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چکیده

حصول شناخت از روند طراحی و اتفاقاتی که در جریان فرآیند طراحی معماران حرفهای رخ میدهد میتواند کمک
بزرگی در باال بردن دانش طراحی داشته باشد .یکی از مسائلی که امروزه در عرصه دانشگاهی و همچنین حرفهای ایران
مشاهده میشود ،عدم شناخت کافی از این گونه از مباحث و بهرهگیری از نتایج این قبیل پژوهشها است .مطالعه خالقیت
در فرآیند طراحی معماران که به خالقیت موقعیتمند مشهور است ،بخش قابل توجهی از مطالعات در حوزه فرآیند
طراحی را به خود اختصاص میدهد .تمامی فرآیندهای طراحی که در مرحله ایدهپردازی توسط معماران حرفهای طی
میزان یکسانی از خالقیت برخوردار نیستند و مطالعه بر فرآیندهایی که از میزان مطلوب خالقیت برخوردار
میشود ،از
ِ
هستند قطعاً ارزش بیشتری خواهد داشت .پژوهش حاضر ،با هدف سنجش میزان خالقیت در مرحله ایدهپردازی فرآیند
طراحی معماران حرفهای ایرانی شکل گرفته است .در این راستا ،مرحله ایدهپردازی فرآیند طراحی هشت معمار حرفهای
ایرانی مورد بررسی قرار گرفت .این معماران در روند ایدهپردازی خود از دستنگارهها که شامل اسکیسهای دست آزاد
و دیاگرامها است ،استفاده کرده بودند .روش تحقیق تحلیل پروتکل با استفاده از گونه شفاهیسازی عطف به ماسبق و
کمی
روش تحلیل لینکوگرافی ،روشهای پژوهش در این مطالعه را شکل میدهند .تفکر واگرا -همگرا از طریق تحلیل ّ
لینکوگراف و بصیرتهای خالق از طریق تحلیل ساختار لینکوگراف در فرآیند طراحی معماران مورد سنجش قرار گرفتند.
یافتههای تحلیل ،میزان مطلوبی از خالقیت را در روند طراحی بعضی از معماران نشان میداد .این امر نشان از آن
داشت که کنترل تفکر همگرا و واگرا که در یک معمار حرفهای به صورتی ناخودآگاه شکل میگیرد ،میتواند نقش بسیار
تعیینکنندهای در مطلوبیت خالقیت و بالطبع مطلوبیت مرحله ایدهپردازی روند طراحی داشته باشد.

واژگان کلیدی :خالقیت ،تحلیل پروتکل ،لینکوگرافی ،بصیرت خالق ،تفکر واگرا -همگرا.
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 .1مقدمه

یکی از جنبههای مهم در مطالعه طراحی خالق ،ایجاد
تمایز میان گونههای متفاوت خالقیت است .بُدِن (Boden
 )2004دوگونه خالقیت را تعریف میکند .گونه اول،
خالقیت تاریخی 1است که به معنی طرحی است که برای
اولین بار در طول تاریخ توسط طراح شکل گرفته باشد؛ و
گونه دوم ،خالقیت روانشناختی 2است که در این حالت،
طراح ،برای اولین بار طرحی را در طول زندگی حرفهای
خود خلق کرده که متفاوت از آن چیزهایی است که قب ً
ال
طراحی کرده است .ساوا ،جیرو و پارسل (Suwa, Gero,
 )and Purcell 2000گونه سومی از خالقیت را تعریف
کردهاند .خالقیتی که مدنظر این محققین است ،به
خالقیت موقعیتمند 3مشهور است .این گونه از خالقیت
در جریان فرآیند طراحی بروز پیدا کرده و زمانی است که
طرح شامل ایدههایی باشد که در زمان آغاز فرآیند طراحی،
انتظار نمیرفت در طرح باشند .بنابراین ،طرح ،مشتمل بر
ایدههایی است که لزوماً به شکلی قطعی ،جدید برای طراح

خاص فرآیند طراحی ،جدید
نیستند ،ولی در موقعیت
ِ
محسوب میشوند .آن چه این پژوهش به دنبال مطالعه آن
است ،گونه سوم خالقیت یعنی خالقیت موقعیتمند است
که در جریان فرآیند طراحی شکل میگیرد.
یکی از مسائلی که در حوزه مطالعات بر مباحث خالقیت
علیالخصوص در کشور ایران کمتر به آن پرداخته شده
است ،خالقیت شکلگرفته در جریان مرحله ایدهپردازی
از فرآیند طراحی یا همان خالقیت موقعیتمند است.
به طور قطع تمامی فرآیندهای طراحی معماران در
مرحله ایدهپردازی از میزان مطلوبی از خالقیت برخوردار
نمیباشند .یافتههای حاصل از مطالعات روشهایی که
بتوان بر پایه آنها سنجشی از مطلوبیت خالقیت در
فرآیند طراحی معماران داشت ،میتواند در جهت آموزش
طراحی معماری به کار گرفته شود .اساتید طراحی
معماری میتوانند از یافتههای این تحقیق جهت پیشبرد
و بهکارگیری روشهای نوین آموزشی در حوزه آموزش
طراحی معماری بهره بگیرند.

شکل  :1مراحل کلی سیر مقاله
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مطالعه حاضر ،پس از بررسی روش تحقیق تحلیل پروتکل
به عنوان روش تحقیقی تجربی برای تحقیق در حوزه
فرآیند طراحی ،به تشریح روش تحلیل لینکوگرافی به
عنوان روشی برای تحلیل ساختار فرآیند طراحی که بر
پایه دادههای حاصل از تحلیل پروتکل شکل میگیرد،
میپردازد .سپس ،مبحث خالقیت در فرآیند طراحی،

همچنین مقوالت مطرح در این حوزه مانند بصیرتهای
خالق و واکاوی نقش تفکر واگرا و همگرا در شکلگیری
روندی خالق مورد بررسی قرار میگیرد .در نهایت ،به
سنجش خالقیت در فرآیند طراحی هشت معمار حرفهای
ایرانی ،با استفاده از این روش پرداخته شده است .نمودار
مراحل کلی سیر مقاله در شکل  1ارائه شده است.

سنجش خالقیت در شکل گیری ایدههای اولیه با استفاده از دستنگاره در
فرآیند طراحی معماری

 .2پیشینه پژوهش

روش تحقیق پژوهش ،روش تحلیل پروتکل است .این
شناسی شناختی
روش برای اولین بار در حوزه روان
ِ
مطرح شد و بعدها به عنوان روشی بسیار مناسب جهت
مطالعه بر فرآیند طراحی ،مورد توجه پژوهشگران عرصه
طراحیپژوهی قرار گرفت .روش تحلیل ،روش لینکوگرافی
است که با استفاده از دادههای به دستآمده از تحلیل

پروتکل ،به تحلیل ساختار فرآیند طراحی میپردازد .این
دو روش به تفصیل در ادامه توضیح داده شدهاند.

 -1-3روش تحقیق تحلیل پروتکل

تحلیل پروتکل شامل ارائه تمرینهای طراحی کوتاه
مدت ،به سوژهها و بررسی رفتار آنها است .یک پروتکل،
بخشی از زمان ثبتشده از رفتارها است .روش تحلیل
پروتکل برپایه تئوری روانشناسی برای پردازش اطالعات
میباشد .خصیصه ذاتی تئوری پردازش اطالعات بر مبنای
این اندیشه شکل گرفته است که تفکر ،هم فرآیند و هم
محصولی از اطالعاتی است که توسط مغز پردازش میشود
( .)Eckersley 1988از آن جا که تفکر ،فعالیتی است که
به صورت مستقیم قابل مشاهده نیست ،لذا دستیابی حتی
محدود و با واسطه به آن چه که در ذهن انسان میگذرد،
میتواند شناختی نسبت به این عرصه را فراهم نماید.
در این راستا ،در شرایط کنترلشده ،افراد (زمانی که
تحت آموزش قرار گرفته باشند تا تفکر خود را به صورت
همزمان بیان کنند) میتوانند تصویری دقیق از پروسهی
شناختی که در حین حل مساله طی میکنند را به شکلی
قابل توجه آشکار سازند .از آن جا که گزارش افراد از آن
چه که در ذهنشان میگذرد ،همزمان با تفکر آنها صورت
میگیرد ،اصطالح «تفکر با صدای بلند» نیز به آن اطالق
میگردد .هر چند که بعدها این روند ،مورد بازبینی قرار
گرفت و روشهایی که در آن ،افراد پس از انجام آزمایش
و یا در مقاطعی حین آزمایش به ارائه گزارش از تفکر خود
میپرداختند ،نیز مدنظر قرار گرفت .به عنوان نمونه ،در
پروتکل یک فرآیند طراحی به صورت عطف
روش تحلیل
ِ
به ماسبق ،فردی که مورد آزمایش قرار میگیرد ،بعد از
انجام آزمایش به ارائه گزارش از تفکر خود میپردازد .در
تحقیقات صورتگرفته در مورد گونه شفاهیسازی هم
زمان و عطف به ماسبق ،شواهد حاکی از آن است که
تفکر با صدای بلند در هنگام آزمایش ،همزمان با کار
کردن روی تمرین میتواند با عملکرد طراح در انجام
تمرین تداخل داشته باشد و در آن خلل ایجاد نماید که
از مزایای گونه شفاهیسازی عطف به ماسبق ،عدم تداخل
با روند حل تمرین است .از جمله معایب روش عطف به
ماسبق ،امکان فراموش کردن بعضی از فعالیتها و انتخاب
موارد دلخواه توسط طراح است ،که برای تسهیل در روند
پژوهش میتوان از کل روند طراحی فیلمبرداری کرد و بعد
فیلم مورد نظر را به فرد نشان داد ،این امر سبب میشود
که طراح ،بتواند مواردی همچون ،ترسیماتی که در روند
طراحی ترسیم کرده است ،را بهتر به یاد آورد .سپس
صحبتهای طراح ،ضبط شده و بعد پژوهشگر این پروتکل
را به قطعات 4مجزا از هم تبدیل میکند .این قطعات بعدها
در روش لینکوگرافی در قالب اقدامات طراحی مطرح شده
و تحلیل میشوند.
تحلیل پروتکل به شدت بر اطالعاتی که به صورتِ
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پیشینه این تحقیق در دو بخش قابل بررسی است .بخش
اول ،مرتبط با مطالعات مربوط به خالقیت در فرآیند
طراحی از زاویه دیدشناختی است ،و بخش دوم در رابطه
با روش لینکوگرافی و نحوه سنجش خالقیت با استفاده از
این روش است.
در بخش اول ،پژوهشهای متعددی در حوزه خالقیت در
فرآیند طراحی از زاویه دیدشناختی صورت گرفته است
که از آن جمله میتوان به عنوان نمونه ،به پژوهشهای
ُدرست و کراس ( )Dorst and Cross 2001ساوا ،جیرو،
پارسل ( )Suwa, Gero, and Purcell 1999; 2000و اکین
( )Akin and Akin 1996اشاره کرد.
ساوا ،جیرو و پارسل ()Suwa, Gero, and Purcell 2000
فعالیتهای شناختی یک معمار حرفهای را در طول فرآیند
طراحی مورد تحلیل قرار دادند و به این نتیجه رسیدند
که طراحی ،فعالیتی موقعیتمند است .به این معنی که
در جریان فرآیند طراحی ،اکتشافات غیر منتظرهای رخ
میدهد .این پژوهشگران نوع سوم خالقیت را تحت عنوان
خالقیت موقعیتمند مطرح کردند .اکین (Akin and
 ،)Akin 1996معتقد است که کشف یک راهحل خالقانه با
حصول بصیرتی ناگهانی در ذهن بستگی دارد.
برخی از محققین در حوزه لینکوگرافی و کاربرد این روش
در تحلیل ساختار فرآیند طراحی معماری ،مطالعاتی در
نحوه سنجش خالقیت با استفاده از این روش ،انجام
دادهاند که از جمله این تحقیقات میتوان به دو پژوهش
اشاره کرد .پژوهش اول ،توسط گابریال گلداشمیت
( )Goldschmidt 2016که خود مبدع روش لینکوگرافی
نیز هست ،انجام شده است .در این پژوهش ،تفکر همگرا
کمی از طریق لینکوگراف سنجیده شده
و واگرا به صورتی ّ
است.
پژوهش دیگر که عمده تمرکز آن بر روی بصیرتهای
خالق در فرآیند طراحی معماری است ،توسط الخولی و
پن ( )El-Khouly and Penn 2013انجام شده است .از نظر
این محققان ،بصیرتهای خالق ناگهانی در روند طراحی
از طریق تحلیل ساختار لینکوگراف قابل دستیابی است.
پژوهش دیگری که در حوزه لینکوگرافی در داخل کشور
انجام شده است ،به بررسی تاثیر تکنولوژی در دسترس
بر نحوهی تفکر طراحان صنعتی میپردازد (جهانبخش و
پورمحمدی .)1397
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بازنماییهای بیرونی تولید میشوند ،مانند بیانات شفاهی،
ترسیمات و نوشتهها استوار است.

 -2-3روش تحلیل لینکوگرافی

لینکوگرافی یکی از روشهای تحلیل ساختار فرآیند
طراحی است که از طریق مطالعات تحلیل پروتکل انجام
میشود .یک لینکوگراف ،در واقع بازنمایی اصالحشدهای از
یک ماتریس است .به صورت کلی ،در این روش که توسط
گلداشمیت 5ارائه شده ،یک پروتکل از تمرین طراحی به
«اقدامات طراحی» 6تقسیم میشود .در حقیقت هر قطعه
در تحلیل پروتکل ،یک اقدام طراحی در لینکوگراف
محسوب میشود .سپس برای هر یک از اقدامات ،وجود یا
عدم وجود لینک با اقدامات دیگر در نظر گرفته میشود.
این لینکها در نهایت به شکل لینکوگراف نشان داده
میشوند .اجزای لینکوگراف و الگوهایی که در ساختار آن
ممکن است شکل بگیرند ،به شرح زیر میباشند:
الف -اقدام طراحی :تعریفی که گلداشمیت برای یک
«اقدام طراحی» ارائه میدهد ،عبارتاند از« :یک گام ،یک
حرکت ،یک عملکرد که موقعیت طراحی را از وضعیتی
که قب ً
ال در آن بوده به موقعیت جدید انتقال ده د (�Gold
.»)schmidt 1995
ب -لینک :اگر میان یک اقدام طراحی با اقدام طراحی بعد
یا قبل از آن ارتباطی وجود داشته باشد .میان این اقدامات
لینک برقرار میشود .تنها معیار تشخیص لینک میان
اقدامهای طراحی ،قضاوت پژوهشگر بر پایه درکی است
که از فرآیند طراحی و پروتکلهای حاصل از آن دارد.

ج -قطعه :7گروهی از اقدامات که به گونهای شاخص
فیمابین خودشان لینک پیدا کردهاند.
د -رشته :8گروه وسیعی از لینکها در میان تعداد نسبتا
کمی از اقدامات.
9
و -مسیر دندانه ای  :توالی خاص لینکها.
ه -لینک جلورونده :10حالتی که اقدام طراحی با اقدامی
بعد از خود ،لینک داشته باشد ،لینک جلورونده نامیده
میشود.
ی -لینک عقبرونده :11حالتی که اقدام طراحی با اقدامی
قبل از خود لینک داشته باشد ،لینک عقبرونده نامیده
میشود (.)Goldschmidt 1992; 2014
شکل  ،2یک لینکوگراف و الگوهایی که ممکن است در
ساختار آن شکل بگیرند را نشان میدهد.
اقدامات بحرانی 12در لینکوگراف که با عالمت  CMنشان
داده میشوند ،اقداماتی هستند که میزان لینک بیشتری
تولید کرده باشند .این اقدامات ،از اهمیت بهسزایی در
جهت پیشبرد فرآیند طراحی برخوردارند .جهت تعیین
اقدامات بحرانی ،آستانههایی (معموالً سه آستانه) مشخص
میشود .مث ً
ال آستانه پنج نشانه این است که اقدامات
طراحی که پنج لینک یا بیشتر با اقدامات جلوتر و یا
عقبتر از خود برقرار کردهاند ،مشخص میشوند .در
اقدامات بحرانی ،اقداماتی که با اقدامات جلوتر از خود
ارتباط برقرار کردهاند ،اقدامات بحرانی جلورونده (>)CM
و اقداماتی که با اقدامات قبل از خود ارتباط برقرار کردهاند،
اقدامات بحرانی عقبرونده (< )CMنامیده میشوند.

شکل  :2الگوهای شکلگرفته در ساختار لینکوگراف
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سنجش خالقیت در شکل گیری ایدههای اولیه با استفاده از دستنگاره در
فرآیند طراحی معماری

 .4مبانی نظری

مطالعات مرتبط با مبحث خالقیت در فرآیند طراحی
معماری و رویکردهای متفاوت در این حیطه ،همچنین
مباحثی همچون تفکر واگرا -همگرا و یا بصیرتهای خالق
که شاخصهایی برای خالقیت محسوب میشوند ،مبانی
نظری این پژوهش را شکل میدهد.

 -1-4خالقیت در فرآیند طراحی

شماره صفحه مقاله1-15 :

 -3-4بصیرتهای خالق

خالقیت در فرآیند طراحی معموالً با مشخصه بروز
بصیرتهای خالق در نظر گرفته میشود .دو گونه بصیرت
خالق ،در جریان فرآیند طراحی ،قابل شناسایی هستند
( .)El-Khouly and Penn 2013در گونه اول ،بصیرتهای
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تفکر واگرا ،تفکری است که در راستاهای واگرا از هم
توسعه پیدا میکند ،به این معنی که جنبههای متفاوت از
موضوع طراحی را در نظر گرفته و بعضی اوقات به ایدهها
و راهحلهای جدید ختم میشود .تفکر همگرا ،به تفکری
گفته میشود که متمرکز بر جمع کردن اطالعاتی است که
در جهت حل موضوع طراحی است .تفکر واگرا و همگرا،
کرات و در قالب مدلی چرخهای ،در جریان فرآیند
به ّ
طراحی دیده میشوند .شواهد عصبشناسی مبتنی بر این
امر است که انتقال مکرر فیمابین توجه تمرکزیافته و
غیر تمرکزیافته به محرکها در فعالیت حافظه ،که برابر
با تفکر همگرا و واگرا میباشند ،نشانهای از تفکر خالق
هستند ( .)Goldschmidt 2016عالقه برای مطالعه بر روی
تفکر واگرا و همگرا ،ریشه در مطالعه در حوزه خالقیت
دارد .بسیاری از مطالعات روانسنجی در گذشته ،برای
آزمایش خالقیت ،بر تفکر واگرا استوار بودهاند .همچنین،
در گذشته ،و حتی هنوز هم در بعضی از تحقیقات ،تفکر
واگرا نقش پررنگتری را در سنجش خالقیت در فرآیند
طراحی به خود اختصاص داده است .به عنوان نمونه ،تارا و
ناگایی ( )Taura and Nagai 2013در مطالعه خود ،بر این
امر تاکید دارند که طراحی خالق ،بر توانایی طراح برای
توسعه دادن فضای تفکر خود (تفکر واگرا) وابسته است.
این محققین با وجود این که بر اهمیت و نقش حرکت
رفت و برگشتی در فرآیند طراحی تاکید دارند ولی عمده
تمرکز آنها بر تفکر واگرا بوده و نقش کمرنگتری را برای
تفکر همگرا قائل هستند .این در حالی است که بسیاری
از محققین بر این امر پافشاری دارند که یک فرآیند
طراحی خالق ،نه تنها بر پایه تفکر واگرا شکل میگیرد،
بلکه تفکر همگرا نیز در آن نقش مهمی ایفا میکند.
به اعتقاد تورسکی و چو ()Tversky and Chou 2010
طراحان موفق ،نیاز به هر دو تفکر همگرا و واگرا دارند.
یکی از نمودهای تفکر همگرا و واگرا در فرآیند طراحی،
در اسکیسهای طراح قابل مشاهده است .زمانی که طراح،
توجه خود را از یک اسکیس ،به اسکیس متفاوت دیگری
میدهد ،این امر نشانی از تفکر واگرا است .در حالی که در
هنگام متمرکز شدن بر یک اسکیس و پروراندن آن ،تفکر
همگرا شکل میگیرد .طراحان باتجربه به طور ضمنی بر
این مساله آگاه بوده و هر دو نوع این تفکر را به کرات به
کار میگیرند.
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طبقهبندی رویکردهای متفاوتِ فرآیند طراحی ،پایهای
بر تحلیل و تشریح خالقیت در روند طراحی است .این
طبقهبندی که بر اساس الگووارههای طراحیپژوهی شکل
میگیرند ،در دو رویکرد عمده قابل مطالعه هستند:
 .1طراحی به عنوان فرآیند حل مساله؛
 .2طراحی به عنوان عملی فکری (Dorst and Dijkhuis
.)2006; Ibid 1995
ً
رویکرد اول که عمدتا مربوط به دهه  60است ،بر اساس
بهکارگیری روشهای سیستماتیک ،منطقی و روشهای
علمی استوار است .در این رویکرد ،طراحی یک روند
رویهای و افزایش تدریجی است .به بیانی دیگر ،در جریان
روند طراحی ،سلسلهمراتبی از تحلیل جنبههای مهم
مساله طراحی ،سپس ترکیب راهحلها و در نهایت ارزیابی
این راهحلها شکل میگیرند که در این مسیر به گونهای
خطی و یکی بعد از دیگری قرار میگیرند .این دیدگاه
که بر پایه تفکرات سایمون ( )Simon 1969شکل گرفته،
فرآیند طراحی را روندی از «حل مساله» یا «پردازش
اطالعات» میبیند .مدلهایی از فرآیندهای خالق که
روند خالقیت را به شکلی خطی در نظر میگیرند ،قابلیت
انطباق با این رویکرد را دارند .یکی از شناختهشدهترین
مدلهای خالقیت ،مدل واالس ( )Wallas 1926است .وی
چهار مرحله برای فرآیند خالق در نظر میگیرد که شامل:
تدارک ،13نهفتگی ،14روشنگری 15و تایید 16است .روند این
مراحل به صورت خطی بوده و هیچ برگشتی به مراحل
قبل ندارند.
ً
در رویکرد دوم که حدودا از اوایل دهه  70آغاز شد ،طراحی،
دیگر ،توالیای از فعالیتها در نظر گرفته نمیشود بلکه در
این حالت فرآیند و محتوای فعالیت طراحی ،به گونهای
تفکیکناپذیر به هم مرتبط شدهاند .در رویکرد دوم ،دیگر
طراح ،روند تحلیل ،ترکیب و ارزیابی را در جریان فرآیند
طراحی با نظمی پی در پی طی نمیکند بلکه در شکل
یک چرخه و در بعضی از مواقع به گونهای همزمان به این
موارد میپردازد .این رویکرد که بر پایه دیدگاههای شون
( )Schon 1983شکل گرفته است ،طراحی را مکالمهای
تفکری با موقعیت میداند .در این حالت ،فعالیتهای
شناخت مساله طراحی ،به شدت به نتایج خالقانه ارتباط
پیدا میکند.

-2-4تفکر واگرا و همگرا

5

6
خالق به گونهای افزایشی و انتقال تدریجی از ایدهای
به ایده دیگر ،در جریان فرآیند طراحی شکل میگیرند.
این دیدگاه که بر رویکرد آزمون و خطا برای توسعه یک
راهحل خالقانه استوار است ،نزدیک به الگووراه منطقی در
دهه شصت است .در گونه دوم ،ایدههای خالق به صورت
تغییرات ذهنی ناگهانی در جریان فرآیند طراحی ظاهر
میشوند .کراس ( )Cross 1997که در توضیح بصیرتهای
خالق از واژه «جهش خالق» استفاده میکند ،بصیرتهای
ناگهانی بروز یافته در جریان فرآیند طراحی را همانند
ساختن «پلی خالق» میداند ،پلی که بین فضای مساله
و فضای راهحل از طریق شناسایی ایدهای کلیدی ساخته
میشود .از این دیدگاه ،طراحی خالق روندی اکتشافی
بوده و جنبه جستجو ندارد .بروز بینشهای ذهنی ناگهانی
که در پی آن ،راهحلهای جدید خلق میشوند ،رویدادی
موقعیتمند است

 .5مطالعات و بررسیها

نمونههای در نظر گرفتهشده برای پژوهش ،هشت معمار
حرفهای ایرانی با سابقه کاری بین  15تا  30سال میباشند.
موضوع طراحی ،موزه هنر در زمینی مشخص بود .محدوده

زمین به شکلی غیر متعارف بوده (شکل  )3و از دو طرف
غرب و شمال دسترسی داشت .این مساله که سایت در
کجا واقع شده و یا مقیاس آن چه است ،آزاد و بر پایه
انتخاب طراح در نظر گرفته شده بود .از معماران خواسته
شد که عملکردهای مربوط به موزه ،مانند گالری ها،
فروش بلیط و غیره ،همچنین یک کتابخانه را در طراحی
موزه در نظر بگیرند .مدت زمان در نظر گرفته شده برای
انجام طراحی 30 ،دقیقه بود.
روش تحلیل پروتکل به صورت عطف به ماسبق انجام شد.
از کل روند طراحی معماران فیلمبرداری صورتگرفت.
معماران در طول روند طراحی ،صحبت نمیکردند .بعد از
اتمام زمان ،فیلم برای معمار پخش شد و از او درخواست
شد که همگام با فیلم و روند طراحی انجامگرفته ،گزارش
از تفکر خود را از هر مرحله ارائه دهد .صحبتهای معمار
ضبطشده و سپس توسط پژوهشگر به قطعات جدا از هم
تبدیل شدند .هر کدام از قطعات یک اقدام طراحی در
لینکوگراف بوده که با تشخیص لینکها میان اقدامات
طراحی ،لینکوگراف معماران ترسیم و مورد تحلیل قرار
گرفت.

شکل  :3سایت در نظر گرفتهشده جهت طراحی موزه هنر
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 -1-5سنجش تفکر واگرا و همگرا

لینکهای جلورونده در لینکوگراف نشان از تفکر واگرا
دارند ،این در حالی است که لینکهای عقبرونده نشانی
از تفکر همگرا هستند .گلداشمیت ()Goldschmidt 2016
جهت سنجش درصد تفکر واگرا و همگرا در جریان فرآیند
طراحی ،مبنا را بر پایه اقدامات بحرانی ( )CMقرار داده
است .به این معنی که درصد اقدامات بحرانی جلورونده
(> )CMنسبت به کل اقدامات بحرانی در آستانهی
تعریفشده ،نشان از درصد تفکر واگرا در آستانه مربوطه
دارد .در مورد میزان تفکر همگرا نیز ،درصد اقدامات
بحرانی عقبرونده (< )CMنسبت به کل اقدامات بحرانی
در آستانه مربوطه ،نشان از درصد تفکر همگرا در آستانه
مورد نظر دارد .گلداشمیت بر مبنای تحقیقهای متعددی

که بر طراحان مختلف انجام شده و نتیجه لینکوگراف آنها،
نسبت اقدامهای بحرانی جلورونده به اقدامهای بحرانی
عقبرونده برای شکلگیری یک فرآیند خالق را نزدیک
به حدود  60درصد اقدام بحرانی جلورونده در مقابل 40
درصد اقدام بحرانی عقبرونده میداند (Goldschmidt
 .)2016در این حالت فرآیند طراحی ،فرایندی مطلوب ،به
لحاظ شکلگیری مطلوب تفکر همگرا و واگرا و همچنین
فرآیندی مطلوب به لحاظ خالقیت است.
در مطالعه انجامشده بر روی هشت معمار حرفهای ایرانی،
پس از ترسیم لینکوگراف ،به تحلیل درصد تفکر واگرا
و همگرا در اقدامات بحرانی شکلگرفته در لینکوگراف
در سه آستانه  7 ،6 ،5پرداخته شد .نتایج حاصل از این
تحلیل در جدول  ،1ارائه شده است.

سنجش خالقیت در شکل گیری ایدههای اولیه با استفاده از دستنگاره در
فرآیند طراحی معماری

7

شماره صفحه مقاله1-15 :

جدول  :1سنجش تفکر واگرا و همگرا با استفاده از تحلیل لینکوگرافی در مرحله ایدهپردازی از فرآیند طراحی هشت
معمار حرفهای ایرانی
معماران مورد
مطالعه

معمار شماره 1

معمار شماره 2

معمار شماره 3

معمار شماره 4

معمار شماره 5

معمار شماره 6

CM5

51.9

48.1

CM6

47.8

52.2

CM7

68.8

31.2

CM5

58.06

41.94

CM6

50

50

CM7

50

50

CM5

57.58

42.42

CM6

60.87

39.13

CM7

47.06

52.94

CM5

70.19

29.81

CM6

79.75

20.25

CM7

86.30

13.70

CM5

50.62

49.38

CM6

50.82

49.18

CM7

51.35

48.65

CM5

58.62

41.38

CM6

61.90

38.10

CM7

65.43

34.57

CM5

75

25

CM6

100

0

CM7

0

0

CM5

61.25

38.75

CM6

60

40

CM7

64.29

35.71
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معمار شماره 7

لینکوگراف

تفکر واگرا -همگرا

8
با بررسی نتایج حاصل ،این امر قابل مشاهده است که در
فرآیند طراحی معماران شماره  6 ،3و  8حدودا ً نسبت 60
درصد تفکر واگرا به  40درصد تفکر همگرا حفظ شده
است .لذا میتوان گفت که این فرآیند به لحاظ خالقیت،
روند مطلوبی را سپری کرده است .در حالی که در فرآیند
طراحی معماران شماره  4و  ،7در مقایسه با درصد مطلوب
 60درصد به  40درصد تفکر واگرا به همگرا ،نسبت تفکر
واگرا بسیار بیشتر از تفکر همگرا است .این امر نشان
میدهد که معمار در کل مرحله ایدهپردازی از فرآیند
طراحی ،تالش زیادی در خلق ایدههای متفاوت کرده و
کمتر به توسعه و تمرکز بر ایدهای خاص پرداخته است.
از طرف دیگر در فرآیند طراحی معماران شماره  2 ،1و
 ،5درصد تفکر همگرا نسبت به تفکر واگرا بیشتر یا در
مواردی برابر است .در مقایسه این ارقام با نسبت مطلوب
 60درصد تفکر واگرا به  40درصد تفکر همگرا ،میتوان
نتیجه گرفت که معمار در مرحله ایدهپردازی که نیاز
است تفکر واگرا نقش پررنگری داشته باشد به همگرا
کردن تفکر خود بیش از ح ِد لزوم پرداخته و پرداختن
به ایدههایی تا حدودی متفاوت از یکدیگر و واگرا کردن
تفکر را مدنظر قرار نداده است .لذا با توجه به تعریفی
که گلداشمیت ارائه داده بود ( ،)Goldschmidt 2016این
فرآیندها نمیتوانند فرآیندی خالق در حوزه معماری
محسوب شود زیرا تعادل نسبی میان تفکر واگرا و تفکر
همگرا در طول فرآیند طراحی ،برقرار نشده است.

 -2-5سنجش بصیرتهای خالق
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گونههای بصیرت یا بر حافظه و بازیابی ایدههای خوب از
حافظه متکی هستند که منتج به شکلگیری بصیرتهای
افزایشی در جریان فرایند طراحی میشوند ،یا اعمالی
ناخودآگاه هستند که فراتر از آگاهی طراح عمل میکنند
که بروز بصیرتهای ناگهانی را به همراه دارند (El-
.)Khouly and Penn 2013
بصیرتهای ناگهانی در ساختار لینکوگراف تغییر قابل
توجهی ایجاد میکند .بروز تغییرات بنیادین در مسیر
فرآیند طراحی ،در اکثر مواقع سبب شکلگیری قطعات
یا زیرشبکههای جدا از هم در لینکوگراف میشود .انتقال
از ایدهای به ایده دیگر و بروز جهش خالق گونههایی از
این دست هستند .اگر تغییرات به سرعت صورت گیرند،
ساختار فرآیند طراحی ،مساله طراحی و ایده ،تغییری
اساسی خواهد کرد .کل موقعیت ممکن است دوباره
ساختار جدیدی پیدا کند .این حالت در روند لینکوگراف
ممکن است به صورت قطع کامل دو الگو از هم و یا
نقطه محوری باشد .لذا این نقاط محوری شکلگرفته در
لینکوگراف ،میتوانند نشان از جهش خالق در جریان
فرآیند طراحی باشند .این امر از طریق تحلیل ساختار
لینکوگراف و همچنین در نظر گرفتن روند تحلیل پروتکل
شکل
و آزمایش صورتگرفته ،قابل شناسایی و تایید است.
ِ
 ،4نمونهای از شکلگیری الگوهای مجزا از هم ،همچنین

شکلگیری نقطه محوری در لینکوگراف را نشان میدهد.
شکل  :4شکلگیری الگوهای مجزا از هم و نقطه محوری
در لینکوگراف

()El-Khouly and Penn 2013

در مطالعه صورتگرفته بر هشت معمار حرفهای ،در ساختار
لینکوگراف معماران شماره  7 ،3و  ،8نقاط محوری که
نشان از بصیرت خالق ناگهانی دارد ،دیده میشود .این به
این معنا است که روند طراحی غیرتدریجی بوده و معمار
در طول فرآیند به بازتعریف یا قاببندی مجدد مساله
معماری پرداخته و موقعیت را دوباره تعریف میکند .از
این لحاظ روند طراحی معمار جنبه تحقیقاتی و اکتشافی
داشته و سعی در خلق ایده از این طریق دارد .رویکرد
این معماران به فرآیند طراحی ،به الگوواره «طراحی به
عنوان عملی فکری» که شون ( )Schon 1983آن را مطرح
میکند ،نزدیک است.
به عنوان نمونه در لینکوگراف معمار شماره ( 7شکل ،)5
بصیرتهای خالق ناگهانی (نقاط محوری) در دو اقدام
طراحی از فعالیتهایی که معمار انجام داده ،قابل شناسایی
است .اقدام شماره  6در دقیقه  2:52و اقدام شماره  86در
دقیقه  26:18نشان از بصیرتهای خالق ناگهانی دارند .در
اقدام شماره  ،6که در مراحل ابتدایی فرآیند طراحی رخ
داده است ،طراح پس از مواجهه با سایت و محدودیتهای
آن ،سعی در شناخت پتانسیلهای سایت و حوزهبندی آن
دارد .در این اقدام به نظر طراح میرسد که بهتر است دو
رویکرد را در نظر بگیرد ،که یکی در مواجهه با بیرون و
دیگری در ارتباط با درون پروژه باشد .دیاگرامی که معمار
در این مرحله ترسیم کرده در شکل  6قابل مشاهده است.
صحبتهای معمار که مرتبط با این اقدام است ،به این
شرح است:
«مجدد به سراغ سایت رفتم .سایت چه ویژگیهایی دارد؟
آیا باید من یک وجهی را که با شهر مواجه هستیم در
سمت شمال و غرب را جدارههای خیلی جدیای در نظر
بگیرم با وقاری که دارد با شهر کار میکند و به محض
این که درون آن میرویم ،ناگهان شروع به بههم ریختن
میکند .بیرون با شهر کار کند و در داخل ،من آزادیهای
زیادی را داشته باشم».

سنجش خالقیت در شکل گیری ایدههای اولیه با استفاده از دستنگاره در
فرآیند طراحی معماری

شکل  :5لینکوگراف فرآیند طراحی معمار شماره 7
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در بصیرت خالق ناگهانی دوم ،معمار پس از تالشهای
پی در پی و امتحانکردن گزینههای مختلف جهت
حوزهبندیهای سایت در طول فرآیند طراحی ،به ایجاد
حیاطهایی درون محدوده پروژه میپردازد ،ولی از آن جا
که شکلگیری حیاطهای پراکنده ،طراح را قانع نمیکند،
ناگهان در این اقدام به نظرش میرسد که بهتر است
حیاطها را حول یک محور سازماندهی کند .این بصیرت
خالق ناگهانی در اقدام شماره  86رخ میدهد .دیاگرام این
اقدام در شکل  7قابل مشاهده است .صحبتهای معمار
که مرتبط با این اقدام است ،عبارتند از:
«اینجا به سراغ کار دیگری رفتم که آیا میتوانم همه این
حیاطها را در همان محوری که قب ً
ال کشیده بودم و دو
حیاط داشت ،بیاورم؟»
در لینکوگراف معمار شماره  ،3یک نقطه محوری در اقدام
شماره  21قابل شناسایی است (شکل  .)8در این اقدام که
در دقیقه  6:06از فرآیند طراحی شکل گرفته ،معمار پس

از ترسیم چندین حجم از موزه ،ناگهان به نظرش میرسد
که بهتر است احجامی خلق شوند که در عین ارتباط با
هم ،تنوعی میان آنها وجود داشته باشد .وی در این اقدام
به بیان مطالب زیر پرداخته است:
« یکی از موضوعاتی که به ذهنم رسید این مساله بود که
تنوعی بین احجام وجود داشته باشد .بین همه این احجام
یک رابطهای باید وجود داشته باشد ،ولی نباید همشکل
باشند .فکر کردم که یکی از احجام را با فضای منحنی
بپوشانم ،دیگری را با یک نمای کاذب یا یک نمای دوم».
در حقیقت ،از این مرحله به بعد« ،تنوع» یک امر محوری
در فرآیند طراحی معمار شده که بارها در مراحل بعدی
و ترسیمات بعدی به آن اشاره دارد .دیاگرام حجمی
شکل
ترسیمشده توسط معمار ،در اقدام شماره  ،21در
ِ
 9قابل مشاهده است.

معماری و شهرسازی آرمانشهر

شکل  :6دیاگرام ترسیمشده توسط معمار شماره  7در
اقدام شماره 6

شکل  :7دیاگرام ترسیمشده توسط معمار شماره  7در
اقدام شماره 86

10
شکل :8لینکوگراف فرآیند طراحی معمار شماره 3

شکل  :9دیاگرام حجمی ترسیمشده توسط معمار شماره
 3در اقدام شماره 21

از طرف دیگر ،رویکرد فرآیند طراحی معماران شماره ،1
 5 ،4 ،2و  6به الگوواره «فرآیند منطقی حل مساله» که
سایمون ( )Simon 1969آن را مطرح کرده ،نزدیک بوده
است .در روند طراحی این معماران ،بصیرت خالق ناگهانی
که شکلگیری نقطهای محوری در ساختار لینکوگراف را
به همراه دارد ،دیده نمیشود .این امر نشان دهنده آن
است که معمار ،مساله طراحی را در ابتدا تعریف کرده و
تا پایان روند طراحی در جستجو برای حل آن است .این
روند جنبه اکتشافی ندارد.
جدول  ،2تحلیل انجام شده در رابطه با بصیرتهای خالق
شکلگرفته در مرحله ایدهپردازی معماران مورد پژوهش
را نشان میدهد.

جدول  :2تحلیل بصیرتهای خالق شکلگرفته در مرحله ایدهپردازی از فرآیند طراحی هشت معمار حرفهای ایرانی
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معماران مورد
مطالعه

لینکوگراف

بصیرتهای خالق

معمار شماره 1

نقطه محوری که نشان از بصیرتهای خالق ناگهانی
داشته باشد در ساختار لینکوگراف دیده نمیشود.
انتقالهای جانبی و بصیرتهای خالق افزایشی مابین
اقدامات شماره  3تا  20به چشم میخورد.

معمار شماره 2

در ساختار لینکوگراف ،نقطه محوری که نشان از
بصیرت خالق ناگهانی داشته باشد ،دیده نمیشود .با
مطالعه انتقالهای جانبی ،تنها یک مورد بصیرت خالق
افزایشی در روند فرآیند طراحی در اقدام شماره  49به
چشم میخورد.

معمار شماره 3

در ساختار لینکوگراف ،یک نقطه محوری در اقدام
طراحی شماره  21دیده میشود که نشان از بصیرت
خالق ناگهانی دارد .بصیرتهای خالق افزایشی نیز در
قالب انتقالهای جانبی در روند طراحی به خوبی شکل
گرفتهاند.

سنجش خالقیت در شکل گیری ایدههای اولیه با استفاده از دستنگاره در
فرآیند طراحی معماری

معماران مورد
مطالعه

شماره صفحه مقاله1-15 :

لینکوگراف

بصیرتهای خالق

معمار شماره 4

در ساختار لینکوگراف ،نقطه محوری که نشان از
بصیرت خالق ناگهانی داشته باشد ،دیده نمیشود.
انتقالهای جانبی که نشان از بصیرتهای خالق
افزایشی دارند ،از اقدام شماره  65به بعد ،یعنی
یکسوم پایان لینکوگراف مشاهده میشوند.

معمار شماره 5

در ساختار لینکوگراف ،نقطه محوری که نشان از
بصیرت خالق ناگهانی داشته باشد ،دیده نمیشود.
انتقالهای جانبی که نشان از بصیرتهای خالق
افزایشی دارند ،به تعداد محدود و در نیمه اول
لینکوگراف قابل مشاهده هستند.

معمار شماره 6

در ساختار لینکوگراف ،نقطه محوری که نشان از
بصیرت خالق ناگهانی داشته باشد ،دیده نمیشود.
انتقالهای جانبی که نشان از بصیرتهای خالق
افزایشی دارند ،در کل فرآیند طراحی جریان داشته و
در یک محدوده خاص ،تجمع پیدا نکردهاند.

معمار شماره 7

بصیرتهای خالق ناگهانی (نقاط محوری) در دو اقدام
طراحی ،قابل شناسایی هستند .بصیرتهای خالق
افزایشی نیز در روند طراحی معمار ،به خوبی مشاهده
میشوند.

معمار شماره 8

بصیرتهای خالق ناگهانی (نقاط محوری) در دو اقدام
طراحی ،قابل شناسایی هستند .بصیرتهای خالق
افزایشی نیز در روند طراحی معمار ،قابل مشاهده
هستند.

 .6یافتههای تحقیق
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سنجش میزان خالقیت با استفاده از لینکوگراف در فرآیند
طراحی هشت معمار حرفهای که در این پژوهش شرکت
کرده بودند با در نظر گفتن دو معیار تفکر واگرا و همگرا،
همچنین بصیرت خالق ناگهانی حاصل شد .یافتههای
حاصل از دادههای پژوهش ،حاکی از این امر هستند که
در فرآیند طراحی بعضی از معماران ،بصیرتهای خالق
ناگهانی مشاهده میشود .بصیرتهای خالق ناگهانی در
ساختار لینکوگراف از طریق شکلگیری نقطهای محوری
قابل تشخیص است که نشاندهنده جهشی خالق است.
شکلگیری این نقاط محوری در ساختار لینکوگراف نشان
از روند طراحی غیرافزایشی یا تدریجی داشته و رویکردی
تحقیقاتی به فرآیند طراحی را نشان میدهد (El-Khouly
 .)and Penn 2013به این معنی که معمار به بازتعریف و
یا قاببندی مجدد مساله معماری پرداخته و موقعیت را

دوباره تعریف میکند و از طریق روندی اکتشافی سعی
در خلق ایده دارد .این رویکرد با الگوواره «طراحی به
عنوان عملی فکری» که شون ( )Schon 1983آن را مطرح
میکند بسیار نزدیک است.
از طرفی دیگر با سنجش کمی درصد تفکر واگرا و همگرا
در فرآیند طراحی معماران ،مشاهده شد که نسبت تفکر
واگرا به همگرا در فرآیند طراحی معمار شماره  6 ،3و
 ،8از نسبتی با حدود  60درصد به  40درصد برخوردار
است که میزانی مطلوب برای یک فرآیند طراحی خالق
محسوب میشود .در حالی که در فرآیند طراحی سایر
معماران ،این تعادل نسبی میان تفکر واگرا و همگرا
وجود نداشته است .در مواردی درصد تفکر واگرا بسیار
بیشتر از تفکر همگرا بوده که این امر نشاندهنده آن
است که معمار در طول فرآیند طراحی تمرکز بیشتری
به آزمون و خطای ایدههای متفاوت داشته و به انتخاب و
پرورش ایدهای خاص نپرداخته است .همچنین در مرحله

12
ایدهپردازی فرآیند طراحی گروهی از معماران نیز ،درصد
باالتری از تفکر همگرا نسبت به تفکر واگرا یا در مواردی
نسبتی برابر دیده میشود .این امر نشاندهنده آن است
که معمار در طول مرحله ایدهپردازی بر روی یک ایده
تمرکز داشته و به ایدههای متفاوت ،علیالخصوص در آغاز
مرحله ایدهپردازی از فرآیند طراحی نپرداخته است.

 .7نتیجهگیری
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فرآیند خالق در مرحله ایدهپردازی طراحی معماری ،از
طریق مشخصههایی قابل شناسایی است که از مهمترین
شاخصههای آن میتوان به روند رفت و برگشتی میان
تفکر واگرا و همگرا و برقراری تعادل نسبی میان این
دو نوع تفکر با غلبه نسبی تفکر واگرا به همگرا (نسبت
حدودی  60درصد به  40درصد) اشاره کرد .از طرف دیگر
در جریان مرحله ایدهپردازی از فرآیند طراحی ،شاهد
شکلگیری بصیرتهای خالق هستیم که در دو گونهی
بصیرتهای خالق افزایشی و بصیرتهای خالق ناگهانی
در مرحله ایدهپردازی شکل میگیرند .سنجش تفکر
واگرا -همگرا ،همچنین بصیرتهای خالق معیارهایی
هستند که از طریق آنها میتوان مطلوب بودن یک
فرآیند خالق را در مرحله ایدهپردازی سنجش کرد .آن
چه از طریق تحلیل لینکوگرافی قابل دستیابی در این
عرصه است ،سنجش کمی تفکر واگرا -همگرا از طریق
لینکوگراف ،همچنین شناسایی بصیرتهای خالق ناگهانی
از طریق تغییر در ساختار لینکوگراف است.
در جریان تحلیل لینکوگراف هشت معمار حرفهای ایرانی،
مشاهده شد که در لینکوگراف سه معمار ،بصیرتهای
خالق ناگهانی بروز پیدا کرده است که نشان از رویکرد
«طراحی به عنوان عملی فکری» در مرحله ایدهپردازی از
فرآیند طراحی دارد .روند ایدهپردازی پنج معمار دیگر فاقد
بصیرتهای خالق ناگهانی بوده و تنها بصیرتهای خالق

افزایشی به چشم میخورد که نشان از رویکرد «طراحی به
عنوان فرآیند حل مساله» دارد .هر دو گونه این بصیرتها
در روند مرحله ایدهپردازی از فرآیند طراحی هشت معمار
مورد مطالعه در این پژوهش دیده میشوند و از این لحاظ
روند ایدهپردازی تمامی معماران از خالقیت برخوردار است.
ولی آن چه روند ایدهپردازی طراحی آنها را متمایز از
یکدیگر میکند ،توان طراح در طول فرآیند طراحی برای
ایجاد تعادل میان تفکر واگرا و همگرا بوده است .معماران
شماره  6 ،3و  ،8از قابلیت خوبی برای ایجاد تعادل میان
تفکر واگرا و همگرا برخوردار بودهاند .این معماران ،پس
از بررسی چندین ایده در ابتدای فرآیند طراحی ،نهایتاً
به تمرکز و پرورش بر یک ایده پرداخته است .این امر
در مورد سایر معماران صدق نمیکند ،به عنوان مثال،
معماران شماره  4و  ،7ایدههای متفاوت زیادی را در
طول روند طراحی خود امتحان کرده و این امر مانع از
ایجاد تمرکز و توسعه یک ایده یا شکلگیری مطلوب تفکر
همگرا شده است .از طرف دیگر ،معماران شماره  2 ،1و ،5
بیشتر به تمرکز بر یک ایده از ابتدای فرآیند ایدهپردازی
پرداختهاند و در نتیجه روند تفکر بیشتر جنبه همگرا پیدا
کرده است که این امر ،سبب عدم شکلگیری تعادل نسبی
میان تفکر همگرا و واگرا شده است .لذا مرحله ایدهپردازی
فرآیند طراحی معماران شماره  5 ،4 ،2 ،1و  7نمیتواند
روندی خالق محسوب شود .لذا با توجه به شکلگیری
مطلوب نسبت تفکر واگرا به همگرا در مرحله ایدهپردازی
از فرآیند طراحی معماران شماره  6 ،3و  8با توجه به
معیارهای در نظرگرفته در این پژوهش و مقایسه میان
این سه معمار با سایر معماران شرکتکننده در پژوهش،
مرحله ایدهپردازی از فرآیند طراحی این سه معمار به
لحاظ خالقیت از مطلوبیت برخوردار بوده و نسبت به سایر
معماران از خالقیت باالتری برخوردار است.
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