نشانهشناســی در ســاحت خوانــش مخاطــب ،بــه تحلیــل مســیر ،تحلیــل عامــل و ســپس مدلیابــی
میپــردازد .از آنجــا کــه بهرهگیــری از مبانــی نشانهشناســی مســتلزم توجــه بــه عوامــل «انســانی»،
«زمانــی» و «مکانــی ِ» موثــر بــر تصــورات ذهنــی اســت ،بــر ایــن اســاس و از طریــق روشهــای
تحقیــق کیفــی درکنــار روشهــای پیمایشــی و همبســتگی ،مهمتریــن مولفههــای موثــر بــر فرآینــد
ایدهپــردازی "تحلیــل پژوهشمحــور"" ،ابعــاد زیباییشــناختی"" ،ابعــاد روانشــناختی"" ،ارزیابــی
خوانشمحــور جمعــی نشــانهها" شناســایی شــد و مــدل پیشــنهادی ،بــه صــورت فرآینــد چرخ ـهای
بــا محوریــت ارزیابــی ادراک مخاطبــان معرفــی گردیــد.
نکات شاخص
 یکــی از راهکارهــای معنامحــور نمــودن آمــوزش طراحــی مســکن ،بهرهگیــری از اصــول نشانهشناســی در فرآینــدایدهپــردازی و از طریــق توجــه بــر ادراک مخاطبــان اســت.
 بهرهگیــری از دانــش نشانهشناســی ،مســتلزم توجــه بــه عوامــل «انســانی»« ،زمانــی» و «مکانــی ِ» موثــر بــر تصــوراتذهنــی مخاطبــان اســت.
 مهمتریــن مولفههــای موثــر بــر فرآینــد ایدهپــردازی "تحلیــل پژوهشمحــور"" ،ابعــاد زیباییشــناختی مخاطبــان"،"ابعــاد روانشــناختی مخاطبــان"" ،ارزیابــی خوانشمحــور جمعــی مخاطبــان از نشــانهها" اســت کــه بــه صــورت فرآینــد
چرخـهای بــا محوریــت ارزیابــی ادراک مخاطبــان معرفــی گردیــد.
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مقدمه

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

معمــاری معاصــر ایــران همــواره در بوتــه نقــد
متفکــران و معمــاران قــرار داشــته اســت .وضعیــت
آشـ�فته معمـ�اری ام��روز و فقــدان هویــت فرهنگــی در
آثــار ،یکــی از ایــن آسیبهاســت کــه بهتریــن گــواه
بــر مشــکل عــدم آشــنایی اکثــر معمــاران بــا نحــوه
بهرهگیــری از مبانــی فرهنگــی و هویتــی در طراحــی
اســت ،کــه ریشــه در آمــوزش دارد (.)Taghvae, 2012
براســاس دیــدگاه مشــترک بســیاری از بــزرگان معمــاری،
تضعیـ�ف هویـ�ت و مولفههــای آن ،ماننــد حــس تعلــق
بــه مــکان( ،)Mir Gozar Langeroud, et al., 2019در
نتیج�هـ کمتوجهــی بــه ابعــاد معناشــناختی و خوانــش اثــر
ایجاــد میشــود ( .)Kalali and Modiri, 2012چراکــه
هویــت بیــش از هــر عاملــی ،بــه بینــش و باورهــای انســان
و جامعــه مرتبــط اســت ( .)Gharib pour, 2019بنابرایــن
در راس��تای مرتفعــ نموــدن اینــ آس��یب ،اســتفاده از
اصــول نشانهشناســی ،بــه عنــوان یکــی از بهتریــن
راهکارهـ�ا در معنادهـ�ی بـ�ه فضـ�ا محسـ�وب میشـ�ود
( .)Falahat & Nouhi, 2012چراکــه نشــانهها بــه
عنــوان شــاخصترین عوامــل معنایــی در ایجــاد تداعیــات
ذهنــی ،بــا تکیــه بــر مفهــوم داللــت و خوانایــی ،میتواننــد
عاملــی مؤثــر در خوانــش اثــر و در پــی آن ارتقــای حــس
مــکان در ارتبــاط بــا مخاطــب و معنابخشــی بــه معمــاری
و در نهایـ�ت هویتمنـ�دی آن باشـ�ند(& Bagheri
.)Einifar, 2016
از آنجای��ی ک��ه یک��ی از راههــای اصــاح
آسـ�یبهای جامعــه معمــاری ،مســیر آمــوزش اســت،
ای��ن ام��ر را میتــوان از دریچــه آمــوزش طراحــی آغــاز
نمــود( .)Schon,1985ب�اـ توجهــ ب��ه اینکــه مســکن ،بــه
عنــوان یک��ی از مهمتری��ن کاربریهــا در دروس طــرح
معمــاری دوره کارشناســی ،مطــرح اســت و از ســوی دیگــر
ایــن کاربــری در ارتبــاط مســتقیم بــا هویــت ،معنــا و
نشــانه قابــل تعریــف اســت ،طراحــی مســکن ،بــه عنــوان
نمون��ه م�وـردی اینــ پژوهشــ انتخ�اـب میشـ�ود.
از آنجــا کــه یکــی از ابتداییتریــن و مهمتریــن
بخشهــا در فرآینــد طراحــی ،ایدهپــردازی اســت(Gorji
 ،)Mahlabani, 2008آســیب مطــرح شــده مبنــی بــر
عــدم توجــه بــه معناگرایــی و خوانــش در فرآینــد طراحــی
را میتــوان در بخــش ایدهپــردازی ریشــهیابی نمــود؛
چراکــه نتیجــه نهایــی طراحــی ،بازنمــود و انعــکاس
ایدههاســت(.)Lawson, 2005
پژوهــش حاضــر بــر آن اســت تــا بــا هــدف اصــاح و
تقویــت نگــرش معنامحــور در آمــوزش طراحــی ،از طریــق
توجــه بــه مفاهیــم نشانهشناســی و خوانایــی ،ابتــدا
بــه اســتخراج عوامــل موثــر بــر فرآینــد ایدهپــردازی و
ســپس بــه ارائــه مــدل نظــری میــان آنهــا ،بپــردازد.
نیــاز بــه موضــوع از آن جهــت احســاس میگــردد
کــه ایدهپــردازی در ســطح دانشــگاهها عمدتــا از
طریــق تقلیــد و کپیبــرداری کورکورانــه از نمونههــای
خارجــی صــورت میگیــرد( .)Feizi et al., 2016ایــن
26

مدلیابی فرآیند ایدهپردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانهشناختی

امــر بیتوجهــی بــه بســتر و معنــای اثــر و در نتیجــه،
فرهنــگ و هویــت جامعــه مخاطبــان را در پــی خواهــد
داش��ت .ب��ه عبـ�ارت دیگــر مغفــول مانــدن مفاهیــم
معنامحــوری چــون خوانایــی ،در رویکردهــای آموزشــی،
یک��ی از مهمتری��ن عوام��ل زمینهســاز تبدیــل بناهــای
موجـ�ود بــه نشــانههایی بیمعن�اـ گردیدــه اســت؛ چــرا
کــه در ســطوح آموزشــی و اجرایــی طراحــی عمومــا نقــش
فرد(مخاطــب) در رابطــه بــا محیــط کمرنــگ اســت و
مفهــوم خوانایــی عمدتــا بــر ویژگیهــای محیــط کالبــدی
تاکیــد دارد( .)Rudy, et al., 2019در راســتای پوشــش
ایــن خــا ،پژوهــش درصــدد اســت تــا طراحــی را از بــاب
تاکیــد بــر نقــش مخاطــب در خوانایــی مــورد پژوهــش
قــرار دهــد .ســواالت تحقیــق بــر چیســتی عوامــل موثــر
بــر فراینــد ایدهپــردازی و نیــز چگونگــی روابــط میــان
آنهــا در جریــان آمــوزش معنامحــور طراحــی مســکن از
دیــدگاه نشانهشــناختی اشــاره دارد.
در راس��تای دسـ�تیابی ب��ه هـ�دف و پاسـ�خگویی بــه
پرسـ�شهای تحقیــق ،ابتــدا متغیرهــا جهــت ورود بــه
مبانـ�ی نظرــی تحقی��ق تبیی�نـ میش�وـد .از آنجــا کــه
ای��ن تحقی��ق درصـ�دد ارائ�هـ م��دل نظرــی ایدهپــردازی
از ب�اـب نشانهشناســی اســت ،بنابرایــن متغیــر مســتقل و
وابس�تـه ب��ه ترتی�بـ« ،نشانهشناس��ی» و «ایدهپــردازی»
معرفـ�ی میگــردد.

مبانی نظری

از آنجــا کــه در ایــن پژوهــش بــه نشانهشناســی ،بــه
عنــوان بســتری بــرای ورود معنــا در معمــاری نگریســته
میشــود ( ،)Parsaee,et al.,2015ابتــدا مفهــوم «معنــا»
تشــریح میشــود .معنــا برآینــدی از عوامــل متفاوتی اســت
کــه در نتیجــه تعامــل انســان و مــکان حاصــل میگــردد
کــه از طریــق پیامهــای عناصــر مختلــف موجــود در فضــا
ص��ورت میپذی��رد( .)Tribe, 1974بــرای درک واقعــی
یــک بنــای معمــاری کــه همــان معنــای آن اســت ،بایــد
مفهــوم اولیــه بــه وجــود آورنــده آن را درک کــرد .درک
ایــن رابطــه داللتگــری بیــن «مفهــوم» بــه عنــوان دال
و «معمــاری» بــه عنــوان مدلــول در گــرو نشانهشناســی
اســت .بنابرایــن ،معناشناســی در معمــاری ،ارتباطــی
تنگاتنـ�گ بـ�ا نشانهشناسـ�ی دارد(Roshan & Shibani.,
 .)2015بــه عبــارت دیگــر معمــاری ،بــه عنــوان یــک
سیستــم نشاــنهای ،میتوانــد ارتبــاط معنایــی آشــکار بــا
مخاطبــان برقــرار نمایــد(.)Rudy, et al., 2019
در طــول تاریــخ ،اصطــاح "نشــانه" اشــکال مختلفــی
ماننــد کلمــات ،تصاویــر و شــیئی بــه خــود گرفتــه اســت.
نشـ�انهها بــه تنهایــی ،فاقــد معنــای درونــی هســتند
و معنــای آنهــا در گــرو نحــوه ارائــه و اســتفاده مــا از
آنهــا اســت(.)Friedman & Thellefsen, 2015
نشانهشناســی ،علمــی اســت کــه بــه ادراک و تجزیــه و
تحلیلــ عالئ��م و نماده��ا در همــه اش��کال و جنبههــا
میپ�رـدازد .ای�نـ جنبههــا شــامل زبــان گفتــاری
یــا نوشــتاری یــا اشــکال غیــر زبانــی ماننــد عالئــم
فیزیولوژیکــی و بیولوژیکــی ،عالئــم معنایــی ،بــه صــورت
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مرضیه اعتمادیپور ،جمالالدین مهدینژاد

آگاهان��ه یــا ناخ��ودآگاه اسـ�ت .بـ�ه عب�اـرت دیگـ�ر ایــن
دانــش بــه بررســی کارکــرد اجتماعــی نشــــانهها و یافتــن
ســازوکارهای تولیــد معنــی از طریــق نظامهــای نشــانهای
و در ســه ســاحت «مطالعــه مجــرد روی نشــانهها»،
«روابــط بیــن نشــانهها» و «خوانــش مخاطــب»
میپــردازد(.)Johansen & Larsen, 2002
از آنجــا کــه معمــاری بــه عنــوان شــبکهای از
نشــانهها ،چــون هــر وســیله ارتباطــی ،در فراشــد مکالمــه
هــر متــن اجتماعــی ،حامــل مجموع ـهای از پیامهــا بــوده
کــه بــه وســیله گرههــای داللتــی و روابــط درونمتنــی
بــه مخاطــب منتقــل میشــوند ،توجــه بــه بعــد خوانــش
مخاطبــان در فرآینــد طراحــی و ایدهپــردازی حائــز
اهمیـ�ت بسـ�یار اسـ�ت (.)Falamaki & Ghafari, 2015
یکــی از مهمتریــن راهکارهــای فهــم و بکارگیــری عملــی
نشانهشناســی در معمــاری و طراحــی ،آشــنایی بــا
مفهــوم خوانایــی و بهرهگیــری از عوامــل موثــر بــر آن
در ایدهپــردازی و آمــوزش طراحــی اســت (Alexander,
.)2013

پیرامــون مولفههــای انســانی موثــر بــر تصویــر
ذهنــی و خوانایــی اثــر میتــوان گفــت اگرچــه فرآینــد
شــکلگیری تصــور ذهنــی در افــراد دارای شــباهتهای
کلــی اســت امــا بــه ســبب تفاوتهــای ادراکــی متأثــر از
ذهــن ،جنســیت و نیازهــای افــراد ،نقشــههای شــناختی
متفاوتــی در ذهــن اشــخاص شــکل میگیــرد« .اپلیــارد»
و «میلــر» بــا بیــان اینکــه محیــط اطــراف تنهــا در نقــش
فرســتنده اطالعــات محیطــی اســت ،عنــوان میکنــد
کــه ایــن انســان اســت کــه براســاس شــخصیت ،هویــت،
اهــداف ،تجــارب و ارزشهــای خــود ایــن اطالعــات را درک
میکنــد .عوامــل «فیزیولوژیکــی»« ،روانشــناختی»،
«رفتــار جمعــی» و فــردی« ،حــس تعلــق بــه مــکان» و
نیــز «حــس تعلــق بــه اجتمــاع» بــه عنــوان مهمتریــن
مولفههــای انســانی موثــر بــر تصویــر ذهنــی شــناخته
میشــوند (.)Appleyard,1969
شـکل  1مهمتریـن مولفههـای موثر بر مفهـوم خوانایی
از طریـق عوامـل سـازنده تصاویر ذهنی را ،نشـان میدهد.

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

صاحبنظرانــی چــون لینــچ ،قابلیــت شناســایی یــک
فضــا را مرتبــط بــا عناصــر محدودکننــده ،و شــخصیت آن
را تابــع چگونگــی نظــم حاکــم بیــن ایــن عناصــر میداننــد
و معتقــد اســت ،آنچــه نســبت ذهنــی فضــا و مــکان را
بــه نســبت عینــی و قابــل درک تبدیــل میکنــد،
ســاختارهای کالبــدی اســت .از دیــدگاه ایــن افــراد ،ســه

زمــان بــه عنــوان بعــد چهــار ِم مؤثــر بــر محیطهــای
کالبــدی ،در تمــام جنبههــای طراحــی ،از قبیــل چگونگــی
درک محیــط ،اهمیــت مکانهــا بــه واســطه ســابقه و
معنــای تاریخــی ،دوام و انطباقپذیــری ،انعطافپذیــری
مکانهــا و فرآیندهــای ریختشناســی اهمیــت دارد.
تحلیــل چگونگــی بســط و توســعه تصــور ذهنــی ،از
آنجایــی کــه یــک فرآینــد ادراکــی پویاســت ،نیازمنــد
تحلیــل در طــول زمــان اســت .بــه گفتــه «گیســن» ایــن
تصاوی��ر زمان��ی مش��ترک ،میتوان��د در قال�بـ خ��اطره
جمعــی و بــه صــورت نقشــه زمانــی ،یــک ملــت یــا جامعــه
را از طریــق زمــان یــا فضــا بــه هــم پیونــد داده و بــه هویت
فــردی نیــز شــکل دهــد .مهمتریــن مولفههــای زمانــی
موث��ر ب��ر تصوی��ر ذهنیــ« ،ســابقه تاریخــی»« ،تجربــه
فــردی» و نیــز «رویــداد اجتماعــی» اســت (& Nazif
.)Motallebi, 2019

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

مفهــوم خوانایــی نــه یــک ویژگــی فیزیکــی محیــط
کالبــدی ،کــه مفهومــی ذهنــی ادراکــی و چندبعــدی اســت
و مطابــق بــا آنچــه امــروزه غالبــا بــا آن مواجــه هســتیم،
ســنجش آن تنهــا براســاس شــاخصههای فیزیکــی
یــک محیــط کالبــدی ،امــکان خوانــش همــه جانبــه بــه
مخاطــب را نخواهــد داد .از آنجــا کــه معیــار تعامــل فــرد
بــا محیــط پیرامونــی ،تصــور ناظــر از آن مؤلفههاســت،
تصــور ذهنــی جامــع کــه از محیــط در ذهــن ناظــر ایجــاد
میشــود ،شــامل مولفههــای مکانــی ،زمانــی و انســانی
اســت کــه بایــد مــورد نظــر طراحــان قــرار گیــرد(Nazif
.)& Motallebi, 2019

عامــل «کالبــد»« ،مقیــاس» و «عملکــرد» فضــا ،ســه
کنتــرل کننــده موثــر بــر شــکلگیری تصویــر اولیــه
ذهــن از محیــط اســت (.)Lynch, 2015

Readability Concept
Mental Images
Human Factors

Locational Factors

Function
Form
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Mental- Behavirial
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Sence of Place

Psychology

Individual Behavior
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Mental- Time
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Individual Background
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Mental-Location
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Fig. 1. Effective factors on readability concept by mental images

Fig1: Effective factors on readability concept by mental images
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دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

پــس از تبییــن بنیانهــای نظــری بــه نحــوه
بکارگیــری از آن در طراحــی و آمــوزش پرداختــه
میشــود .ابتداییتریــن محــل ورود مبانــی نظــری بــه
فرآینــد طراحــی معمــاری ،ایدهپــردازی اســت(Gorji
 .)Mahlabani, 2008شــروع فرآینــد ایدهپــردازی بــا
پژوهــش آغــاز میشــود .بــرای توجــه بــه مفهــوم خوانــش
ابتــدا بایــد خاســتگاه عوامــل موثــر بــر مولفههــای
ذهنــی مخاطبــان را پژوهــش نمــود .باتوجــه بــه اینکــه
بیشتــر مولفههــای موثــر بــر تصویــر ذهنــی شــامل
مولفههــای «مکانــی»« ،زمانــی» و «انســانی» ،مرتبــط بــا
بســتر اثــر اســت ،بنابرایــن نخســتین گام در ایــن فراینــد
بسترشناســی اســت .منظــور از بسترشناســی ،شناســایی
فرهنــگ اجتماعــی ،اقلیــم و موقعیــت جغرافیایــی و
تاریخــی نیــز شــناخت مخاطبــان آن خــرده فرهنــگ
اســت .بسترشناســی در گــرو پژوهــش و تحلیــل اطالعــات
مســتخرج از آن خواهــد بــود .بنابرایــن ورود نشانهشناســی
در فرآینــد طراحــی از درگاه پژوهــش بسترشناســی
و تحلیــل آنهــا میســر میشــود کــه ایــن تفاســیر بــا
اصطــاح «تحلیــل پژوهــش محــور» در فرآینــد پژوهــش
بی��ان میشــود.
پــس از پژوهــش ،ایدهپــردازی بــه عنــوان شــروع
فرآینــد طراحــی ،گــذر از مرحلــه بــدون فــرم بــه مرحلهای
کــه اولیــن جوانههــای فــرم براســاس یافتههــای
پژوهــش ،در ذهــن شــکل میگیــرد ،اســت (Amini
 .)et al., 2019مرحلــهای کــه گــذر از خلــق کانســپت
(پیــش انــگاره) بــه کانســپت (انــگاره) نامیــده میشــود.
بــر ایــن مبنــا ،پیــش انــگاره ،فاقــد فــرم و انــگاره ،دارای
فرمــی اولیــه اســت ( .)Brown, 2017نتایــج تحقیقــات
در بــاب اهمیــت مرحلــه ایدهپــردازی نشــان میدهــد
کــه فرآینــد طراحــی را میتــوان شــامل دو مرحلــه اصلــی
ذهنــی دانســت ،یکــی «ایدهیابــی» و دیگــری «پــردازش
ایـ�ده» ( .)Nadimi & Sharifzadeh, 2016ایدهیابــی
در فرآینــد طراحــی شــامل درک ،تفســیر ،بســط و
گســترش مســئله ،تجزیــه و تحلیــل و ســاماندهی وجــوه
آن ،کشــف یــا خلــق راهحلهــا و ترکیــب و تجمیــع آنهــا
در قالــب یــک طــرح کلــی اســت (Kalali & Modiri,
.)2012
بنابرایــن تعریــف مســئلههای طراحــی در مرحلــه
ایدهپــردازی و بســط و گســترش و تحلیــل وجــوه آنهــا
بایــد بــر مبنــای یکایــک وجــوه موثــر بــر تصــور ذهنــی
مکانــی
مخاطبــان از بــاب مولفههــای انســانی ،زمانــی و
ِ
بســتر طــرح صــورت گیــرد .دس ـتیابی بــه نتایــج ناشــی
از حــل مســئلههای طراحــی در قالــب ایدههــا و ســپس
پــردازش آنهــا ،گامــی بــه ســوی آفرینــش معمــاری
اســت.

پیشینه پژوهش

در راســتای تبییــن ادبیــات موضــوع در حــوزه
طراحــی معمــاری و آمــوزش ،ابتــدا بــه تبییــن مهمتریــن
نظریههــای کاربــردی معاصــر پرداختــه میشــود و
ســپس پیشــینه تحقیــق نشانهشناســی و مفاهیــم خوانــش
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و تصــور ذهنــی مــورد بررســی قــرار میگیــرد.
از دهــه  50ب��ه بعـ�د طراحیــ بیشتــر بــه صــورت
نظــری مــورد بحــث قــرار گرفتــه و بــا الگوهــای متفاوتــی
معرفــی شــده اســت ( .)Hadian & Pourmand, 2014از
مهمتری��ن نظری��ات طراحـ�ی و مرتب��ط بـ�ا ایدهپــردازی،
میتــوان بــه نظریــات «طراحــی بــه کمــک الگــو و زبــان
الگوــ»« ،طراح��ی رفتارگ��را» و «روانشناســی و طراحــی»
اشــاره نمــود.
نظریه طراحی رفتارگرا

نظریــه رفتارگرایــی بــه توضیــح رفتــار انســانی در بیــن
الگوه��ای فیزیکیــ تاکیدــ میکنــد .رفتارگرایــان بــا اعتقــاد
بــه ایــن نظــر بــه دنبــال ایجــاد الگوهــای عکــس العمــل
در عمــل هســتند .در ایــن روش ،مطالعــه رفتــار طــراح
در حی��ن ترســیم و تاثی��ر فعالیتهــای جانبــی او بــر
طرح��ش س��نجیده و آزمایــش میشــود (Finke et al.,
.)1992
روانشناسی و طراحی

بنیانهــای فکــری طــراح ،از جملــه مــواردی اســت
کــه بــر اثــر تاثیــر انکارناپذیــری دارد ،هرچنــد خــود وی
مســتقیما بــدان توجــه نکــرده باشــد ،تعریــف و تبییــن آن،
اثــر مســتقیمی بــر کار طــراح خواهــد گذاشــت .در ایــن
راس��تا گابریــل گل��د اشـ�میت الگوی��ی ارائ�هـ میدهــد کــه
شــامل مراحــل تبییــن الزامــات طــرح (شــامل تشــریح
هــدف و مقصــد طــرح و گــردآوری اطالعــات) ،تفســیر
برنام��های ب��ا رنـ�گ عالی��ق شـ�خصی ط��راح و بهرهگیــری
از تعدی��ل کنن�دـه ط��رح یاــ هم��ان ایدههــای خالقانــه
اســت(.)Goldschmidt, 1991
طراحی با کمک الگو

راهــکار الگویــی بــرای طراحــی در قالــب کلمــات،
نموداره�اـ و س��پس مدلهــا خالص�هـ میگــردد .ایــن
روش برــای بــه آم��ار درآوردن و رقومـ�ی ک��ردن بیشتــر
اســتفاده میشــود .کریســتوفر الکســاندر از جملــه یکــی
از مهمتری��ن نظریهپردازانــی اســت کــه بــر ایجــاد
مکانهــای نیروبخــش بــا اســتفاده از الگوهــا تاکیــد
داش��ته اس�تـ .ی��ک الگ��و از مجموعـ�های از روابــط مناســب
در مجموع��های منفــرد اســت کــه نوعــی فعالیــت یــا رفتــار
خ�اـص را نشـ�ان و ب��روز میدهــد .اثــری کــه حاصــل
مطالعــات بعــدی اســت ،زبــان الگــو نــام دارد .زبــان الگــو
عمومــی اســت ،زیــرا بــه جــای وابســتگی بــه یــک گونــه
بنـ�ای خ��اص ب��ه وضعیتهــا و بناهــای متنوعــی مربــوط
اســت .الکســاندر بــه دنبــال یــک زبــان الگــو در یــک
معماــری بیزمــان میگــردد.
از نظــر او ،بــرای دســت یافتــن بــه کیفیــت بینــام،
بایــد زبــان الگــوی زنــدهای پدیــد آوریــم .زبــان الگــو
بــه کســی کــه آن را بــه کارمیبــرد ق��درت میدهــد
کــه بینهایــت بنــای تــازه و بیهمتــا بــه وجــود آورد
( .)Alexander, 1966از دیــدگاه الکســاندر در روزگار
مــا زبانهــا از کار افتادهانــد .چــون ای��ن زبانهــا دیگــر
عمومــی و مشــترک نیســتند .ســاختار زبــان ،حاصــل

مرضیه اعتمادیپور ،جمالالدین مهدینژاد

ش�بـکه روابــط میــان تــک الگوهاســت؛ و کل زبــان ،همــان
قــدر زنــده اســت کــه الگوهــای تشــکیل دهنــدۀ آن کل
زندهانــد (.)Alexander, 2013
علـ�م نشانهشناســی مــدرن ،کــه در اوایــل قــرن
نوزدهــم مــورد توجــه قــرار گرفــت ،منجــر گردیــد تــا
فالس��فه ب��ر مطالع��ات زبانشناســی تمرکــز کننــد.
نشانهشناس��ی مدــرن نتیج��ه تح��ول نشانهشناســی
س��نتی استــ .در نتیج��ه ای��ن تکام��ل ،نشاــنههایی کــه
مبن��ای متافیزیک��ی داش��تهاند را بــه مبنــای انســانی
آن نزدیــک نمــوده اســت(Friedman & Thellefsen,
.)2015
نشانهشناسـ�ی اخیــر تح��ت تأثی��ر تئوریهــای برخــی
از دانشــمندان ماننــد پیــرس و سوســور اســت کــه نظریــات
آن��ان ،جــز اساس��یترین نظریـ�ات نشانهشناســی اســت.
دی��دگاه پی�رـس در مطالعـ�ات فرهنگ��ی ،مردمشناســی و
همچنیــن تاریــخ و هنــر ،موثــر اســت(Parsaee et al,
 .)2015چهارچــوب مفهومــی پیــرس ،بــرای مطالعــه همــه
جوان��ب نشــانهها ،س��هگانه اســت -1 .نشــانه یــا تفســیر
 -2مخاطــب  -3اثــر .مــدل تعریفــی سوســور از نشــانه،
دوبعــدی اســت .از نظــر او ،یــک نشــانه از روابــط دوگانــه
�رـ حاــوی نشـ�انه و نیــز آنچــه کــه اثــر بدان اشــاره
میاــن اث ِ
دارد تشــکیل شــده اســت .علــت اهمیــت نظریــات پیــرس
و سوســور در معمــاری ،بــه ایــن دلیــل اســت کــه ایــن
نظریههاــ برــ ه��دف ی��ا سـ�اختار در سیســتمهای ارتباطــی
نشاــنهای تمرک�زـ میکننــد(.)Verbruggen,2014

در ســالهای اخیــر ،تحقیقاتــی بــه موضــوع
ایدهپــردازی پرداختــه اســت کــه در ایــن مجــال مهمتریــن
م��وارد آن ،تبیی��ن و تحلی��ل میگ��ردد .در مقال��ه باس��تانی،
ان��واع روشهــای خلــق ایــده و فرآینــد طراحــی معرفــی
ش��ده اس��ت .نتیجهگیــری آن بــر ارتبــاط معنــادار بیــن
فرآین�دـ طراح��ی نظاممنــد و روش خلــق ایــده منطقــی،
فرآینــد تعامل��ی طراح��ی و روشهــای خلــق ایــده قیاســی
و نظــری ،فرآینــد مشــارکتی طراحــی و روش منطقــی و
قیاس��ی اش��اره دارد (.)Bastani & Masoodi, 2018
در نمونـ�های دیگــر از پژوهشهــای اخی��ر بــه تبییــن
مرزهــای کپیبــرداری از نمونههــا جهــت ایدهپــردازی
پرداختــه شــده و شــرط برداشــت صحیــح از نمونههــا،
فراتــر رفتــن از ســایر ســطوح مواجهــه بــا اثــر و رســیدن
ب��ه س��طح آفری��دن بی��ان گردی��ده اس��ت (Feizi et al,
.)2016
ندیمــی و همــکاران ،بــه بررســی ایدهپــردازی در
بیــن معمــاران حرفـهای کشــور پرداختــه و منابــع آنرا در
قالــب دو بخــش «عوامــل معطــوف بــه طــراح» و «مســئله
طراحــی (بســتر و موضــوع)» شــــرح دادنــد .نتایــج ایــن
تحقیقــات نشــان میدهــد مســئله طراحــی ،بیشتریــن
درصــــد منابــع ایدهپــردازی را در بیــن معمــاران
حرفـهای ایــران بــه خــــود اختصــاص میدهــد (Nadimi
.)& Shariatrad, 2012
هادیــان و همــکاران بــا جم ـعآوری مفهــوم کانســپت
در منابــع مختلــف ،ایــده را بــه عنــوان جزئــی از فرآینــد
طراحــی میداننــد و اعــام میکننــد تمامــی مراحــل از
برنامهریــزی و گســترش طــرح گرفتــه تــا آمادهســازی
مــدارک و اجــرای بنــا ،هــر یــک نیازمنــد مفهــوم و
کانســپت خاصــی هســتند (Hadian & Pourmand,
 .)2014مســعود و همــکاران بــه تشــریح مفهــوم تمثیــل
(قیــاس) در معمــاری پرداختــه و بــا ارائــه نمونههــای
متفــاوت ،بــر قیــاس بــه عنــوان ابــزاری نیرومنــد در خلــق
کانســپت در فرآینــد طراحــی تأکیــد میورزنــد (Nari
.)ghomi & Mahmoodi, 2017

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

مفهــوم خوانایــی اولیــن بــار توســط «کویــن لینــچ»
مطــرح شــد .وی بــا تکیــه بــر کیفیتهــای بصــری محیــط،
درجــه خوانایــی را قابلیــت کالبــد فضــا میدانســت کــه
بتوانــد تصویــری مشــخص بــا بافتــی مســتحکم از محیــط
در ذهــن ناظــر ایجــاد کنــد« .کاپــان» معتقــد اســت
خوانایــی بــا ادراک از محیــط ارتبــاط دارد .از ســوی
دیگــر «شــولتز» خوانایــی را یکــی از مؤلفههــای کاراکتــر
مــکان دانســته کــه در حــس مــکان و تعلــق مکانــی
تأثیرگــذار اســت« .روگان» نیــز بــا معرفــی خوانایــی بــه
عنــوان یکــی از ســه متغیــر حــس مــکان ،آنرا ادراک و
ترجیــح محیــط بصــری و ســازگاری فعالیتهــا بــا اهــداف
انســانی تعریــف میکنــد .برخــی دیگــر هــم بــا اشــاره بــه
نقــش محیــط اجتماعــی در کنــار رابطههــای فضایــی بــه
عنــوان دو مفهــوم درهــم تنیــده ،بــرای مفهــوم خوانایــی

ابعــاد اجتماعــی نیــز قائــل هســتند و خوانایــی اجتماعــی
را مکمــل خوانایــی فضایــی دانســته و آنرا مبتنــی بــر
یــک زنجیــره فرهنگــی و تعامــل انســان و محیــط اطــراف
خــود میداننــد (Tayebi & Zekavat, 2017؛1989
.),Kaplan

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

مهمتریــن مولفــهای کــه در ادراک نشــانههای اثــر
معمــاری موثــر اســت ،مفاهیــم خوانــش یــا خوانایــی
و تصــور ذهنــی اســت .بنابرایــن بهرهگیــری از
نشانهشناســی در گــرو شــناخت ابعــاد موثــر بــر خوانایــی
اســت .اصطــاح تصــور ذهنــی اولیــن بــار توســط «تولمن»
مطــرح شــد .او معتقــد بــود افــراد تصاویــری ذهنــی از
عالئــم و شــاخصههای محیطــی را مبتنــی بــر باورهــا،
ارزشهــا و نگــرش خــود و همچنیــن شــرایط متفــاوت،
در نقشهــای شــناختی و در ذهــن خــود میســازند و در
زمانــی کــه انگیــزه و شــرایط مناســب موجــود باشــد از آن
بهــره میبرنــد (.)Nazif & Motallebi, 2019
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یکــی از مــوارد پیشــینه تحقیــق در زمینــه ارتبــاط
نشانهشناســی و ایدهپــردازی بــه مقالــه پناهــی و
همــکاران بــاز میگــردد .آنهــا ،بــا روش تحلیــل محتــوا
و بــا تکیــه بــر نشانهشناســی الیـهای و طــی بررســی آثــار
چنــد معمــار مطــرح ،مســیر تبدیــل ایــده بــه کانســپت را
تشــــریح کردهانــد .آنهــا فرآینــد تبدیــل ایــده بــه فــرم را
سلســه مراتــب نزولــی از اشــراق بــه حکمــت ،حکمــت بــه
علــم کلینگــر ،و از علــم بــــه دانــش جزئینگــر میداننــد
( .)Panahi et al., 2014پیرامــون پژوهشهــای مرتبــط
بــا نشانهشناســی نیــز میتــوان اذعــان نمــود کــه
بخــش عمــدهای از پژوهشهــای نشانهشناســی اخیــر
29
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بــر لغتشناســی مبحــث نشانهشناســی متمرکــز شــده
اس��ت (.)Verbruggen,2014

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

در زمینــه تبییــن پیشــینه روش تحقیــق بــکار رفتــه
در ایــن پژوهــش در حــوزه طراحــی معمــاری یــا آمــوزش
آن ،بــه صــورت بهرهگیــری از روشهــای تحقیــق کمــی
و کیفــی در کنــار یکدیگــر و کاربــرد تحلیــل محتــوا در
کنــار روش تحقیــق دلفــی و تحلیــل عامــل نتایــج حاصــل
از آن میتــوان اذعــان نمــود کــه پژوهشهــای بســیاری
در رشــته معمــاری از ایــن روش بهرهگیــری نمودهانــد،
از جمل�هـ میتوــان بــه رس��اله دکتــری بــا عن�وـان «مــدل
مولفههــای طراحــی مرکز-محلــه مشــارکت محــور بــا
رویک��رد ادراکـ�ی» در دانشــگاه علــم و صنعــت اشــاره
نمــود .در نمونــه دیگــر از پژوهشهــا ،مقالــه «چارچــوب
مفهــوم پایــداری در طراحــی از دیــدگاه معمــاران و
معمــاران منظــر» نیــز بــا روش تحلیــل محتــوا بــه تجزیــه
و تحلیــل اطالعــات پرداختــه و ســپس بــرای ســنجش
شــاخصهای مــورد بررســی از روش پیمایشــی جهــت
پاســخ دادن بــه فرضیــات پژوهــش اســتفاده نمــوده اســت
(.)Adib & Norouzian Maleki, 2018
آنچــه کــه از پیشــینه پژوهــش برمیآیــد ،نمایانگــر
آن اســت کــه هیــچ یــک از تحقیقــات بــه یافتــن عوامــل
موثــر بــر فرآینــد ایدهپــردازی بــا رویکــرد نشانهشناســی
از بــاب ارتبــاط ایــده طراحــی و مخاطــب در آمــوزش
نپرداختــه اســت .بنابرایــن مقالــه حاضــر ابتــدا درصــدد
کشــف و اســتخراج عوامــل اصلــی موثــر بــر ایدهپــردازی
در راســتای ارتبــاط بــا مخاطــب از بــاب نشانهشــناختی
از طریــق مولفههــای موثــر بــر خوانــش برمیآیــد و در
انتهــا مــدل نظــری میــان ایــن عوامــل در راســتای تدویــن
فرآینــد ایدهپــردازی را ارائــه مینمایــد.
بــا توجــه بدانچــه تاکنــون درقالــب تشــریح مبانــی
نظــری بیــان گردیــد ،میتــوان چنیــن جمعبنــدی
نمــود کــه راهــکار زمینهســازی هویتمنــدی معمــاری
و فرهنگمحــور نمــودن خلــق آثــار ،اســتخراج عوامــل
موثــر بــر تصویرذهنــی مخاطبــان در راســتای انطبــاق
ادراک و خوانــش مخاطبــان بــا اهــدافِ طــراح اســت کــه
در ادامــه بــدان پرداختــه میشــود.

روش پژوهش

بهرهگیــری از آنچــه در قالــب تحقیقــات کیفــی
تاکنــون آورده شــده اســت و بــه عنــوان بنیانهــای
نظــری پژوهــش مطــرح اســت ،مســیری اســت جهــت
اســتخراج عوامــل موثــر بــر تصــورات ذهنــی و خوانــش
مخاطبــان در قالــب دیــدگاه نشانهشناســی کــه نحــوه
ارتبــاط میــان آنهــا از طریــق روش دلفــی و تحلیــل
عام�لـ و محتوــا بررس��ی خواه�دـ ش��د .روش تحقیــق از
نظــر شــیوه نگارشــی ،توصیفــی -تحلیلــی اســت و جهــت
تحقــق پژوهــش از دو روش کیفــی و کمــی در گــردآوری
دادههــا ،در کنــار یکدیگــر اســتفاده میشــود.
ابتــدای پژوهــش و در پاســخگویی بــه پرســش
چیســتی مولفههــای موثــر بــر طراحــی ،از روش تحقیــق
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کیفــی بهرهگیــری میشــود و در راســتای دســتیابی
بــه پاســخ پرســش چگونگــی ارتبــاط میــان عوامــل
مســتخرج ،روش تحقیــق کمــی در کنــار روش کیفــی،
بــکار گرفتــه میشــود .روش تحقیــق کیفــی براســاس
اســتدالل منطقــی و تحلیــل محتــوای نتایــج حاصــل از
مطالعــات کتابخانــهای شــکل میگیــرد.
در ایــن پژوهــش ،روش تحقیــق کمــی بــه صــورت دو
فــاز ،قابــل تعریــف اســت .در فــاز اول ،از روش تحقیــق
«پیمایش��ی از ن��وع مقطعـ�ی» جهتــ اکتشــاف از طریــق
جامع��ه کاربــران و در فــاز دوم از روش همبســتگی
بهرهگیــری میشــود .روش تحقیــق پیمایشــی بــدون
فرضیــه آغــاز میگــردد ( .)Delavar, 2018در ایــن
مقالــه ،نظــرات گروهــی از دانشــجویان معمــاری و اســاتید
آنهــا پیرامــون موضــوع پژوهــش ،در قالــب پرسشــنامه
گــردآوری گردیــده اســت و در انتهــا براســاس ایــن
اطالعــات ،مفاهیــم و متغیرهــای موثــر ،شناســایی و تحلیل
عامــل میگــردد.
تحقیــق در فــاز دوم بــا فرضیــه حاصــل از روش
تحقیــق پیمایشــی ،آغــاز میگ��ردد .فرضیــه اول و دوم
بــه ترتیــب بــر تاثیرگــذاری عوامــل «ابعــاد روانشــناختی»
و «ابعــاد زیبایــی شــناختی» بر»خوانــش نشــانه از دیــدگاه
مخاطبــان» اشــاره دارد .منظــور از ابعــاد زیباییشــناختی،
نحــوه ادراک مخاطبــان از زیبایــی و نیــز تحلیــل ســطوح و
گونههــای موثــر بــر آن اســت()Pakzad & Saki, 2018
و منظــور از ابعــاد روانشــناختی ،وجوهــی از مســائل روانی
اســت کــه در ارتبــاط مســتقیم بــا ادراک محیــط ،فضــا و
فرهنــگ اســت( .)Groat,2002فرضیــه ســوم ،چرخــه
میــان اثرگــذاری «تحلیــل پژوهشمحــور» و «خوانــش
نشــانهها از دیــدگاه مخاطبــان» را بیــان م ـیدارد .جامعــه
در ایــن تحقیــق« ،کاربــران و متخصصــان» در زمینــه
آمـ�وزش طراح��ی معم��اری اس��ت .روش نمونهگیــری در
فازهاــی اول و دوم« ،تصادف��ی خوش��های» اســت .اســاتید
و دانشــجویان ســال آخــر مقطــع کارشناســی معمــاری
دانشگــاههای دولتــی و آزاد تهــران ،بــه عنــوان نمونــه
م�وـرد ارزیاب��ی قرــار میگیرنــد .حجــم نمونــه کاربــران،
معــادل  200نفــر لحــاظ شــده اســت.
بخــش اول پژوهــش و همــگام بــا روش تحقیــق کیفــی،
فاقــد ابــزار اســت .در فــاز اول روش تحقیــق کمــی ،از
پرسـ�شنامه پاسخبایسـ�ت بهرهگیــری شــد .الزم بــه
ذک��ر اســت ک��ه پرسـ�شنامه ،پــس از طــی دو مرحلــه
تحلیــل عامــل نظــرات اســاتید(متخصصین) و اســتخراج
مفاهی�مـ آنهــا بــه روش کیفــی صــورت گرفتــه اســت کــه
خــود از  3مرحلــه روش دلفــی ،مســتخرج و طراحــی شــده
استــ .در فـ�از دوم و همـ�گام بــا روش تحقیــق همبســتگی،
از نتایـ�ج پرس��شنامه در جهــت تبییــن رابطــه میــان
متغیرهــای اســتخراج شــده ،اســتفاده گردیــد.
پـ�س از اینــ مرحل��ه ،ب�اـ بهرهگیــری از روش کیفــی و
براســاس اســتنادات نظــری پژوهــش بــه تدویــن ارتباطــات
می��ان متغیره��ا ،در قال��ب مدلســازی اولیــه پرداختــه
میشــود و س��پس بهــ ویرای��ش آن در قال��ب مدلیابــی

Table 1. Approaches and attitudes to the quality of residential environment
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در راســتای عملــی نمــودن مبانــی نظــری ،نخســتین
گام ،اســتخراج و بهکارگیــری ابعــاد انســانی ،زمانــی و
ـی مخاطبــان جامعــه در بســتر اثــر اســت .ایــن امــر
مکانـ ِ
منجــر بــه کشــف ابعــاد زیباییشــناختی و روانشــناختی
موثــر بــر خوانــش و ادراک و رضایــت مخاطبــان خواهــد
شــد کــه از طریــق پژوهــش و تحلیــل اطالعــات حاصــل
از آن منت�جـ میشوــد .پــس از اســتخراج مفاهیــم حاصــل
از تحلیلــ عام��ل ،معانیــ بهدســت آمــده ،تحلیــل مســیر
میشــوند کــه مســتلزم تنظیــم مدلــی بــه صــورت نمــودار
علــی اســت .ایــن مــدل بــر مبنــای اســتدالل نظــری
مقبــول ،س��اخته میشــود.

نهایــی پرداختــه خواهــد شــد.
در راســتای ســنجش میــزان مفیــد بــودن
پرس��شنامه ،بــه بررســی پایایــی آن بــا روش آلفــای
کرونب�اـخ پرداخت��ه میشــود .بــه صــورت یــک قــرارداد،
زمانــی کــه آلفــا باالتــر از  0/7باش��د ،پایاییــ پرس��شنامه
قابــل قبــول اســت ( .)Delavar, 2018هماهنگــی درونــی
کل ســواالت معــادل  0/801ارزیابــی گردیــد کــه نشــان
میدهــد ابــزار تحقیــق پایایــی الزم را داراســت .همچنیــن
روای��ی پرس��شنامه از ن��وع روای��ی محتوای��ی و س��ازهای
میباشــد .روایــی محتوایــی از طریــق تاییــد گروهــی 5
نفــره از اســاتید بــر محتــوای ســواالت صــورت گرفتــه
اس��ت .جه��ت روای�یـ س��ازهای ،از آنجــا کــه حجــم نمونــه
زیــاد اســت ،تحلیــل عامــل  Rمناســب اســت .در ایــن نــوع
تحلیــل ،پاسـ�خها طبقهبن��دی میشــوند .هــر عامــل
دربرگیرن��ده مجموعـ�های از پرسـ�شها اس��ت و بیانگــر
دیــدگاه فکــری مشــترک بــه موضــوع اســت .بــرای
انجــام تحلیــل عامــل ،ابتــدا آزمــون کــی -ام -او بــرای
حصــول اطمینــان از حجــم نمونــه انجــام گردیــد .نتیجــه
آزمــون کــی -ام -او (0/65باالتــر از  )0/6بــرآورد شــده
اســت؛ بنابرایــن حجــم نمونــه کافــی اســت (Sahragard
.)Monfared, 2015
پـس از اجـرای آزمـون ،بـا اسـتفاده از جـدول ماتریس
دادههـای چرخـش داده شـده-که در ایـن مجـال ،فرصـت
بی�ان آن فراه�م نیس�ت -میتـوان بـه شناسـایی متغیرهای
تشـکیل دهنـده هـر عامـل مبـادرت ورزیـد .در جـدول1
مفاهیـم اسـتخراج شـده و معنـای کلـی و اصلاح شـده
آنهـا ،توضیح داده شـده اسـت (.)Sarmad et al., 2015

یافتهها

توصیف مدل

در ایـن گام و در مدلسـازی معـادالت سـاختاری،
دادههـا بـه صـورت ماتریسهـای همبسـتگی درآمـده و
معنـاداری روابـط بیـن عوامـل محاسـبه میشـود .تحلیـل
مسـیر بـه شناسـایی سـازوکار اثـر متغیرهـا بـر یکدیگـر
کمـک کـرده و چگونگـی روابـط بیـن متغیرهـا در دنیـای
واقع�ی را ش�رح میده�د ( .)Delavar, 2018در ایـن
مرحلـه ،بـرای تدویـن مـدل نظـری روابـط بیـن عوامل در
قالـب جـدول  2مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.

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

Reformed meaning

Main meaning

Factors

creation of Idea

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

1

perceptional Evaluation of signs

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

3

beauty aspects

Representation of beauty aspects as creativity in ideas

6

researched based Analyze

Research and analyze in recognition of environmental and
contextual factors

7

psychological aspects

Creation of privacy and interaction in residential complex
by psychological aspects

8

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

Table1: meanings and extracted factors from factor analyze in questionnaire results

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

در جـدول 2علاوه بـر روابـط معنـادار(*) ،یـک
رابطـه فاقـد معنـا( )-شناسـایی شـده اسـت .بـر ایـن
اسـاس رابطـه مسـتقیم و غیرمسـتقیم عامـل 6بـا عنـوان
«ابعـاد زیباییشـناختی» بـا عامل«1ایدهپـردازی» فاقـد
معناسـت .امـا با عنایـت به بنیادهـای نظـری و تاثیرپذیری

Table2: direct and indirectly relation of factors

Table 2. Direct and indirectly relation of factors

Standardized
error

Standardized
Total Effects

Standardized indirect
effects

Standardized
direct effects

Relation between
variables

0/121

0/137

-

-0/001

-

0/138

*

f1

f8

0.074

0/173

*

-0/002

-

0/175

*

f6

f7

0/111

0/183

-

0/028

-

0/165

*

f1

f7

0/064

** 0/272

0/033

-

0/235

**

f3

f1

0/104

0/113

-

-0/007

-

0/118

-

f1

f6

0/092

0/206

*

0/064

-

0/157

*

f3

f6

0/062

-0/121

*

0/001

-

-0/122

-

f7

f3
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مدلیابی فرآیند ایدهپردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانهشناختی

واقعـی
ایدهپـردازی از ابعـاد زیباییشـناختی در دنیـای
ِ
طراحیـ ای�دهال ،ای�ن رابط�ه در م�دل حفظ گردی�د .حفظ
رابط�ه فاقدمعن�ا در خروجـی نرمافـزار ایمـوس ،بـا اسـتناد
بـه نظریـات مطـرح شـده در کتـاب "مدلسـازی معادلـه
ساـختاری در پژوهشهـای اجتماعـی بـا کاربـرد Amos
 "Graphicsمطابـق بـا اسـتنادات نظـری صـورت گرفتـه
اس�ت .وی در ای�ن کت�اب تبیینـ مینمایـد کـه معیـار
پذیرـش ی�ا عدـم پذیرـش رواب�ط بیمعنـا در نـرم افـزار،
بنیاده�ای نظ�ری اس�ت (.)Ghasemi, 2013
براســاس نتایــج حاصــل از مطالعــات کیفــی و روش
تحقی��ق کمیــ ک��ه در راس��تای صحتســنجی مــدل
پیشــنهادی ارتباطــات میــان عوامــل اســتخراج شــده از
آن بهرهگیــری شــده اســت ،مــدل پیشــنهادی در قالــب
تصویــر 2ارائــه میگــردد.

بحث و نتیجهگیری

دو فـصـلـنـامــــه عـلـمــــی

معمـــاری و شـهرســــازی ایـــران

فرضیــه اول بــر "تاثی��ر ابع��اد روانشــناختی بــر ارزیابی
خوانشمح��ور جمع��ی نش��انهها" اشــاره دارد .بــا مراجعــه
بــه جــدول  2مالحظهــ میگــردد کــه تاثیــر عامــل «ابعــاد
روانش��ناختی» بر«ایدهپ��ردازی» و تاثیــر «ایدهپــردازی»
ب��ر «ارزیاب��ی خوانشمح��ور نشاــنهها» معنــادار تعریــف
ش��ده اس��ت .بنابرایـ�ن فرضیـ�ه تاییـ�د میگــردد.
براس��اس مطالع��ات نظ��ری پژوهشــ ،از آنجایــی کــه
عوام��ل «مقی��اس» و «کالبــد» از «مولفههــای مکانــی»
و نیــز عوامــل «ذهنی-ادراکــی» و «ذهنــی -عاطفــی» از
«مولفههــای انســانی» موثــر بــر تصــور ذهنــی و خوانــش
اثرــ ،مرتبطــ ب��ا ابعــاد و وج��وه روانشــناختی مخاطبــان
شناســایی گردیــده ،بنابرایــن در مســیر آمــوزش طراحــی
بایدــ دانش��جویان را ب��ه س��مت ایدهپــردازی براســاس
مولفههای«مکانــی» و «انســانی» مرتبــط بــا مقیــاس و

ویژگیهــای کالبــدی و نیــز شــرایط ذهنی-ادراکــی-
عاطفــی کــه پــس از پژوهــش از تحلیــل نظــرات مخاطبــان
حاص��ل میگــردد ،ســوق داد.
مطابــق بــا جــدول  2فرضیــه دوم ،مبنــی بــر
"تاثیرگ��ذاری ابع��اد زیباییشــناختی بــر ارزیابــی
خوانشمح��ور جمع��ی نش��انهها" معنــادار ارزیابــی
میش��ود .از آنج��ا ک��ه دیدگاهه��ای زیباییشناســانه
بــا توجــه بــه شــرایط مختلــف از دیــدگاه افــراد متفــاوت
اســت ،شناســایی شــرایط موثــر بــر دیــدگاه مخاطبــان
بـ�رای دسـ�تیابی بــه ادراک آنــان از زیبایــی تاثیــر
مس��تقیم ب��ه رضای��ت مخاطب��ان از خوان�شـ نش��انهها
خواهــد داشــت .مطابــق بــا مــدل ارائــه شــده ،ایــن
رونــد در صورتــی کــه ارزیابــی از ســوی مخاطبــان مــورد
رضایــت قــرار نگیــرد ،مســتلزم تکــرار فرآینــد تاثیــر
«تحلیــل پژوهشمحــور» ب��ر ابع�اـد زیباییشناســی و در
نهای��ت ارزشــیابی خوانشمحــور نشــانه مخاطبــان اســت.
مطاب��ق بــا مبان��ی نظرــی پژوه��ش ،بهرهگیــری
و تحقیـ�ق پیرامـ�ون «مولفههــای مکانــی» شــامل
«عملک��رد»« ،کالب��د» و «مقی��اس» و نی��ز مولفههــای
«ذهنــی – عاطفــی» انســانی شــامل «حــس تعلــق بــه
م��کان و اجتم��اع» و نی��ز پرداخت��ن ب��ه «مولفههــای
زمانــی» شــامل« ســابقه تاریخــی»« ،تجربــه فــردی»
و «مرجــع زمانــی» از دیــدگاه مخاطبــان در شناســایی
بســتر ط��رح و بهرهگیرــی از آن در ایدهپــردازی ،اولیــن
گام جه��ت زمینهســازی معنامحــور نمــودن فرآینــد
طراحــی خواهــد بــود .فرضیــه ســوم بــر "تاثیرگــذری
عامــل تحلی��ل پژوهشمح��ور ب�رـ ارزیاب��ی خوانشمحــور
جمع��ی نش��انهها" و برعکــس اشــاره دارد .براســاس
جــدول 2تاثیــر عامــل "تحلیــل پژوهــش محــور" بــر
"ابع��اد زیباییشــناختی" و نیــز تاثیــر "ایدهپــردازی" بــر

Researched Based Analyze

Psychological Aspects

Beauty Aspects

Creation of Idea

Perceptional Evaluation of Signs
Fig.Proposed
2. Proposed
modelof
of idea
process
Fig2:
model
ideacreation
creation
process
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"ارزیابیــ خوانشمح��ور جمع��ی نش��انهها" معناداراســت،
امــا تاثیــر "ارزیابیــ خوانشمح��ور جمع��ی نش��انهها" بــر
"تحلی��ل پژوهشمحــور" فاقــد معنــا نشــان داده شــده
اس��ت .از آنجــا کــه براســاس بنیادهــای نظــری معیــار
فرآینــد طراح��ی توجـ�ه ب��ه نشانهشناســی ،از ســاحت
خوانشمحــوری اســت و نیــز میــزان رضایــت مخاطبــان
بــه شــناخت طراحــان از شــرایط بســتر و مخاطــب
بســتگی دارد ،در نتیجــه ایــن ارتبــاط کــه مطابــق بــا
جــدول 2فاق��د معن��ا اســت ،در مـ�دل ابقـ�ا میگــردد.
بنابرایــن نیمــی از ایــن فرضیــه مــورد تاییــد قــرار
میگیــرد و نیمــی دیگــر نیــز براســاس بنیادهــای نظــری
م��ورد پذیــرش واقعــ میشــود .مطابــق بــا مطالعــات
تحقی��ق کلیــه ابع��اد «مولفههــای مکانــی»« ،زمانــی» و
«انس��انی» ب��ر دیدگاههاــی مخاطبــان تاثیـ�ر میگــذارد
و براســاس تصــورات ذهنــی افــراد ،ارزیابــی از اثــر و یــا
ط��رح آن رخ میدهــد ،بنابرایــن پرداختــن بــه ایــن
مولفهه��ا در مرحل�هـ پژوه��ش اولیـ�ه و بهرهگیــری از آن
در ایدهپــردازی ،اولیــن گام در آمــوزش طراحــی خواهــد
بــود.

بــر اســاس نتایــج تحقیــق ،عوامــل «مقیــاس» و
«کالبــد» از مولفههــای «مکانــی» و نیــز عوامــل «ذهنــی-
ادراکـ�ی» و «ذهنی-عاطف��ی» از مولفههــای «انســانی»
موث��ر برــ وج��وه روانشناســانه تصــور ذهنــی و خوانــش
اثــر شناسـ�ایی گردی��د .وج��وه زیباییشناســانه نیــز،
ش��امل مولفههــای «مکانی(عملکــرد ،مقیــاس و کالبــد)»
و مولفههــای «ذهنــی -عاطفــی» انســان شــامل «حــس
تعل��ق ب�هـ م��کان و اجتم��اع» و نی��ز مولفههــای زمانــی
شــامل «ســابقه تاریخــی»« ،تجربــه فــردی» و «رویــداد
اجتماعــی» ارزیابــی گردیــد.
یکیــ دیگرــ از مهمتریــن عوامــل موثــر بــر
ایدهپــردازی معنامحــور در فراینــد طراحــی مســکن
بحـ�ث ارزشیــابی مخاطبــان از نشاــنههای بـ�هکار رفتــه
در ارائ��ه ایدهپــردازی اســت .بنابرایــن پاســخ بــه پرســش
اول پژوه��ش در قال��ب تبیی��ن مهمتریــن عوامــل موثــر
ب�رـ ایدهپ��ردازی معنامحوــر طراح��ی مسکــن میتــوان
«تحلیــل پژوهشمحــور»« ،ابع�اـد زیباییشــناختی»
و «ابع��اد روانشـ�ناختی» و «ارزشیاب��ی خوانشمحــور
جمع��ی نش��انهها» را شناســایی نمــود .پرســش دوم
پژوهــش بــر چگونگــی روابــط میــان ایــن عوامــل
متمرک��ز اس��ت ک��ه مطاب��ق بــا مدــل بهدســت آمــده،
عام��ل «تحلی�لـ پژوهشمحــور» مســتقیما بــر شــناخت
«ابع��اد زیباییشناســی» مخاطبـ�ان و نیــز ایدهپــردازی
تاثیرگ��ذار اســت .بهرهگی��ری از «ابعــاد روانشناســانه» و
«ابعاــد زیباییشــناختی» حاصــل از نتایــج پژوهــش اثــر
مس��تقیم ب��ر ایدهپــردازی خواهــد داشــت.
از آنجاــ ک��ه وج��وه زیباییشناســانه بــر ارزیابــی
نش��انهها توســط مخاطبــان ،تاثیــر مســتقیم دارد ،در
کن��ار اثرگذــاری ایدــه ب��ر ارزشیابــی مخاطبــان تاثیــر
مســتقیمتری نس��بت ب��ه ابع��اد روانشناســانه در ابتــدای
مواجهــ ب��ا اثرــ دارد .از آنج��ا کــه مهمتریــن عامــل در
ایدهپ��ردازی معنامح�وـر ،رضایتــ مخاطب��ان از ارزشیابــی
ایدهپــردازی و طراحــی اســت ،ایــن مســئله مســتلزم
ارتبــاط چرخشــی ارزشــیابی بــا فرآینــد مــدل اســت و
بنابرای�نـ تاثیرگ�ذـاری عام��ل «ارزیاب��ی خوانشمحــور
جمعیــ نش��انهها» ب��ر «تحلیـ�ل پژوهشمحــور» ،در
عی��ن اینک��ه پایاندهنــده مــدل اســت ،آغازگــر چرخــه
دیگــری اســت کــه تــا زمــان رضایــت مخاطبــان از فرآینــد
ایدهپــردازی توســط دانشــجویان در فرآینــد آمــوزش
طراحــی ادام�هـ مییابــد.
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در راس��تای پاس��خگویی بــه ســوال چیســتی
مولفهه��ای موث��ر ب��ر ایدهپــردازی در آمــوزش معنامحــور
طراحــی مســکن ،ابتــدا بــه بیــان تعاریــف و مبانــی نظــری
ح��وزه هویـ�ت و فرهن�گـ ،معناگرای��ی ،نشانهشناســی و
در نهایــت مفاهیــم خوانایــی و تصــور ذهنــی بــه عنــوان
بســتری بــرای ورود بــه حیطــه بنیادهــای نظــری پرداختــه
شــد؛ چراکــه مطابــق بــا اســتدالالت پژوهــش ،تعاریــف
هویــت و معنــا بــه طــور مســتقیم ،بــا تصــورات ذهنــی
و خوانــش مخاطبــان تاثیرگــذار اســت .برایــن اســاس
توج�هـ ب��ه مولفههــای موثــر بــر خوانــش و تصــور ذهنــی
آث��ار از دی�دـگاه مخاطب��ان ،ب�هـ عن��وان مهمتریــن راهــکار
جه��ت س��وق دادن دانشـ�جویان ب��ه سمــت ایدهپــردازی
براســاس ایــن عوامــل و از دیــدگاه مخاطبــان بســتر اثــر،
معرفــی گردیــد .بــا توجــه بــه بنیادهــای نظــری و نیــز
مصاحبههــای صــورت گرفتــه بــا متخصصــان ،یکــی از
مهمتری��ن و ابتداییتری��ن عوام�لـ موث��ر بــر ایدهپــردازی
«شــناخت بســتر طــرح شــامل عوامــل انســانی ،زمانــی و

مکانــی و تحلیــل اطالعــات حاصــل از آن در قالــب تحلیــل
پژوهشمح�وـر» اس��ت .تحلی��ل پژوهشمحــور منجــر
ب��ه اس��تخراج وج��وه زیباییشناس��انه و روانشناســانه
بـ�ه عن��وان مولفهه��ای دیگ�رـ موث��ر بــر ایدهپــردازی
معنامح��ور ،میگ��ردد ک��ه خ��ود میتوان��د مهمتریــن
ایدههــا را جهــت طراحــی مســکن در اختیــار طراحــان
قــرار دهــد.
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مطابــق بــا ادبیــات تحقیــق ،الگوهــای طراحــی یــا
آم��وزش آن ،عمدت��ا ش�اـمل تاکی��د ب��ر بهرهگیــری
از الگوهــا – بهویــژه الگوهــای اجتماعــی ،انســانی و
طبیعیــ -در طراح��ی و یــا تاکیــد بــر جایــگاه شــناخت
ط�رـاح و بنیانه��ای فک��ری او در طراحیهــا اســت.
ت��ا بدانجــا کــه از مطالعــات نظــری پیرامــون موضــوع
حاصــل شــده اســت ،پرداختــن بــه معناگرایــی در آمــوزش
طراح��ی (مسـ�کن) از ب��اب ایدهپــردازی و از طریــق
ورود بــه مفاهیــم موثــر بــر خوانــش و تصــورات ذهنــی
مخاطبــان تاکنــون بــه طــور ویــژه و جزیــی رویــت نشــده
اس��ت ،هرچندــ ک��ه بنیانهــای فکــری ایــن پژوهــش،
ادامــه و تکمیــل نظریــات الگویــی الکســاندر اســت .در
ای��ن پژوهــش از نظری��ات نشانهشناس��انه و دیدگاههــای
سوس��ور و بهویــژه پیــرس در تاکیــد بــر نقــش مخاطــب
در خوانــش اث��ر بهرهگیــری گردیــد.
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مدلیابی فرآیند ایدهپردازی در آموزش طراحی معماری با رویکرد نشانهشناختی

 حمایتها/منابع مالی

.موردی توســط نویسندگان گزارش نشده است

مشارکت و مسئولیت نویسندگان

نویســندگان اعــام میدارنــد بهطــور مســتقیم در
مراحــل انجــام پژوهــش و نــگارش مقالــه مشــارکت فعــال
داشــته و بــه طــور برابــر مســئولیت تمــام محتویــات و
.مطالــب گفتهشــده در مقالــه را میپذیرنــد
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