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1. مقدمه
به2 فرآیند2طراحی2مجموعه2مراحلی2است،2که2یک2معمار2
یا2 طرح2 به2 رسیدن2 برای2 ناخودآگاه،2 یا2 خودآگاه2 صورت2
و2 استعاری2 میان2طراحی2 این2 در2 می2کند.2 ایده2خود2طی2
یا2بهره2گیری2از2اصول2انتزاع2از2راهبردهای2طراحی2خالق2
با2 معماری2 طراحی2 درمسیر2 که2 روش2هایی2 از2 یکی2 است.2
کمک22فرآیند2تصویرسازی2پیش2می2رود،2روش2تکه2انگاری2
با2کمک2عملکرد2ذهن،2حس2 تکه2انگاری،2 در2روش2 است.2
متفاوت،2 مکان2های2 می2شود.2 بیان2 تصویر2 قالب2 در2 مکان2
تصاویر2ذهنی2متفاوت2را2در2افراد2ایجاد2می2کنند2و2در2نتیجه2
ادراکات2متفاوتی2از2فضا2را2رقم2می2زند.2این2ادراکات2انسان2
در2معانی2ریشه2دارند2و2به2واسطه2تأویل2»تداعیات2ذهنی«2
دریافت2می2شود.2این2تصاویر2ذهنی2که2در2روش2تکه2انگاری2
با2کمک2حافظه2پنهان2خود2را2نشان2می2دهد،2عاملی2مؤثر2

در2ارتقاء2توانایی2فضایی2بصری2است.2
راه2 ابداع2 ظرفیت2 را،2 مبتکر2 طراحان2 ویژگی2 لنگ2 جان2
حلهای2بالقوه2فراوان2می2داند.2از2مطالعاتی2که2در2این2زمینه2
صورت2پذیرفته2است،2می2توان2به2مطالعه2شناخت2فرآیند2
از2 برخی2 که2 نمود،2 اشاره2 مختلف2 جنبه2های2 از2 2 طراحی2
آن2ها2عبارت2اند2از:2در2مقاله2تحت2عنوان2»معماری2به2عنوان2
تصویر«2زکسی2تانگ،2در2دانشگاه2زیراکس2به2بیان2اهمیت2
تصاویر2در2معماری2فراتر2از2نقش2عملکردی2آن2پرداخته2و2
به2جایگاه2تصاویر2برای2بازنمایی2معماری2به2منظور2ارسال2
پیام2تأکید2می2کندTang, 2019(2(.2در2این2زمینه2رالف2وبر2
دانشجویان2 به2 رنگ2 »آموزش2 عنوان2 با2 مؤثری2 مطالعات2
معماری«2انجام2داده2است.2در2تمرینات2انجام2شده2توسط2
وی،2جستجوی2ایده2اولیه2در2فضای2معماری2همزمان2با2نور2
ابتدا2یک2فضای2 از2همان2 اتفاق2می2افتد2و2 بافت2 و2رنگ2و2
 Weber &( می2گیرد2 شکل2 رنگ2 و2 نور2 کمک2 با2 مطلوب2
عنوان2 تحت2 مقاله2ای2 در2 وی2 از2 پس2 2.)Kanthak, 2017
»امکانات2در2معماری2پس2از2دیجیتال«2بیان2می2شود2که2
فضا،2 ایجاد2 برای2 معماری2 تصاویر2 از2 معمار2 استفاده2 نحوه2

2.)Horn, 2017(2ساختاری2فراتر2از2فضای2دو2بعدی2است
دیویس2و2دونا2در2مقاله2ای2با2نام2»کالژ2به2عنوان2یک2استراتژی2
تحلیلی2متضاد«2بر2اهمیت2تکنیک2کالژ2در2تحقیقات2کیفی2
اشاره2دارد،2که2با2کمک2ابهام2و2چند2بعدی2سازی،2شرایط2
Da-( 2مناسبی2را2برای2یک2استراتژی2تحلیلی2فراهم2می2کند

2.)vis & Butler-Kisber, 1999
در2جایی2دیگر2تحت2عنوان2»تصاویر2برای2طراحی2معماری،2
برای2 که2 می2شود2 بیان2 تصاویر«2 طراحی2 برای2 معماری2
به2عنوان2 عکاسی2 تصاویر2 دستکاری2 از2 معماری2 پروژه2های2
کمک2 با2 کار2 این2 انجام2 تکنیک2 می2شود.2 استفاده2 واسطه2
دستکاری2تصاویر،2جنبه2های2حسی2و2معنایی2مختلفی2برای2
 Magagnini &( دارد2 معماری2 و2 هنری2 هدف2 دو2 برآورد2

2.)Sardo, 2017

2. فرضیه تحقیق
به2نظر2می2رسد2تمرین2های2روش2تکه2انگاری2با2کمک2تأثیر2
در2بهبود2درک2فضا2از2طریق2تصاویر2ذهنی2و2انتزاعی2منجر2

به22ارتقاء2توانایی2فضایی2بصری2می2شود.

3. روش تحقیق
این2مقاله2به2نقش2استعاره2و2انتزاع22و2چگونگی2استفاده2از2
توانایی2 افزایش2 بر2 تأثیر2آن2 آن2ها2در2فرآیند2تکه2انگاری2و2
فضایی2بصری2طراح2می2پردازد.2روش2تحقیق2به2کار2گرفته2
شده2در2این2پژوهش2توصیفی-2تحلیلی2می2باشد2و2با2رویکرد2
تطبیقی2و2استدالل2قیاسی،2از2نظریات2حوزه2مختلف2دانش2
با2 تکه2انگاری2 روش2 تمرین2های2 ارتباطی2 مدل2 تشریح2 در2

کمک2دو2راهبرد2استعاره2و2انتزاع2می2پردازد.2
در2جهت2پیش2برد2پژوهش2از2تمرین2های2روش2تکه2انگاری2
که2در2کالس2درس2طرح222کارشناسی2معماری2در2دانشکده2
هنرهای2زیبای2دانشگاه2تهران2در2سه2ترم2متمادی2از2مهر2
ماه2962تا2بهمن2ماه2972انجام2شده2است.2دراین2مسیر2از2
طریق2مشاهده2مستقیم2و2مصاحبه2های2عمیق2و2بحث2های2
گروهی2و2با2مطالعه2دست2نوشته2های2دانشجویان2در2طول2
سال2های2متمادی،2که2در2پایان2هر2جلسه2و2برداشت2ایشان2
است.2 شده2 پذیرفته2 انجام2 و2 شده2 مطرح2 تمرین2 آن2 از2
از2 نیز2 معماری2 طراحی2 آموزش2 حوزه2 اساتید2 نظریات2
طریق2مصاحبه2های2حضوری2و2یا2ارسال2سؤاالت2به2طریق2

الکترونیکی2پیگیری2شد.222
از2روی2کالژها2به2روش2 این2تمرین2ها2شامل2خوانش2فضا2
کروکی2زدن2و2تغییر2زاویه2دید،2استخراج2فضای2سه2بعدی2
پردازش2 و2 ماکت2 به2طریق2ساخت2 دوبعدی2 روی2کالژ2 از2
فضاها2از2طریق2واکاوی2می2باشد.2در2ابتدای2ترم2ها2با2استفاده2
توانایی2 میزان2 گاردنر،2 چندگانه2 هوش2های2 پرسشنامه2 از2
فضایی2و2بصری2دانشجویان2سنجیده2و2در2طول2ترم2با2انجام2
تمرینات2مشخص2روش2کالژ2و2آموزش2مفهوم2استعاره2و2
انتزاع2در2طراحی،2تأثیر2این2دو2راهبرد2بر2افزایش2توانایی2
نرم2افزار  با2کمک2 پیگیری2شد.2 دانشجویان2 بصری2 فضایی2
و2 تحلیل2 پژوهش2 آماری2 داده2های2  SMAT- PLS, SPSS

نمودارهای2مربوط2به2پرسش2نامه2گاردنر2استخراج2شد.2

4. مروری بر ادبیات موضوع 
مقوله2طراحی2ساز2و2کار2پیچیدهای2از2عمل2خالقه2و2عمل2
منطقی2است2که2حاصل2فعالیت2های2ذهنی2و2عینی2طراح2
می2باشد.2برای2طراحی2نه2یک2روش2صحیح2منحصر2به2فرد2
وجود2دارد2و2نه2یک2مسیر2واحد2در2فرآیند2آن.2یافتن2پاسخ2
مناسب2به2چگونگی2آفرینش2معماری،2نیازمند2نگاهی2ژرف2

به2گسترهای2از2مفاهیم2و2راهکارهاست.
4-1- شیوه تکه انگاری1  

در2 تکه2انگاري2 جایگاه2 مورد2 در2 بسیاري2 مطالعات2 تاکنون2
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آموزش2به2انجام2رسیده2است.2بسیاري2از2این2مطالعات2بر2
این2اعتقادند2که2شیوه2تکه2انگاري2موجب2مي2شود2مدرسین2
به2کار2گیرند2 این2شیوه2 را2در2 پتانسیل2دانشجویان2 بتوانند2
Hernán-( شود دانش2آموزان2 بیش2تر2 خالقیت2 موجب2 2و2
 dez-Leo, Villasclaras-Fernández, Asensio-Pérez,
Dimitriadis, Jorrín-Abellán, Ruiz-Requies, & Ru-
در2 انتزاع2 و2 استعاره2 راهبرد2 دو2 معرفی2 2.)bia-Avi, 2006
روش2تکه2انگاری،2هدف2اصلی2این2نوشتار2است2که2در2ادامه2
به2ابعاد2مختلف2آن2پرداخته2می2شود.2در2روش2تکه2انگاری2

دو2هدف2کلیدی2زیر2مد2نظر2می2باشد:2
الف(2پرورش2قدرت2خالقیت2
ب(2افزایش2اعتماد2به2نفس2

توالی2 از2 تصاویر،2 پایه2 بر2 اثری2 به2 رسیدن2 روش2 این2 در2
و2 انتزاعی2 تصاویر2 از2 عینی2 برداشت2 ذهنی،2 خالقیت2های2
قابل2انتقال2به2دیگران2با2روش2شبیه2سازی2سه2بعدی2صورت2
می2گیرد،2که2نتیجه2آن2اثری2است2که2با2عمق2نگاه،2اندیشه2
و2 )ادیبی2 است2 مستقیم2 ارتباط2 در2 طراح2 تصور2 قدرت2 و2

کریمی،13872(2)2شکل12و2(.

شکل 2: کالژ معماری موضوع طرح : دبستانشکل 1: کالژ معماری

2سپیده2حاجی2محمود2زاده

4-1-1- نقش حافظه پنهان در پیگیری راهبردهای 
تکه انگاری 

یا2 تولد2 بدو2 از2 پیرامونش2 محیط2 به2 نسبت2 انسان2 آگاهی2
حتی2پیش2از2آن2که2چشم2به2جهان2بگشاید،2آغاز2می2شود.2
با2 همواره2 اجتماعی2 و2 فردی2 تجربیات2 واسطه2 به2 انسان2
از2 از2محیط2 محیط2در2تعامل2است.2اطالعات2کسب2شده2
طریق2فرآیند2های2ادراکی2به2دست2می2آیند2که2به2واسطه2
طرح2واره2های2ذهنی2برانگیخته2می2شوند2)حسن2زاده،2فرقانی2فر2
قضاوت2 را2 ذهنیت2 و2 عینیت2 این2 آنچه2 2.)1394 قیاسی،2 و2
را2مطلوب2 ما2می2باشد،2که2چیزی2 پنهان2 می2کند،2حافظه2
و2یا2نامطلوب2خطاب2می2کند.2می2توان2چنین2بیان2کرد2که2
تصویر2ذهنی2یا2همان2حافظه2پنهان،2بازتاب2میحط2در2ذهن2
فرد2است2که2او2می2تواند2بر2اساس2نیاز2خود2با2ایجاد2بستری2
مناسب2قسمتی2از2آن2را2بیرون2بکشد2)ادیبی،1387(.22بخش2
عظیمی2از2اندوخته2های2ذهن2ما2همان2اندوخته2های2بصری2
هستند2که2در2حافظه2آشکار2و2حافظه2پنهان2هر2فردی2جای2
واقعیت2 پردازش2 محصول2 یا2 تکرار2 تصاویر2 این2 می2گیرند.2
موجود2هستند.2»حافظه2آشکار«2ما2دارای2تصاویری2است2
که2حجم2آن2وابسته2به2میزان2تجربیات2بصری2ما2است،2اما2
تصاویر2»حافظه2پنهان«2روی2بدیعی2از2شخصیت2ما2است2
که2جز2در2شرایط2ویژه2تجلی2نمی2یابد.2در2جریان2معرفی2
حافظه2آشکار2با2کمک2کالژهای2تصویری،2نیکالی2جچوف2
و2 بریدن2 از2 که2 کالژ2 تکنیک2 کمک2 با2 که2 می2دارد2 اظهار2
چسباندن2تصاویر2ایجاد2می2شود،2با2کمک2الگوریتم2الگوی2
حافظه،2روش2های2جدیدی2برای2تولید2کالژ2به2هنرمندان2

.)Jetchev, Bergmann, & Yildirim, 2019(2می2دهد

5. مفهوم استعاره و انتزاع در طراحی
دیدگاه2استعاره2مفهومی2نخستین2بار2توسط2جورج2لیکاف2و2
مارک2جانسون2در2سال21980در2کتابی2با2نام2»استعاره2هایی2
رابطی2 استعاره2 زندگی2می2کنیم«2مطرح2شد.2 آن2ها2 با2 که2
معماران2 دست2 در2 راهبردی2 و2 تفکر2 و2 زبان2 بین2 طبیعی2

برای2طراحی2است.
5-1- استعاره2  

واژه2استعاره2Metaphor(2مشتق2از2Meta2در2زبان2یونانی2
به2معنای2پس2از(2و2Phero2)در2همان2زبان2به2معنای2حمل2
کردن2است(.2جوهر2انسانی2معماری2را2جز2با22تعریف2سرشت2
استعاری،2ذهنی2و2بیانگر2آن2نمی2توان2دریافت.2استعاره2در2
لغت2به2معنای2عاریه2گرفتن2است.2استعاره2به2تفکری2که2
بتواند2مکمل2منطق2باشد2یا2آن2را2دور2بزند،2شکل2می2دهد.2
دو2موجودیت2با2هم2به2صورت2خالقانه2ایی2جوش2می2خورند2
از2 موجودیت2جدید2 این2 گیرد.2 موجودیت2جدید2شکل2 تا2
 Turner,( است2 والدینش2 همانند2 ژنتیک2 نظرویژگی2های2
2014(.2مهم2ترین2نقش2استعاره2در2معماری2به2مثابه2ابزار2
پرورش2قوه2تخیل،2کمک2به2فرآیند2خالقیت2در2معماری2
است2که2از2این2طریق2فعالیت2های2ناخودآگاه،2ذهن2را2تقویت2
می2کند2و2در2»تولید2طرح2مایه«2اثر2می2گذارد.2استعاره2به2
مدد2»نیروی2تخیل«2فرآیندهای2ذهنی2را2وحدت2می2بخشد2
و2بر2تالش2خالقانه2ای2که2در2ذهن2طراح2به2منظور2انتظام2
انجام2 مایه2 طرح2 تولید2 و2 طراحی2 مسئله2 به2 بخشیدن2

می2شود،2تأثیر2می2گذارد2)محمودی2و2باستانی،13972(.
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پدیده2ها2 میان2 رابطه2 تعیین2کننده2 تشبیه2ها،2 و2 استعاره2ها2
رابطه2طرح2 نظر2مک2گینتی،2هنگاهی2که2 به2 بنا2 هستند.2
این2صورت2 باشد،2در2 انتزاعی2 رابطه2ایی2 با2پدیده2ای2معین2
به2این2شیوه2طراحی2می2توان2طراحی2استعاری2یا2تشبیهی2
اطالق2کرد.2روش2استعاره2و2تشبیه2به2دنبال2دریافت2رابطه2
غیرمستقیم2و2موازی2است(.2در2روش2استعاری،2زمانی2که2
تمرکز2خود2را2از2عرصه2ایی2به2عرصه2دیگر2معطوف2می2کنیم2
انگار2 که2 می2نگریم2 طوری2 را2 عینی2 یا2 ذهنی2 موضوعی2 و2
موضوع2دیگری2بوده2است2و2یا2تالش2می2کنیم2تا2اشارات2را2

از2موضوعی2ذهنی2یا2عینی2به2موضوعی2دیگر2معطوف2کنیم،2
استعاری2 کانسپت2های2 رفته2ایم.2 پیش2 استعاره2 سمت2 به2
باشند.2 ترکیبی2 یا2 و2 نامحسوس2 محسوس،2 می2توانند،2
سرچشمه2 که2 می2آید2 پدید2 هنگامی2 نامحسوس،2 استعاره2
یا2 انسانی2 حالت2 ایده،2 مفهوم،2 نوعی2 اثر،2 خلق2 نخستین2
کیفیتی2ویژه2است.2استعاره2محسوس،2زمانی2خلق2می2شود2
که2منشاء2آغازین2خلق2اثر،2بعضی2از2ویژگی2های2بصری2یا2
مادی2بوده2و2استعاره2ترکیبی2آنی2است2که2شامل2این2هردو2

سرمنشأ2به2گونه2ای2توأمان2است2)شکل32(.2222

شکل 3: انواع استعاره

22222)ه(222222)د(2222222)ج(22222)ب()الف(
الف(2تاالر2فیالرمونیک2برلین2اثر2هانس2شارون1963؛2ب(2مسجد2ایاصوفیه2استانبول2دوره2بیزانس25322م؛2ج(2شهر2هنرها2و2علوم2والنسیا2اسپانیا2
اثر2سانتیاگو2کاالتراوا1996؛2د(2مرکز2فرهنگی2ژان2ماری2تیجیبائو2اثر2رنزو2پیانو219912و2ه(2کتابخانه2عمومی2استکهلم،2سوئد2معمار2سوئدی2

Gunnar Asplund

5-2- انتزاع3  
انتزاع2در2لغت2به2معنای2حذف2جزییات2زائد2و2تأکید2بر2صفات2
مشخصه2جسم2بصری2است.2فرآیند2انتزاع2شامل2استخراج2
کلی2تر2 و2 الزم2 ویژگی2های2 و2 فراوان2 بصری2 عوامل2 عصاره2
را2 کاندینسکی2 واسیلی2 است.2 نمایش2در2می2آید،2 به2 آنچه2
پیشگام2هنر2انتزاعی2می2دانند.2کاندینسکی22هنر2تجریدی2را2
»هنر2زمان2آینده2می2دانست«2)محمودی2و2باستانی،13972(.
در2یک2تصویر2انتزاعی،2بر2خالف2رمز2یا2سمبل،2لزومی2ندارد2
که2معنای2خارجی2خاصی2وجود2داشته2باشد.2اگر2آن2چه2
را2که2می2بینیم2آن2قدر2ساده2کنیم2تا2فقط2عناصر2اولیه2آن2
باقی2بماند2در2واقع2این2همان2عمل2انتزاعی2کردن2تصویر2
بصری2 پیام2های2 ساختن2 و2 فهم2 برای2 آن2 اهمیت2 و2 است2
بارها2بیش2تر2است.2هر2چه2شبیه2سازی2در2یک2خبر2بصری2

بیش2تر2باشد2مطالبی2که2از2آن2استنباط2می2شود2مشخص2تر2
باشد2آن2 انتزاعی2تر2 و2هر2چه2 نتیجه2محدودتر2است2 و2در2
2.)Usal & Evcil, 2017(2مطالب2وسیع2تر2و2کلی2تر2می2شود

5-2-1- انتزاع در مسائل بصری 
از2 هنرمند2 تجربه2شخصی2 نوعی2 انتزاعی2 و2 تجریدی2 هنر2
آن2 در2 واقعیت2 از2 نشانه2ای2 کم2تر2 که2 است،2 احساس2 بیان2
عناصر2 میان2 ارتباط2 روش2 این2 در2 می2خورد.2 چشم2 به2
برای2 تصویری2 پیام2 دارنده2 بر2 در2 آن2که2 از2 بیش2 تصویری2
است2 فرم2هایی2 و2 رنگ2ها2 خطوط،2 مجموعه2 باشد،2 بیننده2
که2ارتباط2هماهنگ2خود2را2حفظ2می2کنند2و2به2گونه2ایی2به2
زیبایی2شناسی2دیداری2دست2یافته2اند.2مفهوم2در2البه2الی2
خط2ها2و2رنگ2ها2به2گونه2ایی2است2که2هر2بیننده2برای2درک2
آن2باید2به2برداشت2های2شخصی2خود2تکیه2کند2)شکل42(.

شکل 4: هنر مدرن 

222222222222222)د(2222222222)ج(222222222)ب(2)الف(
الف(2هنر2نقاشی2برداشت2انتزاعی2از2تصویر؛2ب:2هنر2مدرنLou galhery2؛2ج:2هنرکالژ2پابلو2پیکاسو2هنر2انتزاعی2و2د:2هنر2مدرن2ترکیب2تصاویر22

انتزاعی222222222222222222222222222222222222222222
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6. اهمیت توانایی فضایی و بصری در دانشجویان 
معماری

از2آن2جا2که2توانایی2درک2امور2دیداری2و2قابلیت2شناخت2
الگوهای2 از2 مناسب2 استفاده2 و2 تجسمی2 الگوهای2 درک2 و2
فضایی2از2الزامات2آموزش2و2تقویت2توانایی2های2دانشجویان2
را2درتشخیص2جزییات2 فرد2 توانایی،2 این2 و2 است2 معماری2
امور،2تجسم2و2تغییر2اشیای2دیداری2به2طور2ذهنی،2توانمند2
می2سازد،2در2این2پژوهش2سعی2شده2است2تا2روشی2مؤثر2

برای2بهبود2این2مؤلفه2معرفی2شود.2
این2حوزه،2دستکاری2تصاویر،2تجسم2امور2مختلف2در2ذهن،2
تصاویر2 تفسیر2 مشابه،2 بسیار2 اشیای2 تفاوت2های2 تشخیص2
دیداری2و2حس2جهت2یابی2خوب2و2عالی2را2پوشش2می2دهد.2
در2این2راستا2در2مقاله2ای2تحت2عنوان2»ارتباط2بین2توانایی2

اهمیت2 با2 ارتباط2 در2 بصری«2 تصویر2 تنظیمات2 و2 مکانی2
و2 شده2 تأکید2 معماری2 آموزش2 در2 بصری2 فضایی2 توانایی2
به2 اشیا2و2تصاویر2فضایی2 نوع2تصویر،2تصاویر2 با2کمک2دو2
کمک2 با2 مکانی2 درک2 توانایی2 که،2 می2پردازد2 توضیح2 این2
دارد2 قوی2تری2 همبستگی2 فضایی،2 تصاویر2 از2 تمرین2هایی2

)Csíkos & Kárpáti, 2018(2)2شکل5(.
درک2 و2 شناختی2 سبک2های2 »رابطه2 دیگر2 مقاله2ای2 در2
که،2 است2 شده2 ذکر2 معماری«2 دانشجویان2 بصری2 فضایی2
ایجاد2طرح2های2جدید2اغلب2نیاز2به2تجسم2سه2بعدی2دارد،2
در2 مهمی2 نقش2 معماری2 دانشجویان2 شناختی2 سبک2های2
آموزش2طراحی2دارند.2دانشجویان2با2سبک2شناختی2محلی2
دارای2 چشم2اندازها،2 ترسیم2 و2 جزییات2 به2 توجه2 دلیل2 به2
دانشجویان2 سایر2 به2 نسبت2 بهتری2 فضایی2 بصری2 توانایی2

2.)Yazici, 2017(2هستند

شکل 5: تصاویر انتخابی بر اساس حافظه پنهان

7. گام های روش تکه انگاری  
در2جلسات2آموزش2گام2های2مختلفی2از2جمله:22

2.2 برنامه؛2 توضیح2 و2 روش2 با2 ارتباط2 استاد،2 با2 ارتباط2 2.1
و2 نگاه2 2.4 تکه2نگاری؛2 وادی2 به2 ورود2 2.3 تکه2ها،2 انتخاب2

شناخت2تصاویر2و2واکاوی2تصاویر؛2.52کروکی2زدن2از2تصاویر؛2
2.6ساخت2ماکت2و2انتقال2فضای2کالژ2از2ذهنیت2به2عینیت؛2
2.7شالوده2اصلی2طرح2و2رسیدن2به2اسکیس2های2اولیه2و2.82

مرحله2تکمیلی،2پیگیری2می2شود2)شکل62(.2

شکل 6: روند طراحی به شیوه کالژ، تبدیل ایده به طرح در روش تکه انگاری

 زدن كروكي-5، تصاوير واكاوي و تصاوير شناخت و نگاه - 4نگاري، تكه وادي به ورود  -3، ها تكه انتخاب  -2، برنامه توضيح و روش با استاد، ارتباط با ارتباط-1
پيگيري مي ، تكميلي مرحله-8، اوليه هاي اسكيس به رسيدن و طرح اصلي شالوده-7، عينيت به ذهنيت از كالژ فضاي انتقال و ماكت ساخت -6، تصاوير از

  )6شكل .(شود

 

 

 

  
  تبديل ايده به طرح در روش تكه انگاري: (منبع : نگارندگان ) ،: روند طراحي به شيوه كالژ6شكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ارتباط با استاد  1-7

حضور او به منظور دادن اعتماد به نفس در مورد موضوع و حذف نقاط ضعف  و آزادي از تمام محدوديت ها  و پاسخ به سواالت و ارتبط با استاد،  گام نخستدر 
  )  7به گونه ايي است كه ذهن را محدود نمي كند و فقط كلي  و راه گشا است.( شكل 

  (منبع : نگارنده )نقد و بررسي جلسه ، : ارتباط با استاد7شكل
  

  

  

  

  
 انتخاب تكه ها7-2 

 تحليل سايت

زيه تجريزي فيزيكي (برنامه
 )هاو تحليل فعاليت

انتخاب يك جرقه اوليه 
 الگوي سازماندهي

تطبيق برنامه فيزيكي و 
 سايت

گيري اوليه شكل
 تصاوير ذهني

ترسيم و ثبت به 
 وسيله كالژ

ماكت كانسپت 
 و كروكي

هدفمند شدن تدريجي 
هاكيسسا

هاي تراز ترسيم دياگرام
 افقي

هاي تراز ترسيم دياگرام
 عمودي

 طرح اوليه

 پرسپكتيوها
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7-1- ارتباط با استاد 
در2گام2نخست2و2ارتباط2با2استاد،2حضور2او2به2منظور2دادن2
و2 ضعف2 نقاط2 حذف2 و2 موضوع2 مورد2 در2 نفس2 به2 اعتماد2

آزادی2از2تمام2محدودیت2ها2و2پاسخ2به2سؤاالت2به2گونه2ای2
است2که2ذهن2را2محدود2نمی2کند2و2فقط2کلی2و2راه2گشا2

است2)2شکل72(.22

شکل7: ارتباط با استاد، جلسه نقد و بررسی

7-2- انتخاب تکه ها
و2 عمیق2ترین2 از2 دانشجویان2 سوی2 از2 انتخابی2 تصاویر2
صادق2 و2 می2گیرد2 نشات2 افکار2 و2 احساسات2 درونی2ترین2
بودن2با2ناخودآگاه2در2انتخاب2تصاویر2دخیل2است.2تصاویر2
باید2قابل2گسترش2باشند2تا2تصویر2نهایی2مد2نظر2ساخته2
شود.2انتخاب2یک2تصویرهنری2،4یک2مواجهه2وجودی2است2

تغییر2جهت2می2دهد2 را2 ما2 بودن2 لحظه،2کل2حس2 که2در2
زومتور2 پیتر2 نظر2 از2 2.)Robinson & Pallasmaa,  2015(
درست2همان2طور2که2به2نظر2می2رسد2پیش2از2تولد2با2تصویر2
مشترکی2برنامه2ریزی2می2شویم2و2آرشیو2تصاویر2ما2از2همان2
ابتدا2در2حال2شکل2گرفتن2است،2همان22طور2که22کودکان2
سراسر2جهان2وقتی2پنج2سال2دارند2همیشه2تصویری2از2یک2

خانه2را2یکسان2می2کشند2)شکل282و92(.

شکل 9: نقاشی کودکی در اسپانیاشکل 8: نقاشی اریکا الگوس: موزامبیک

پس2از2جنگ2داخلی،2در2سال219382انجمن2آمریکایی2بهزیستی2اسپانیا2این2نقاشی2را2چاپ2کرد2)ذهن2در2معماری(.
)Robinson & Pallasmaa, 2015(1

7-3- ورود به وادی تکه نگاری
تصویر،2 هر2 خطوط2 امتداد2 اساس2 بر2 عکس2ها2 چیدمان2
تناسب2و2همنشینی2اجزا2در2کنار2هم،2رنگ،2تناسب2رنگی2
و2یا2کنتراست2آن2ها2برای2در2کنار2هم2قرار2دادن2و2بافت2ها2

است2)شکل2102و112(.2پذیرندگی2هرچیزی2که2به2درون2
را2مشخص2می2کند2 توجه2 از2 ذهن2جریان2می2یابد،2شکلی2
باز2شناخته2می2شود.2آزمایش2ها2به2 که2به2عنوان2هوشیاری2
این2اشاره2می2کنند2که2این2گونه2از2توجه،2منشا2خالق2ترین2

افکار2ماست.2

شکل 11 : تشکیل کالژشکل 10 : تشکیل کالژ 

)کالژهای2ساخته2شده2از2سپیده2حاجی2محمود2زاده(
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7-4- نگاه و شناخت تصاویر و واکاوی تصاویر
و2 رنگ،2صفحات2 و2 بافت2 از2حیث2 را2 کالژ2 که2 معنا2 بدین2
ماکت2سازی2 شروع2 برای2 راهی2 و2 کرده2 بررسی2 پرسپکتیو2
فاصله2 نرم2افزار،2 کمک2 با2 باید2 واکاوی2 ابتدای2 در2 است.2
تحلیل2 به2 شروع2 سپس2 و2 کرده2 ایجاد2 را2 تصاویر2 بین2
کالژ،2 در2 رنگ2های2شاخص2 بررسی2 مصالح،2 بررسی2 نمود.2
بهره2گیری2از2نور2طبیعی،2آنالیز2بازشوها،2نوری2که2بر2کف2

فضاها2تابیده2حاکی2از2آنست2که2بخشی2از2فضاها2در2کالژ2
سقف2ندارند،2فضاهای2باز2و2نیمه2باز2زیادی2در2کالژ2وجود2
آنالیز2 سبز،2 فضای2 تمرکز2 نقاط2 طبیعی،2 اجزا2 آنالیز2 دارد.2
تیز2 و2 فرم،2سطوح2صاف2 طبقات،2سیرکوالسیون2عمودی،2
گوشه،2آنالیز2عنصر2شاخص،2آنالیز2عمق2فضاها2و2بهره2گیری2
کار2 به2 کالژ2 تحلیل2 در2 آسمان2 و2 اطراف2 منظر2 و2 دید2 از2

می2آیند2)جدول12(.

جدول 1: واکاوی کالژ
آنالیز رنگیکالژ انتزاعی

نورگیرهاآنالیز اختالف ارتفاع

)واکاوی2کالژ2از2وجوه2مختلف،2محمد2حسین2کریمیان(

7-5- کروکی زدن از تصاویر 
برای2ترسیم2 تمرین2کروکی،2یک2تمرین2در2زمانی2کوتاه،2
کلیات2کالژ2و2خوانش2فضا2توسط2افراد2متفاوت2از2یک2کالژ2
از2 بعضی2 در2 می2کند،2 کمک2 تمرین2 این2 است.2 مشخص2
نقاط،2آن2فضایی2که2در2ذهن2سازنده2کالژ2شکل2گرفته2بود2
و2اصاًل2دیده2نشده،2در2بعضی2دیگر2قطعاتی2از2کالژ2که2حل2
افراد2 نشده2و2کمی2بی2معنی2است،2شفاف2تر2شود.2کروکی2
دیگر2از2کالژی2مشخص2باعث2می2شود،2تا2حدود2زیادی2کالژ2
مورد2نظر2بهتر2درک2شده2و2فضا2حل2شود.2کروکی2ها2نشان2
معنای2جدیدی2 بود،2 ترکیب2شده2 که2 تصاویری2 می2دهند2
به2خود2گرفته2و2یک2کل2منسجم2غیرقابل2تفکیک2ساخته2
می2شود.2با2بررسی2کروکی2ها2المان2هایی2تکرار2می2شوندکه2
کلیت2فضایی2را2تشکیل2می2دهند2و2با2بررسی2آن2ها2بهترین2
تشکیل2 معماری2 دانه2های2 کم2کم2 و2 می2نماید2 رخ2 را2 فضا2
می2شوند.2وقتی2فضایی2در2کروکی2ها2تکرار2می2شود،2می2توان2
باشند.2 داشته2 وجود2 حتما2ً فضاها2 آن2 باید2 که2 زد2 حدس2
این2که2 و2 فرد2 هر2 ناخودآگاه2 به2 شاید2 کروکی2ها2 در2 تفاوت2
در2حالت2کلی2چه2درکی2از2فضا2دارد2بر2می2گردد.2تفاوت2
و2محل2 دید2 زاویه2 در2 تفاوت2 دلیل2 به2 در2کروکی2ها2شاید2

نشستن2است.

روی  از  کروکی زدن  زمان  در  دید  زاویه  تغییر   -1-5-7
کالژ 

حال2به2منظور2دریافت2انتزاع2و2خوانش2فضا2از2روی2کالژها2
تغییر2زاویه2دید2از2روی2کروکی2ها2به2عنوان2یک2تمرین2در2
نظر2گرفته2شد.2پنج2تمرین2از2روی2سه2کالژ2منتخب2انجام2
در2 دید2 زاویه2 تغییر2 دریافت2 به2منظور2 تمرین2ها2 این2 شد.2
دریافت2فضا،2توسط2کروکی2های2ترسیمی2از2روی2کالژهای2
آماده2 منظور2 به2 اول2 تمرین2 2.)2 )جدول2 می2باشد2 تمرین2
سازی2انجام2شد.2در2تمرین2کالژ232و242از2روی2یک2کالژ2
ثابت،2جای2دانشجویان2عوض2شد2و2در2یک2زمان2مشخص2
این2 که2 آنجا2 از2 ولی2 شد.2 ترسیم2 کروکی2 کالژها،2 روی2 از2
تمرین2ها2بالفاصله2بعد2از2هم2انجام2شد،2تغییرات2نامحسوس2
ثابت2 کالژ2 یک2 روی2 از2 که2 25 و2 22 تمرین2 در2 ولی2 است.2
ولی2با2فاصله2زمانی2بیش2تر2انجام2گرفت،2تغییرات2در2زاویه2
دید2کاماًل2محسوس2است.2کالژهای2انتخابی2در2این2تمرین2
کالژهای2 از2 که2 صورتی2 در2 است.2 رئال2 صورت2 به2 همه2
انتزاعی2استفاده2شود،2فضاهای2متفاوت2تری2خوانده2خواهد2
خوانش2 برای2 کالژها2 روی2 از2 کروکی2 ترسیم2 تمرین2 شد.2
فضا،2به2عنوان2تمرینی2برای2افزایش2توانایی2فضایی2بصری2

دانشجویان2معماری2مؤثر2خواهد2بود.22
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جدول 2: تمرین تغییر زاویه دید هنگام کروکی زدن )تغییر زاویه دید منجر به خوانش فضاهای متفاوت و بیش تر در 
کالژها خواهد شد.(

کالژ 3 و 4کالژ 2 و 5کالژ 1

کروکی2های2ترسیم2شده2از2دانشجویان2پردیس2هنرهای2زیبا22از2کالژهای2منتخب

7-6- ساخت ماکت و انتقال فضای کالژ از ذهنیت 
به عینیت

این2مرحله2از2پروسه2روند2تکه2انگاری2تأثیر2بسیار2زیادی2در2
تبدیل2 مرحله2 در2 و2 داشته2 بصری2 فضایی2 توانایی2 افزایش2
این2 در2 که2 اتفاقی2 است.2 موفقیت2آمیز2 عینیت2 به2 ذهنیت2
روند2در2مغز2می2افتد،2شبیه2سازی2مجسم25توسط2نورون2های2
کلیسای2 نمای2 مطالعه2 در2 مثال2 برای2 است.2 مغز2 آیینه2ای2
تناسب2های2 چگونه2 که2 شدند2 متوجه2 نووال2 ماریا2 سانتا2
و2 می2کند2 آرام2 و2 می2دهد2 تغییر2 را2 تنفس2 ساختمان2 این2
یک2 چگونه2 می2کند.2 وارد2 سر2 و2 پا2 بر2 معینی2 فشارهای2
ستون2پیچ2خورده26می2تواند2یک2وضعیت2کشیدگی27را2در2
بدن2هایمان2برانگیزد.2چون2سیستم2های2آیینه2ای2ما2به2طور2

ساخت2 در2 می2کند.2 شبیه2سازی2 را2 ستون2 پیچش2 غریزی2
نمایش2 به2 دانشجویان2است2که2 این2تصویر2ذهنی2 ماکت،2
دو2 ازتصویر2 ترجمه2ای2 تمرین2صرفا2ً این2 گذاشته2می2شود.2
بعدی2و2انتزاعی2تولید2شده2توسط2هنرجواست2)شکل122(.
و2 گنگ2 انتزاعی،2 تصویری2 فضاهای2 هنرجو2 تشخیص2 با2
به2اصطالح2»کار2 نامفهوم،2ترجمه2شده2و2کم2کم2 به2ظاهر2
بین2فضاها2و2 ارتباط2 ایجاد2 در2می2آید«.2در2ساخت2ماکت2
همزمان2حس2تکه2انگاری2کاری2بسیار2دشوار2است.2رعایت2
ساخت2 در2 طوالنی2 مسیری2 طی2 نیازمند2 ابعاد2 و2 تناسب2
ماکت22است.2از2آنجا2که2در2این2پژوهش2توضیح2کامل2روش2
از2گفتار2حاضر2 کالژ2مورد2هدف2و2نظر2نمی2باشد2و2هدف2
کالژ2 شیوه2 به2 دانشجویان2 بصری2 فضایی2 توانایی2 افزایش2

است،2از2توضیح2گام2آخر2صرف2نظر2شده2است.2222
شکل 12: ماکت اتودی )فرآیند ساخت ماکت(

)ادیبی،13872(
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8. شرح داده ها 
در2 که2 داد2 نشان2 موضوع2 ادبیات2 در2 کتابخانه2ای2 بررسی2
در2 انتزاع2 و2 استعاره2 راهبرد2 کمک2 با2 تکه2انگاری2 فرآیند2
»ادراک2 مرحله2 در2 انتخابی2 تصاویر2 بصری،2 محرک2های2
تفسیر2 و2 مرحله2ساخت2کالژها2شکل2می2گیرد2 در2 اولیه«2
با2تمرین2های2مختلفی2چون2 اطالعات2در2مرحله2»تعقل«2
به22 ماکت2 ساخت2 و2 واکاوی2 کالژها2 روی2 از2 کروکی2زدن2
ناخوداگاه(«2 )ضمیر2 »تخیل2 مرحله2 در2 فکری2 مدلهای2
تبدیل2می2شود.2هدف2از2انجام2بخش2میدانی2پژوهش،2در2
درجه2نخست،2بررسی2راهبردهای2استعاره2و2انتزاع2در2روش2
تکه2انگاری2است2و2در2مرحله2بعد،2پژوهش2به2دنبال2کشف2
مدل2مفهومی،2تأثیر2آموزش2طراحی2معماری2به2روش2کالژ2
بر2تقویت2توانایی2فضایی2بصری2دانشجویان2معماری2است.2
8-1- جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری 
نمونه2گیری2با2روش2طبقه2ای2از2جامعه2آماری2که2با2فرآیند2

طراحی2معماری2درگیر2هستند،2انجام2شد.2طبقه2اول،2شامل2
معماری22 طرح2 گذراندن2 حال2 در2 که2 است2 دانشجویانی2
تهران2 دانشگاه2 زیبای2 هنرهای2 معماری2 دانشکده2های2 در2
23 طول2 در2 و2 هستند2 آموزش2 حال2 در2 روش2 این2 با2 که2
از2 و2 بهمن213972 تا2 مهرماه2سال213962 از2 متمادی2 ترم2
طریق2مشاهده2مستقیم2و2مصاحبه2های2عمیق2و2بحث2های2
گروهی2است2و2با2مطالعه2دست2نوشته2های2دانشجویان2در2
طول2سال2های2متمادی،2که2در2پایان2هر2جلسه2و2برداشت2
ایشان2از2آن2تمرین2مطرح2شده2نوشته2اند،2است،2طبقه2دوم،2
رابطه2 در2 معماری2 طراحی2 آموزش2 حوزه2 اساتید2 نظریات2
تهران2 برتر2 دانشگاه2های2 در2 تکه2انگاری2 روش2 تمرینات2 با2
می2باشد.2از2آنجا2که2تعداد2دانشجویان2این2مقطع2بسیار2زیاد2
کوکران2 فرمول2 حد2 بیش2ترین2 آماری2 نمونه2 تعداد2 است،2
یعنی23802نمونه2در2نظر2گرفته2شد.2از2این2تعداد2902نمونه2
به2دانشجویان2در2طول2سه2ترم2متمادی2و22782نمونه2به2
دست2نوشته2های2دانشجویان2سال2های2گذشته2و2122مورد2

به2نظریات2اساتید2اختصاص2یافت.2

جدول 3: سؤاالت پرسشنامه بسته )ارزیابی تأثیر روش تکه انگاری با کمک دو راهبرد استعاره و انتزاع بر توانایی 
فضایی بصری(

توانایی فضایی بصری

تفسیر تصاویر تمرین های مخصوص روش تکه انگاری )کالژ(
دیداری

تجسم امور دیداری 
مختلف در ذهن

دستکاری 
تصاویر

حافظه2 روی2 از2 تصاویر2 انتخاب2
پنهان2و2ورود2به2وادی2کالژ

در2هنگام2ساخت2کالژ،2انتخاب2تصاویر2آزادانه2و2بدون2
قید2و2بند2انجام2می2شود2و2منجر2به2...

ندارد2 وجود2 معمارانه2 فقط2 تصاویر2 انتخاب2 در2 الزامی2
و2منجر2به2...

از2 یک2 هر2 فردی2 مشخصه2 اساس2 بر2 تصاویر2 انتخاب2
دانشجویان2بوده2و2نشان2دهنده2...2

یک2لحظه2خاص2در2اتمام2ساخت2کالژ2وجود2دارد2که2
نشان2دهنده2...

نحوه2چیدمان2عکس2ها2در2کنار2هم2برای2ساخت2کالژ2
از2طریق2...

دید2 زاویه2 تغییر2 و2 کروکی2زدن2
)خوانش2فضا2از2روش2کالژ(2

کالژ2 در2 موجود2 فضاهای2 خوانش2 کروکی،2 تمرین2 در2
منجر2به2...

فاصله232متری2از2کالژها2برای2کروکی2زدن2به2علت2...

کروکی2افراد2مختلف2از2روی2یک2کالژ2ثابت2باعث2...

کروکی2در2زمان2کوتاه2از2روی2کالژ2منجر2به2...

تکرار2یک2فضای2مشخص2در2کروکی2های2متفاوت2به2
علت2...

فضا2واکاوی2فضا2از2روی2 واکاوی2 هنگام2 در2 کالژها2 در2 پرسوناژ2 دادن2 قرار2
به2علت2...

واکاوی2تصاویر2و2تفسیر2مصالح،2رنگ،2نور،22تاریکی2و2
عمق،2باعث2...

مرحله22 در2 کالژ2 روی2 از2 فیلم2برداری2 ابزار2 از2 استفاده2
واکاوی2منجر2به2...
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توانایی فضایی بصری

تفسیر تصاویر تمرین های مخصوص روش تکه انگاری )کالژ(
دیداری

تجسم امور دیداری 
مختلف در ذهن

دستکاری 
تصاویر

کالژ2استخراج2فضای2سه2بعدی2از2
دو2بعدی2به2طریق2ساخت2ماکت

در2 کالژ2 روی2 از2 اتودی2 ماکت2های2 ساخت2 تمرین2
مراحل2اولیه2منجر2به2...

انتخاب2مصالح2متناسب2با2کالژ2مورد2استفاده2در2هنگام2
ساخت2ماکت،2باعث2...

دریافت2ارتفاع2ها2و2عمق2فضاها2در2ساخت2ماکت2از2روی2
کالژ2منجر2به2...

در2 است2 تالشی2 ماکت،2 ساخت2 در2 تناسبات2 رعایت2
راستای2...

راهبردهای استعاره و انتزاع

استعاره2»زمانی2که2تمرکز2را2از2عرصه2ای2به2عرصه2دیگر2معطوف2می2کنیم2و2موضوع2ذهنی2
و2عینی2را2طوری2می2نگریم2که2انگار2موضوع2دیگر2بوده2است«.

آغازین2استعاره2محسوس تکه2انگاری،2منشاء2 به2روش2 در2مسیر2طراحی2
هر2یک2از2گام2ها،2بعضی2از2ویژگی2های2بصری2یا2مادی2

باشد،2و2این2منجر2به2...

آغازین2استعاره2نامحسوس تکه2انگاری،2منشاء2 به2روش2 در2مسیر2طراحی2
هر2یک2از2گام2ها،2نوعی2مفهوم،2حالت2انسانی2یا2کیفیتی2

ویژه2می2باشد،2و2این2منجر2...2

در2مسیر2طراحی2به2روش2تکه2انگاری،2منشاء2آغازین2هر2استعاره2ترکیبی
از2گام2ها،2ویژگی2بصری-2مادی2دستاویزی2است2 یک2
برای2آشکار2ساختن2برتری2ها،2کیفیات،2و2خصوصیات2

قالب2بصری2خاص،2و2این2منجر2به2...

انتزاع2»حذف2زوائد2و2تأکید2بر2صفات2مشخصه2جسم2بصری2)استخراج2عصاره2جسم2بصری«

در2گام2خوتنش2فضا2از2روی2کالژ2و2یا2ساخت2ماکت2و2کالژ2رئال2
کروکی2منجر2به2...

به2دلیل2بار2معنایی2باالتر2منجر2به2...کالژ2انتزاعی2

8-2- پرسش های پژوهش 
2.1چگونه2راهبردهای2استعاره2و2انتزاع2در2روش2تکه2انگاری2
در2طراحی2معماری2منجر2به2افزایش2توانایی2فضایی2بصری22

استفاده2کنندگان2می2شود؟
2.2تمرین2های2برگرفته2از2روش2کالژ2چگونه2منجر2به2تقویت2

توانایی2فضایی2بصری2دانشجویان2می2شود؟

8-3- ابزار گردآوری اطالعات 
پیمایش2میدانی2با2استفاده2از2پرسشنامه2بسته2در2ابتدای2
هر2یک2از2ترم2های2تحصیلی2از2مهرماه213962تا2بهمن2ماه2
2197انجام2شد.2این2پرسشنامه،2شامل2222گویه2است2که2
217گویه2به2ارزیابی22تمرین2گام2های2روش2تکه2انگاری22و2

پنج2گویه2به2راهبردهای2استعاره2و2انتزاع2اختصاص2می2یابد.2
این2 در2 است.2 ارائه2شده2 23 در2جدول2 پرسشنامه2 سؤاالت2
پژوهش،2با2توجه2به2محقق2ساخته2بودن2پرسشنامه،2برای2
تأیید2روایی2از2دو2نوع2روایی2همگرا2و2واگرا2استفاده2شده2
است.2برای2روایی2همگرا2باید2میانگین2واریانس2های2خروجی2
بیش2تر2از)0.52(2باشد.2در2روایی2واگرا2نیز2الزم2است2برای2
واریانس2ها2 میانگین2 جذر2 انعکاسی،2 سازه2های2 از2 هرکدام2
بیش2تر2از2همبستگی2آن2سازه2با2سایر2سازه2ها2باشد.2جهت2
آلفای2 از2دو2معیار2ضریب2 اندازه2گیری،2 ابزار2 پایایی2 تعیین2
کرونباخ2و2ضریب2پایایی2مرکب2استفاده2شده2است.2ضرایب2
آلفای2کرونباخ2تمامی2متغیرها2در2این2پژوهش،2از2حداقل2
و2 پایایی2 نتایج2 2،4 جدول2 در2 است.2 بیش2تر2 2)0.7( مقدار2

روایی2ابزار2سنجش2ارائه2شده2است.
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جدول 4: روایی همگرا )پایایی ابزار اندازه گیری(
آلفای کرونباخضریب پایایی مرکبمیانگین واریانس های خروجیمتغیرهای پژوهش

انتخاب تصاویر از روی حافظه 
پنهان و ورود به وادی کالژ

تفسیر 
تصاویر 
دیداری

تجسم امور 
دیداری مختلف 

در ذهن

دستکاری 
تصاویر

تفسیر 
تصاویر 
دیداری

تجسم امور 
دیداری مختلف 

در ذهن

دستکاری 
تصاویر

تفسیر 
تصاویر 
دیداری

تجسم امور 
دیداری مختلف 

در ذهن

دستکاری 
تصاویر

کروکی2زدن2و2تغییر2زاویه2دید2
0.790.630.680.870.88086.0.810.780.76)2خوانش2فضا2از2روش2کالژ(

0.810.75150.68430.88870.86060.86660.92670.78540.9331واکاوی2فضا2از2روی2کالژ

کالژ2استخراج2فضای2سه2بعدی2
از2دو2بعدی2به2طریق2ساخت2

ماکت
0.780.673410.83240.94770.89840.95200.80450.77250.8332

0.880.80410.74730.93920.93920.89400.78150.77310.7731استعاره2محسوس

0.680.8140.80860.89410.89410.93560.8790.80310.8322استعاره2نامحسوس

0.890.67310.87900.89750.89960.92320.77020.80350.8369استعاره2ترکیبی

0.81420.69360.85580.89250.89750.88540.77210.77390.8321کالژ2رئال

0.88560.75170.80200.87510.84750.88950.87980.78010.7816کالژ2انتزاعی

9. تحلیل داده ها و جمع بندی 
یافته2های2این2پژوهش2شامل2دو2بخش2آمار2توصیفی2و2آمار2
استنباطی2می2باشد.2آمار2توصیفی2که2در2پاسخ2به2سؤال2اول2
پژوهش2در2خصوص2چگونگی2تأثیر2راهبردهای2استعاره2و2
انتزاع2در2روش2تکه2انگاری2در2طراحی2معماری2که2منجر2به2
توانایی2فضایی2بصری22استفاده2کنندگان2می22شود،2 افزایش2
منظور2 این2 برای2 انجام2شد.2 2SPSS نرم2افزار2 از2 استفاده2 با2

از2 دانشجویان2 چندگانه2 هوش2های2 میزان2 ترم2 ابتدای2 در2
طریق2پرسش2نامه2هوش2های2چندگانه2گاردنر2بررسی2و2در2
پایان2ترم2نیز2مجدد2سنجیده2شد.2نتایج2حاصله2در2شکل2
نشان2دهنده22 نمودار2 شد.2 بیان2 مقایسه2ایی2 صورت2 به2 2،13
توانایی2های2 اکثر2 بر2 این2شیوه2 آموزش2 است،2 این2موضوع2
دانشجویان2تأثیر2داشته2و2تأثیر2آن2بر2توانایی2فضایی2بصری2

آنان2چشمگیرتر2است.2

شکل13: نمودارهای هوش های چندگانه )نمودارهای مقایسه ای از خروجی پرسش نامه گاردنر(

تحلیل2 از2 ارتباطی،2 مدل2های2 برای2کشف2 دوم،2 بخش2 در2
شده2 استفاده2 ساختاری2 معادالت2 مدل2 به2وسیله2 داده2ها2
SMART- پژوهش،2 این2 در2 استفاده2 مورد2 نرم2افزار2 است.2
ارائه2 برای2 مربعات2جزیی2 از2روش2حداقل2 که2 است2 2PLS

مدل2های2معادالت2ساختاری2استفاده2می2کند.2
معادالت2 مدل2سازی2 در2 تفسیری2 الگوی2 به2 توجه2 با2
از2 به2یک2مسیر2 مربوط2 2t آماره2 مقدار2 ساختاری،2چنانچه2
در2 مربوطه2 مسیر2 که2 گفت2 می2توان2 باشد2 بزرگ2تر2 21.96

سطح2952درصد2معنادار2می2باشد2و2فرضیه2مربوط2به2آن2
مسیر2تأیید2می2شود.2در2ادامه2با2توجه2به2اطالعات2حاصل2
از2آزمون2مدل2)جدول52(2هر2کدام2از2مسیرهای2پژوهش2
تمرین2های2 بین2 رابطه2 می2شوند.2 بررسی2 جداگانه2 طور2 به2
مخصوص2روش2تکه2انگاری2)کالژ(2و2متغیر2توانایی2فضایی2
به2 معنی2داری2 سطح2 چون2 می2باشد.2 تأیید2 مورد2 بصری2
دست2آمده2از2برازش2مدل2ساختاری2برای2این2مسیر2برابر2
دیگر2 طرف2 از2 است.2 کم2تر2 20.05 از2 که2 می2باشد2 20.000
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برابر2 نیز2 ضریب2 این2 از2 آمده2 دست2 به2 معنی2داری2 عدد2
بنابراین2 است.2 آمده2 به2دست2 از21.962 26.73می2باشد2که2
می2توان2 20.95 اطمینان2 سطح2 یا2 20.05 خطای2 سطح2 در2
تکه2انگاری2 تمرین2های2مخصوص2روش2 تأثیر2 میزان2 گفت2
)کالژ(2بر2متغیر2توانایی2فضایی2بصری2مورد2تأیید2می2باشد2
رابطه2بین2تمرین2های2مخصوص2روش2تکه2انگاری2)کالژ(2و2
متغیر2راهبردهای2استعاره2مورد2تأیید2می2باشد.2چون2سطح2
برای2 از2برازش2مدل2ساختاری2 معنی2داری2به2دست2آمده2
این2مسیر2برابر20.0002می2باشد2که2از20.052کم2تر2است.2از2
طرف2دیگر2عدد2معنی2داری2به2دست2آمده2از2این2ضریب2
نیز2برابر26.152می2باشد2که2از21.962به2دست2آمده2است.2
20.95 اطمینان2 سطح2 یا2 20.05 خطای2 سطح2 در2 بنابراین2

روش2 مخصوص2 تمرین2های2 تأثیر2 میزان2 گفت2 می2توان2
تکه2انگاری2)کالژ(2بر2متغیر2راهبردهای2استعاره2مورد2تأیید2
می2باشد.2رابطه2بین2تمرین2های2مخصوص2روش2تکه2انگاری2
)کالژ(2و2متغیر2راهبردهای2انتزاع2مورد2تأیید2می2باشد.2چون2
سطح2معنی2داری2به2دست2آمده2از2برازش2مدل2ساختاری2
کم2تر2 20.05 از2 که2 می2باشد2 20.000 برابر2 مسیر2 این2 برای2
است.2از2طرف2دیگر2عدد2معنی2داری2به2دست2آمده2از2این2
ضریب2نیز2برابر11.952می2باشد2که2از21.962به2دست2آمده2
اطمینان2 سطح2 یا2 20.05 خطای2 سطح2 در2 بنابراین2 است.2
مخصوص2 تمرین2های2 تأثیر2 میزان2 گفت2 می2توان2 20.95
انتزاع2مورد2 راهبردهای2 بر2متغیر2 روش2تکه2انگاری2)کالژ(2

تأیید2می2باشد.

جدول 5: خالصه نتایج فرضیات )بر اساس ضرایب استاندارد شده و ضرایب معنادار(
نتیجه آماریضرایب معناداریضرایب استانداردشدهمتغیر وابستهمتغیرهای مستقل

تمرین2های2مخصوص2روش2
تأیید2فرضیه0.5103.44توانایی2فضایی2بصریتکه2انگاری2)کالژ(

تأیید2فرضیه0.5086.15توانایی2فضایی2بصریراهبردهای2استعاره2
تأیید2فرضیه0.65011.95توانایی2فضایی2بصریراهبردهای2انتزاع

شکل14: صورت بندی گرافیکی متغیرهای پژوهش 

q4

q3

q2

q5

q1

q7

q6

q10

q8

q9

q12

q11

q13

q16

q15

q14

q17

0.6260.742

0.894 0.724

0.7820.867

0.719

انتخاب تصاوير از روي حافظه 
پنهان و ورود به وادي كالژ

كروكي زدن و تغيير زاويه ديد

واكاوي فضا از روي كالژهاي انتخابي

كالژ استخراج فضاي سه بعدي از 
دو بعدي به طريق ساخت ماكت

تمرين هاي 
مخصوص روش 

)كالژ(تكه انگاري 

q23

q24

q25

q21

q22

راهبردهاي 
انتزاع

توانايي 
فضايي

q18

q19

q20

راهبردهاي 
استعاره

0.647

10. نتیجه گیری 
محیط2 خلق2 در2 طراحی2 عمل2 کردن2 روش2مند2 زمینه2 در2
مصنوع،2به2ویژه2معماری،2بهره2گیری2از2ادراک2بصری2فرم2در2
تولید2فضا،2توسط2صاحب2نظران2مختلف2مطرح2شده2است.2
جفری2برادبنت2و2»آنتونی2وارد«2و2»مک2گینتی«2روش2های2
کاربردگرا،2شمایلی2یا2گونه2ای،2قیاسی2یا2استعاری،2ترکیبی2
یا2هندسی2را2در2آفرینش2فضا2در2دوره2های2مختلف2تاریخی2
شناسایی2کرده2اند.2آنچه2بیش2تر2اندیشمندان2گستره2فرآیند2

مرحله2 دو2 حداقل2 وجود2 هستند،2 همسو2 آن2 با2 طراحی2
میان2 این2 در2 است.2 فرآیند2 این2 در2 هم2آمیزی2 و2 واکاوی2
تکه2انگاری2به2عنوان2یک2روش22طراحی2تجربه2گرا،2سعی2بر2
آن2دارد2تا2از2طریق2طرح2تمرینات2موضوعی2و2اجازه2دادن2
به2نفوذ2»تفکر2بی2اختیار«2در2»تفکر2برنامه2ریزی2شده«2در2
به2 این2روش2 دو2مرحله،2واکاوی2و2هم2آمیزی،2راه2آموزش2
به2عرصه2های2 این2روش2 در2 کند.2 آسان2تر2 را2 فراگیرندگان2
مختلف2هوش2اجازه2داده2می2شود،2با2هم2و2هم2زمان2مشغول2

کار2شوند.2
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یافته2های2حاصل2از2این2پژوهش2با2نتایج2تحقیات2»ویجی2
کومار«2در2سال220032که2مدلی2از2فرآیند2طراحی2را2در2
کنفرانس2»2اچ.2آی.2تی.2اس«2شیکاگو2معرفی2کرده2است،2
هم2راستا2است.2او2در2فرآیند2طراحی2از2ابداع2به2عنوان2پرش2
یاد2 »یافتم«2 به2 »آهان«2 از2 یا2 »پنداره«2 به2 »دریافت«2 از2
می2کند؛2و2در2شیوه2تکه2انگاری2یک2»آن«2وجود2دارد2که2
دیگر2به2کالژهای2ساخته2شده2نمی2توان2دست2زد.2لحظه2ای2
و2 دارد2 وجود2 روش2 این2 تمرین2های2 تمامی2 در2 که2 خاص2

رسیدن2به2طرح2نهایی2با2کمک2شهود،2انجام2می2شود.
نتایج2حاصل2از2بخش2کمی2پژوهش2که2در2بین2دانشجویان2
و2 گذشته2 سال2های2 دانشجویان2 میان2دست2نوشته2ای2 از2 و2
که2 است2 آن2 بیانگر2 گرفت،2 انجام2 حوزه2 این2 پژوهشگران2
جمله2 از2 تحقیق،2 متغیرهای2 بین2 در2 معنا2داری2 رابطه2
واکاوی،2 تصاویر،2 تکه2انگاری»انتخاب2 روش2 تمرین2های2

استعاره2 اصول2 از2 بهره2مندی2 با2 ماکت«2 ساخت2 و2 کروکی2
و2انتزاع،2در2جهت2افزایش2و2تأثیر2بر2توانایی2فضایی2بصری2
دانشجویان2معماری2وجود2دارد.2این2رابطه22با2کمک2مشخص2
نمودن2تأثیر2مستقیم2بر2سه2اصل2دستکاری2تصاویر،2تجسم2
دیداری،2 تصاویر2 تفسیر2 و2 ذهن2 در2 مختلف2 دیداری2 امور2
است،2 بصری2 فضایی2 توانایی2 ویژگی2های2 از2 مشخصا2ً که2
استخراج2 که2 انتزاعی2 کالژهای2 به2خصوص2 شد.2 مشخص2
کلی2تر2 و2 الزم2 ویژگی2های2 و2 فراوان2 بصری2 عوامل2 عصاره2
توانایی2 این2 تقویت2 در2 است؛2 می2آید،2 در2 نمایش2 به2 آنچه2
به2 معماری2 طراحی2 روند2 در2 معموال2ً آنچه2 می2باشد.2 مؤثر2
شیوه2تکه2نگاری2اتفاق2می2افتد،2ارتباط2با2حس2محیط2است2
که2قوی2تر2می2شود2و2با2رویکرد2محوری2فضا2و2استفاده2از2

اصول2انتزاع،2ارتقاء2توانایی2فضایی2بصری2اتفاق2می2افتد.2

پی نوشت

Collage Metode:2.1:2واژه2تکه2انگاری2در2این2مقاله2معادل2واژه2کالژ2می2باشد2و2این2واژه2در2اصل2ریشه2فرانسوی2دارد.
2. Metaphor
3. Abstraction
4. Image

Embodied Simulation2.5:2شبیه2سازی2مجسم2)ماکت2سازی(.
6. Twisted
7. Tension
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