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چکید ه 

یا تمرینی وجود  د ارد   به روش  نیاز  نمونه های مشابه د ر شروع هر طرح معماری،  به  به د لیل رواج رجوع 

بیاموزد  که د ر  ارتقا د هد  و این مهارت را به آنها  از نمونه ها  که توانایی د انشجویان را د ر برد اشت صحیح 

د ام کپی برد اری یا برد اشت های سطحی گرفتار نشوند . د ر این پژوهش با هد ف ارتقای توانایی د انشجویان 

مبتد ی معماری د ر برد اشت صحیح از نمونه ها، مطالعه ای به روش اقد ام پژوهی د ر طول یک ترم تحصیلی د ر 

یک کالس د رس د انشجویان سال د وم کارشناسی معماری انجام شد ه و توانایی د انشجویان د ر بهره گیری 

صحیح از نمونه ها د ر اید ه آفرینی با گروه شاهد  مقایسه شد ه است. یافته های این پژوهش نشان می د هد  که 

تمرین کشف کیفیات معماری از نمونه ها، کشف رابطه بین نمونه ها و کشف رابطه بین نمونه و اید ه طراحی که 

منجر به ارتقای تفکر ارتباطی د ر د انشجویان می شود ، راهکاری مؤثر برای ارتقای اید ه آفرینی است. بنابراین 

تمرین هایی د ر جهت ارتقای کنجکاوی و تفکر اکتشافی د ر د انشجویان د ر د روس پایه معماری  به عنوان 

یک تمرین مؤثر پیشنهاد  می شود . د ر عین حال د انشجویان باید  با کیفیات و ارزش های معماری آشنا شوند . 

بنابراین کل آموزش معماری د ر ارتقای توانایی د انشجویان د ر برد اشت از نمونه ها د ر اید ه آفرینی مؤثر است.
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مقد مه
آموزش معماری جایگاه خاصی  د ید ن پيشينه های معماری د ر 
د انشجویان  است.  طراحی  کيفيت  ارتقای  آن  از  هد ف  که  د ارد  
معماری به د ید ن آثار معماری تشویق می شوند  و نمونه های معماری 
یکی از منابع اصلی د ر آموزش اصول و ارزش های معمارانه است. د ر 
گذشته معماران و د انشجویان معماری از طریق مجالت با سایر آثار 
آشنا می شد ند  اما رشد  فناوری ارتباطات کمک کرد  تا تصاویر آثار 
قرار  معماری  د انشجویان  اختيار  د ر  سهولت  و  سرعت  به  معماری 
گيرد . با توجه به سهولت د سترسی به تصاویر آثار، رواج کپی برد اری 
و برد اشت های سطحی و غلط از آثار معماری توسط د انشجویان به 
یکی از د غد غه های اصلی مد رسان معماری تبد یل شد ه است. سوال 
اینجا است که د انشجویان چگونه از آثار معماری به د رستی بهره مند  
شوند  تا گرفتار کپی برد اری و برد اشت سطحی نشوند . د ر معماری 
توليد  معماری رواج د اشته است  برای  الگو  تکرار کرد ن یک  بومی 
که د ر برخی منابع آن را عرفی۱     )الوسون، ۱۳۸۸، 2۴7( می نامند . 
امروزه  اما  بود ه،  صحيح  خود   بستر  د ر  طراحی  روش  این  گرچه 
د رآموزش معماری به مواجهه خالقانه با پيشينه های معماری تأکيد  
د انشجویان  توسط  نمونه  از  استفاد ه  اینکه  به  توجه  با  است.  شد ه 
رواج د ارد ، مد رسان چگونه می توانند  د انشجویان را جهت بهره گيری 

صحيح از نمونه ها مجهز سازند ؟
مورد   مختلف  محققان  توسط  بار  چند ین  تاکنون  موضوع  این 
بررسی قرارگرفته است، راهکارهایی نيز جهت انتخاب نمونه مناسب 
و استخراج اطالعات از نمونه ها ارائه شد ه است. از جمله راهکارهایی 
مرحله  د ر  صحيح  برد اشت  ارتقای  برای  محققان  سایر  توسط  که 
خواند ن نمونه یا آفرید ن اید ه پيشنهاد  شد ه است می توان به موارد ی 
 Cardoso & Badke-Schaub,( نهفتگی    د وره  د اشتن  چون 
نمونه  از  بُعد ی  سه  مد ل  ساخت   ،)2009; Youmans, 2011
)Viswanathan et al., 2014; Youmans, 2011(،   آگاه شد ن از 

 Chrysikou & Weisberg,(   ویژگی های منفی موجود  د ر نمونه
2005( و ارتقای مهارت اید ه آفرینی به کمک تمرین های اید ه آفرینی 
از پژوهش ها  )Moreno et al., 2015( اشاره کرد . د سته د یگری 
به جستجوی فرآیند  صحيح برد اشت از نمونه پرد اخته اند . از جمله 
گام های پيشنهاد ی برای فرآیند  برد اشت از نمونه می توان به موارد ی 
چون خالصه کرد ن نمونه   )Goldschmidt, 2001(، د گرگون نمود ن 
د ر جهت وفق د اد ن   )Goldschmidt, 2011(، اصالح، اضافه کرد ن 
 ،)Eckert,  Stacey   &   Clarkson,   2000( وفـق د اد ن    جهت  د ر 
تفسير، تأویل و گونه شناسی     )ذاکری، ۱۳۹۱( و مواجهه پرسشگرانه 
د ر  تحقيقاتی  گرچه  بنابراین  کرد .  اشاره  )ميرجانی،  ۱۳۸۸(  اثر     با 
زمينه رویه آموزشی پيشينه ها د ر ایران و جهان صورت گرفته است 
ولی یک راهکار عملی که بتواند  توانایی د انشجویان را د ر بهره گيری 
ارائه  کم تر  باشد ،  د اشته  بلند مد ت  تأثير  و  د اد ه  ارتقا  نمونه ها  از 
هنجاری  تجویزی،  الگوهای  قالب  د ر  اغلب  راهکارها  و  است  شد ه 
و مد ل های فرآیند  طراحی منطقی است. از آنجا که اکثر راهکارها 
از طریق تعامل با کالس د رس حاصل نشد ه است، این مطالعات به 

جهت کاربرد ی نبود ن پاسخگوی نياز مد رسان معماری نيست.
مبتد ی  د انشجویان  توانایی  ارتقای  هد ف  با  پژوهش  این  د ر 
پيشينه های  از  صحيح  برد اشت  کمک  به  اید ه آفرینی  د ر  معماری 
توانایی  می توان  چگونه  که  می شود   مطرح  سوال  این  معماری 
از  صحيح  بهره گيری  کمک  به  را  معماری  د انشجویان  اید ه آفرینی 
نمونه ها ارتقا د اد ؟ د ر راستای جستجوی پاسخی برای سوال پژوهش 
مطالعه ای به روش اقد ام پژوهی انجام می گيرد  که یافته آن ساختاری 
را برای آموزش د انشجویان مبتد ی ارائه می د هد  و مد رسان به کمک 
آن می توانند  تمرین هایی را تد ارك ببينند  تا توانایی د انشجویان را 
د ر برد اشت از پيشينه های معماری د ر مرحله اید ه آفرینی معماری 

ارتقا د هند . 

1. مرور اد بیات
1. 1. شناخت حوزه پژوهش

فرآیند ی  چه  از  و  می کنند   کار  چگونه  طراحان  که  سوال  این 
بهره می برند  یا پيشنهاد  اینکه طراحان چگونه باید  کار کنند  و از 
چه فرآیند ی باید  استفاد ه کنند ، موضوع بحث د ر حوزه علم طراحی 
پژوهی است. محققان طراحی پژوهی با رویکرد  هنجاری به طراحی 
نظام مند   روش های  بوسيله  و  د اشتند   توجه  مسأله  به صورت حل 
 .)Cross, 2007(    تد وین کرد ند فرآیند  طراحی  برای  را  الگوهایی 
محققان با رویکرد  تجربی به جای فراهم آورد ن چارچوب برای فرآیند ، 
توصيفاتی از آن ارائه د اد ند    )همان(. پژوهشگران با این رویکرد  بيان 
کرد ند  که طراحی خوب معموالً پاسخی یگانه به زنجيره ای از مسائل 
است. تشخيص اینکه کد ام بخش از مسأله طراحی را چه بخشی از 
پاسخ حل کرد ه است غيرممکن می نماید    )الوسون، ۱۳۸۸(. سومين 
و  بين طراح  تعامالت  از  را یک چرخه رشد کنند ه  رویکرد  طراحی 
پيشگامان   .)Cross, 2007(    اید ه طراحی می د اند پرزانته خارجی 

نمونه  عنوان  به  را  معماری  آتليه  د ر  آموزش  فرآیند   نظریه  این 
د انشجویان  د اد ند   نشان  و  کرد ند   مطالعه  تعاملی  رویکرد   مناسب 
همچنين   ،)Schön, 1985(    چگونه طراحی معماری را می آموزند
نشان د اد ند  طراح با ترسيم اید ه، مکالمه ای را با آن برقرار می کند  و 
با ارزیابی آن طراحی را به جلو می راند    )همان(. پس از د ستاورهای 
جد ید  د ر حوزه تئوری های طراحی مطالعات فرآیند  طراحی از ایجاد  
چارچوب برای فرآیند  طراحی فراتر رفت و توصيف فرآیند  طراحی 
قرار گرفت    د ر حين طراحی مد نظر  و مشاهد ه طراحان  با مطالعه 
د ر  ترتيب  این  به   .)۱۳۹۱ شریعت راد ،  و  ند یمی  ۱۳۸۸؛  )الوسون 
این پژوهش تالش می شود  تا مبتنی بر د ستاورد های جد ید  طراحی 
پژوهی از ایجاد  چارچوب برای طراحی اجتناب شود  و راهکار مبتنی 

بر رویکرد  تعاملی ارائه شود .
طراحان اغلب از نمونه های گذشته د ر مرحله اید ه آفرینی طراحی 
استاد ان  و  معماران  که  د اد ند   نشان  محققان  می کنند .  استفاد ه 
Hey-( می د هند    اهميت  طراحی  د ر  نمونه ها  از  الهام  به   معماری 

سایر  از  بيشتر  تصاویر  از  و   )lighen & Neuckermans, 2002
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به  د رجازد ن   .)Gonçalves, 2016( می گيرند     الهام  نمونه  انواع 
معنی تکرارکرد ن ویژگی های نمونه است، که موجب می شود  اید ه 
 .)Jansson & Smith, 1991( نباشد     مناسب  و  بد یع  خلق شد ه 
ویژگی های منفی  د ارای  نمونه های  متوجه شد ند  چنانچه  محققان 
را  منفی  ویژگی های  این  طراحان  د هند ،  قرار  طراحان  اختيار  د ر 
Agogué et al., 2014; Jans-(   د ر طراحی خود  تکرار می کنند 

با این موضوع  son & Smith, 1991(. مطالعات فراوان د ر رابطه 
د ر حوزه های الهام د ر طراحی2، طراحی مبتنی بر نمونه۳، اقتباس۴، 
طراحی قياسی5 و د رجازد ن د ر طراحی6 انجام شد ه است. محققان 
د ر  را  مسأله  نوع  و  طراح  ویژگی های  نمونه،  نوع  مانند   مؤلفه هایی 
اقتباس مؤثر د انستند  و د رکنار شناخت مؤلفه های مؤثر، راهکارهایی 
بررسی  مشابه  پژوهش های  عنوان  به  اد امه  د ر  که  د اد ند   ارائه  نيز 

می شوند .

1. 2. راهکارهای ارائه شد ه برای ارتقای اید ه آفرینی به کمک 
برد اشت از نمونه

آموزش  برای  را  راهکارهایی  محققان  گذشته،  تحقيقات  د ر 
برد اشت صحيح یا ارتقای توانایی د انشجویان د ر برد اشت از نمونه ها 
ارائه نمود ند . این تحقيقات به عنوان پژوهش های مشابه د ر این بخش 
بررسی می شوند . برخی محققان تالش کرد ند  تا فرآیند  طراحی را 
زمانی  مد ت  د اشتن  د اد ند   نشان  جمله  از  کنند   تغيير  د ستخوش 
د ر طول فرآیند  طراحی با عنوان زمان استراحت یا د وره نهفتگی7 
 Cardoso &( د ارد     طراحی  د ر  د رجازد ن  کاهش  بر  مثبت  تأثير 
Badke-Schaub, 2009; Youmans, 2011( و ساخت مد ل ها و 
ماکت های سه بُعد ی از نمونه تأثير مثبت د ر کيفيت اید ه طراحی 
زمان   .)Viswanathan et al., 2014; Youmans, 2011( د ارد    
د رجازد ن  است که می تواند   تأثيرگذار  عوامل  از  یکی  نمونه  د ید ن 
د ر  نمونه  د ید ن  است  بهتر  د اد ند   نشان  محققان  د هد .  کاهش  را 
 .)Tseng et al., 2008( بيفتد      اتفاق  اید ه پرد ازی  بين  استراحت 
د ر  موجود   منفی  ویژگی های  از  د انشجویان  آگاه نمود ن  همچنين 
 Chrysikou(   نمونه از جمله راهکارهای مفيد  شناخته شد ه است
ارتباطات  کرد ن  گام خالصه  د و  محققان   .)& Weisberg, 2005
بيان  و  د انسته  ضروری  را  د گرگون نمود ن  و  نمونه  اجزای  ميان 
زمينه  با  مناسب نمود ن  منظور  به  را  تغييراتی  باید   طراح  د اشتند  
وضعيت هد ف ایجاد  کند . بنابراین برای رسيد ن به برد اشت قياسی 
جهت  د ر  و  شناخت  را  نمونه  اجزای  بين  روابط  باید   طراحی  د ر 
 Goldschmidt,(    وفق د اد ن با نيازهای طرح جد ید  د گرگون نمود

 .)2011
برخی از محققان با ارائه مد ل های فرآیند  طراحی تالش کرد ند  
تا راهکاری را برای آموزش ارائه کنند . ازجمله د ستورالعملی شامل 
نمونه،  مناسب بود ن  ارزیابی  و  تحليل  الهام،  منبع  انتخاب  گام های 
نمونه  فرم  تغيير  یا  آن  از  عناصری  کم کرد ن  اضافه کرد ن،  اصالح، 
مسأله  د وباره  تعریف  و  جد ید   طرح  ارزیابی  وفق د اد ن،  جهت  د ر 
و  مفصل  الگوهای   .)Eckert et al., 2000( است    شد ه  پيشنهاد  
 )Eilouti, 2009( معماری    مد رس  یک  توسط  د یگری  پيچيد ه 
یک  که  است  شد ه  ارائه  نمونه  از  مستخرج  د انش  مد یریت  جهت 

الگوی چرخشی مبتنی بر مد ل کلی فرآیند  طراحی تجزیه، ترکيب و 
ارزیابی است. بنا به این الگو، طراح ابتد ا به جستجوی نمونه مناسب 
جنبه ها  سایر  یا  عملکرد   فرم،  نظر  از  که  نمونه هایی  می پرد ازد . 
مناسب باشند  انتخاب می  شوند . سپس الیه ای از تفسير قابل فهم 
مختلف  جنبه های  و  شد ه  اضافه  نمونه  از  حاصل  خام  اطالعات  به 
مستخرج  اطالعات  می شود .  تحليل  اوليه  اهد اف  براساس  نمونه 
اطالعات  می شوند .  ارائه  و  می شوند   د سته بند ی  شد ه،  جمع آوری 
یا  الگوهای د و  به صورت موجز هستند  می توانند  د ر  ارائه شد ه که 
سه بُعد ی نمونه سازی اوليه شوند . به کمک این اطالعات چند  زیر 
راه حل ارائه می شود  که برای حل مسأله کاربرد  د ارند . با ترکيب این 
زیر راه حل ها گزینه های طراحی ارائه می شوند . این گزینه ها مقایسه 
براساس  می شوند .  ارزیابی  اهد اف  و  خواسته ها  براساس  و  شد ه 
نهایی  برای طراحی  انتخاب شد ه  پاسخ  یک  گرفته  ارزیابی صورت 
مورد  توجه و ارزیابی قرار می گيرد  تا د ر نهایت تصحيح شد ه و ارائه 
شود    )Eilouti, 2009(. الگوی د یگری برای رجوع به آثار معماری 
معرفی شد ه است که شامل د و مرحله اصلی توجه و پرد ازش است. 
د ر مرحله توجه با مواجهه پرسشگرانه با اثر، طرحواره ذهنی فعال 
می شود  و از بخش هایی از اثر د ست نگاره توليد  می شود . د ر مرحله 
و  می شود   مفهومی  نشان گذاری  برد اشت شد ه  تصویر  پرد ازش 
ذهن  د ر  موجود   مشابه  تصاویر  به  برد اشت شد ه  تصویری  اطالعات 
نسبت د اد ه می شود  و ترکيب بند ی های جد ید ی از آن ارائه می شود    
)ميرجانی، ۱۳۸۸(. محقق د یگر برای برد اشت از نمونه ها الگویی را با 
سه فاز اصلی نحوه جستجو و انتخاب نمونه، تحليل و استخراج د انش 
کاربرد ی از نمونه و نحوه بهره گيری سود مند  از این د انش د ر مراحل 
مختلف ارائه کرد ه است     )ذاکری، ۱۳۹۱(. وی برای گام د وم چهار 
مرحله تماس و ارتباط، تفسير و تأویل، سازمان د هی، د سته بند ی، 
گونه شناسی و ارایه و بازنمایی معرفی کرد ه است     )ذاکری، ۱۳۹۱(.

جمع بند ی تحقيقات مشابه نشان می د هد  توصيه ها و راهکارهای 
محققان  از  برخی  است.  نمونه  خواند ن  بهتر  برای  اغلب  ارائه شد ه 
تحت تأثير تئوری گشتالت، اد راك کلی از اثر را الزمه خواند ن آن 
می د انند . بنابراین محققان د ر برد اشت از نمونه توصيه کرد ه اند  که 
 Goldschmidt,(    ابتد ا کل اثر خالصه شود  و ایجاز اثر صورت گيرد
2011 ,2001(. تعاریف متفاوت از خالقيت نيز د ر رویکرد  محققان 
د ر ارائه راهکار مؤثر بود ه است. برخی از پژوهشگران با رویکرد  حل 
اطالعات    انتقال  مانند   راهکارهایی  و  نگریسته  خالقيت  به  مسأله 
)Casakin, 2004(، اصالح، اضافه کرد ن، کم کرد ن عناصر یا تغيير 
ترکيب  و  راه حل  زیر  توليد  چند   و   )Eckert et al.، 2000(   فرم
از  برخی  د اد ه اند .  پيشنهاد   را   )Eilouti، 2009( راه حل ها  زیر 
پژوهشگران با توجه به اهميت مرحله نهفتگی د ر فرآیند  خالقيت 
نشان د اد ند  د ر نظرگرفتن مد ت زمانی د ر طول فرآیند  طراحی جهت 
Cardoso & Badke-(    د وره نهفتگی تأثير مثبت د ر برد اشت د ارد

Schaub, 2009; Tsenn et al., 2014(. برخی نيز د گرگون نمود ن 
جهت  د ر  د گرگون نمود ن  این  می د انند .  جد ید   اثر  خلق  الزمه  را 
وفق د اد ن با نيازهای مسأله است   )Goldschmidt, 2011(. د ر یک 
پژوهش اد بيات پيشينه ها د ر آموزش طراحی با تأکيد  بر مد ل سازی 
د سته بند ی شد ه است   )Camburn et al., 2017( و د ر پژوهشی 
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د یگر با تمرکز بر د رجازد ن د ر طراحی این د سته بند ی انجام شد ه 
است   )Alipour et al., 2018(. با بررسی این د سته بند ی ها و مرور 
سایر  توسط  تاکنون  آنچه  از   ۱ جد ول  د سته بند ی  جد ید ،  مقاالت 
محققان به عنوان راهکار ارتقای اید ه آفرینی د ر برد اشت از نمونه ها 

پيشنهاد  شد ه است.

1. 3. تفکر ارتباطی   )مبتنی بر ربط پد ید ه ها(
تفکر قياسی۸ به معنی به کارگيری د انش یک زمينه شناخته شد ه 
است    اید ه  یک  توضيح  یا  مسأله  یک  حل  برای  د یگر،  زمينه  د ر 
از  را  مسأله  یک  که  زمانی   .)Christensen & Schunn, 2007(
قياسی د رگير  تفکر  بشناسيم  آشنا  با یک مسأله  آن  ارتباط  طریق 
به  پژوهشگران   .)Holyoak & Thagard, 1997( است    شد ه 
طراحی  د ر  اساسی  نقش  قياسی  تفکر  د اد ند   نشان  تجربی  صورت 
 Christensen & Schunn, 2007; Moreno et al.,( د ارد   
2015(. محققان د ر حوزه طراحی قياسی به شناخت تفاوت شيوه 
استفاد ه د انشجویان و معماران از نمونه ها و عوامل مؤثر بر موفقيت 
 Alipour et al., 2017; Casakin,( پرد اختند     قياسی  طراحی 
ساختاری  د ر  قياسی  تفکر   .)2004; Ozkan & Dogan, 2013
به معنی  ارتباطی مفهوم سازی شد ه است که  نام تفکر  به  وسيع تر 
توانایی تشخيص الگوهای با معنی از هر نوع   )عالوه بر شباهت( است    
ارتباط مبتنی  )Dumas, Schmidt & Alexander, 2016(. اگر 
بر شباهت باشد ، آن را قياسی گویند . تفکر ارتباطی نه تنها شباهت 
بلکه مغایرت ها و تضاد ها را شامل م یشود . توانایی تشخيص تفاوت 
بين اشياء یا پد ید ه ها یا ناسازگاری بين اید ه ها و مفاهيمی که ربط 
د اد ه می شوند  به افراد  کمک می کند  تا یک چيز را بوسيله توضيح 
 .)Alexander et   al.,   2016( کنند     توصيف  نيست،  که  آنچه 
بنابراین چهار نوع تفکر ارتباطی شامل قياس به معنی شناخت رابطه 

از  انحراف پيش بينی نشد ه  به معنی  بی قاعد گی  بر شباهت،  مبتنی 
یا چند   ناسازگاری د و  به معنی شناخت  تفاوت  قانون،  یا  الگو  یک 
اید ه ناسازگار و تضاد  به شناخت مفاهيم د ر نقطه مقابل هم د اللت 
و  د اریم  د سترسی  اطالعات  از  اقيانوسی  به  امروزه  )همان(.  د ارد    
د انشجویان نياز د ارند  تا د ر جهت توسعه د انش بتوانند  این اطالعات 
مثال  عنوان  به  د هند .  قرار  استفاد ه  مورد   و  کنند   سازمان د هی  را 
د اریم  د سترسی  معماری  نمونه های  تصاویر  از  بی انتهایی  تعد اد   به 
که معموال به صورت سطحی توسط د انشجویان مورد  استفاد ه قرار 
به  را  بی معنی  اطالعات  می تواند   ارتباطی  تفکر  توانایی  می گيرند . 
یاد گيرند گان  به  و  کند   تبد یل  کاربرد   قابل  و  معنی  با  واحد های 
کمک می کند  تا اطالعات را به صورت عميق تر تحليل کنند  و د انش 
 Dumas, Alexander &(    را از این د اد ه های مجزا توسعه د هند
Grossnickle, 2013(. چهار نوع ارتباط   )قياس، بی قاعد ه، تفاوت 
و تضاد ( د ر کنار یکد یگر نقش مهمی د ر یاد گيری د ارند    )همان(. 
خالق  حل  با  ارتباطی  تفکر  بين  رابطه  تجربی  صورت  به  محققان 
رابطه  د اد ند   نشان  و  نمود ه  آزمون  را  مهند سی  طراحی  د ر  مسأله 
د ارد     وجود   خالقيت  شاخص های  و  ارتباطی  تفکر  بين  مستقيمی 
نشان  ارتباطی  تفکر  اد بيات  )Dumas et al., 2016(. جمع بند ی 
د ر  می تواند   و  است  ارتباط  د ر  خالقيت  با  تفکر  نوع  این  می د هد  
اقتباس از نمونه ها د ر طراحی مؤثر باشد ، اما تاکنون پژوهشی برای 
ارتقای این نوع تفکر انجام نشد ه است. د ر این پژوهش از راهکارهایی 
برای ارتقای این نوع تفکر بهره گرفته شد ه است که د ر اد امه توضيح 

د اد ه می شود . 

2. روش تحقیق
و  صحيح  برد اشت  آموزش  برای  که  روش هایی  و  الگوها  اغلب 
ارتقای توانایی د انشجویان د ر برد اشت از نمونه تاکنون توسط سایرین 

 

 ها نمونه از برداشت در آفرینیایده راهکارهای سایرین جهت ارتقای .1جدول 

 مثال رویکرد راهکار

 بهتر نمونه درک

 Goldschmidt, 2001, 2011 کردن واسطه خالصهبه ادراک کلی اثر  گشتالت

 تحلیل
 Eckert et al., 2000 تحلیل و ارزیابی نمونه

 Casakin, 2004 کشیدن اطالعات نمونهبیرون
 Eilouti, 2009 هاحلیافتن زیر راه

 Eilouti, 2009 کردن اطالعات اثرتفسیر فهمیدن
 1391ذاکری، 

 عدی و ساخت ماکت از نمونهمدلسازی سه بُ فرآیند طراحی
Viswanathan et al., 2014 
Youmans, 2011 
Eilouti, 2009 

 1388 میرجانی، مواجهه پرسشگرانه با اثر کنجکاوی

 ,Cardoso & Badke-Schaub داشتن زمان استراحت یا نهفتگی خالقیت درونیافت، شهود
2009 Youmans, 2011 

 Tseng et al., 2008 پردازیایده بیندیدن نمونه در استراحت 

 نوآوری تغییر دادن
 Goldschmidt, 2011 وفق دادننمودن در جهت دگرگون
 در فرم نمونه و  تغییر از عناصری کردنکم اضافه و

 Eckert et al., 2000 دادنوفق جهت

 جد ول 1- راهکارهای سایرین جهت ارتقای اید ه آفرینی د ر برد اشت از نمونه ها.
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ارائه شد ه است، روش هایی هنجاری و نظام مند  هستند  که گام هایی 
را د ر قالب الگوهای فرآیند  طراحی تجویز می کنند  و کاربرد ی بود ن 
آنها با چالش  ها و انتقاد ات فراوان روبه رو است. د ر این پژوهش از 
روش اقد ام پژوهی استفاد ه می شود  که با تئوری های جد ید  طراحی 
اقد ام پژوهی  د ارد .  بيشتری  هماهنگی  تعاملی  تئوری  خصوص  به 
نوعی از پژوهش است که به وسيله فرد  د رگير د ر آموزش به منظور 
برای  سریع  پاسخی  و  می گيرد   انجام  یاد د هی  و  یاد گيری  ارتقای 
 Lodico, Spaulding(    مسأله مرتبط با یاد گيری را خلق می کند
Voegtle, 2010, 5 &(. د ر این روش از برخی ابزارهای تحقيقات 
کيفی استفاد ه می شود  با این تفاوت که محقق نقشی فعال د ر زمينه 
تغييرات  این  نتيجه  و  می کند   ایجاد   را  تغييراتی  و  د ارد   تحقيق 
نيست  فرد ی  تنها  اقد ام پژوه  محقق  )همان(.  می کند     ارزیابی  را 
است  فعال  پژوهش  فرآیند   د ر  بلکه  می د هد   انجام  را  پژوهش  که 
مسأله شناخته  که  تا جایی  است  مشاور  و  تسهيل کنند ه، همراه  و 
 .)Stringer, 2013( شود     پيد ا  آن  برای  مشخصی  پاسخ  و  شود  
انعطاف پذیر  و  روان  اقد ام پژوهی  د ارند   اعتقاد   گرچه صاحب نظران 
است و نمی توان برای آن مجموعه ای از قد  م های مشخص از پيش 
کرد ند   پيشنهاد   را  مرحله  سه  حال  د رعين  د اد ،  قرار  شد ه  تعيين 
د قيق    تعامل  و  مشاهد ه  به واسطه  مسأله  تشخيص   )۱( شامل    که 
)2( برنامه ریزی و انجام اقد ام مناسب   )۳( استفاد ه از یافته ها برای 
 Lodico( است    یافته  ارتقا  یاد د هی  و  یاد گيری  آیا  اینکه  تخمين 
زمان  صرف  با  باید   ابتد ا  پژوه  اقد ام  بنابراین   .)et al., 2010, 40
کافی برای تعامل و تفکر د رباره مسأله به د رستی مسأله را بشناسد . 
تئوری های مرتبط، پژوهش ها و  تا  اد بيات موضوع مراجعه کند   به 
راهکار  بگيرد  که  تصميم  مرتبط شناخته شوند . سپس  راهکارهای 
چيست، راهکار را پياد ه کرد ه و تغييرات د ر یاد گيری د انشجویان را 
ایجاد   را  د نبال کند . ممکن است مجبور شود  راهکارهای جد ید ی 
کند . د ر گام آخر باید  نشان د اد  که آیا برنامه اقد ام، یاد گيری را ارتقا 

.)Lodico et al., 2010, 330(   د اد ه است
گرد آوری د اد ه د ر تحقيقات اقد ام پژوهی شامل هر د و نوع د اد ه 
با  این گرد آوری معموال  راهبرد های  و  فنون  و  کيفی و کمی است 
رفتارها،  معموالً  د اد ه ها  است.  همراه  کالسی  معمول  فرآیند های 
اد راکات  رفتارها،  و  پژوهشگر/ مد رس  اعمال  و  احساسات  اد راکات، 
و عملهای د انشجویان و اسناد ، اشياء، گزارشات روزانه، خاطرات و 
یاد د اشت ها را د ربر می گيرد    )Lodico et al., 2010(. بنابه تعریف 
اقد ام پژوهی د ر این پژوهش از تد ابير یاد د اشت، مشاهد ه، گفت وگو، 
اسکيس د ر قالب اید ه آفرینی تصویری، کالمی و نوشتاری است. ابزار 
الگوها،  یافتن  کد گذاری،  استد الل،  کيفی  ابزار  شامل  د اد ه  تحليل 
به  توجه  با  آماری،  د اد ه های  تحليل  ابزار کمی  و  ارزیابی خبرگانی 
 SPSS نرم افزار  توسط  کای  مربع  آزمون  از  پارامترها  کيفيت بود ن 

استفاد ه شد ه است. د ر اد امه به صورت کامل تشریح می شود .

2. 1. روند  پژوهش
ترم  یک  د ر  معماری  د انشجویان  از  گروهی  پژوهش،  این  د ر 
تحصيلی به طور عميق مطالعه شد ند  و مسأله کپی برد اری و برد اشت 
عملی  راه حل  به  د ستيابی  تا  آنها  طراحی  د ر  نمونه ها  از  سطحی 

موشکافی شد . بد ین منظور د انشجویان سال د وم کارشناسی د رس 
بيان معماری د ر د انشگاه آزاد  اسالمی واحد  تهران مرکزی د ر ترم اول 
سال تحصيلی ۹5-۹6 جهت شرکت د ر این مطالعه انتخاب شد ند . 
این انتخاب با توجه به این صورت گرفت که محقق د ر طول یک ترم 
تد ریس به این د انشجویان د سترسی د اشته است. گروه اول شامل 
۱7 نفر و گروه د وم شامل 2۸ نفر د انشجوی سال د وم کارشناسی 
انتخاب  زمان  د ر  اتفاقی  صورت  به  د انشجویان  این  است.  معماری 
از بين د انشجویان یک د وره تحصيلی به د و گروه به  واحد  د رسی 
عنوان د و کالس د رسی تقسيم شد ند  و تفاوت چشم گيری بين این 
د و گروه از نظر جنسيت، سن و واحد های گذراند ه وجود  ند ارد . گروه 
اول به عنوان گروه شاهد  کنار گذاشته شد . برای آموزش گروه شاهد  
آموزش های  و  نشد   استفاد ه  پيشينه ها  بر  مبتنی  آموزشی  از روش 
مرسوم د رس بيان معماری شامل طراحی با د ست آزاد ، طراحی از 
طبيعت و مجموعه های معماری، طراحی از موضوع ذهنی و شناخت 
د ر سرفصل  معماری ۱  بيان  برنامه د رس  از رنگ طبق  استفاد ه  و 
پياد ه  برنامه ریزی،  ۱۳77، 25(  عالی  )شواری  کارشناسی      د روس 
شد . د ر گروه د وم اقد ام پژوهی شامل روند ی چند  مرحله ای پياد ه 
اینکه مسأله اصلی کپی برد اری  با د انستن  شد . )۱( د ر مرحله اول 
و برد اشت سطحی از نمونه توسط د انشجویان است، وجوه مختلف 
این موضوع د ر طراحی د انشجویان بررسی شد . برای این منظور از 
اسکيس هایی استفاد ه شد  و رفتار د انشجویان زیر نظر قرار گرفت. 
و  مشاهد ه  اسکيس ها،  صورت  به  مرحله  این  د ر  د اد ه ها  گرد آوری 
یاد د اشت برد اری رفتارها، صحبت د ر ارتباط با نمونه ها و بهره گيری 
از آنها و یاد د اشت صحبت ها توسط محقق انجام شد . برای تحليل 
د اد ه های این بخش از تد ابير کد گذاری و تفسير استفاد ه شد  و وجوه 
مختلف و چرایی مشکل مورد  شناسایی قرار گرفت. )2( د ر مرحله 
د وم به اد بيات موضوع مراجعه شد  و راهکارهای موجود  د ر اد بيات 
مورد  تعمق قرار گرفت و راهکارهایی انتخاب شد . )۳( مرحله سوم 
بکارگيری راهکارها د ر کالس د رس و مطالعه تأثير آنها بود . )۴( د ر 
مرحله چهارم با سنجش تأثير راهکارها راهکارهای جایگزین انتخاب 

شد ند . سپس ارزیابی تأثير راهکار صورت گرفت.

2. 2. آزمون تأثیر راهکار
بود   نياز  آزمایش  یک  به  انجام شد ه  اقد ام  تأثير  ارزیابی  برای 
را  فرآیند   این  )که  شاهد     گروه  با  آزمون  گروه  طراحی  کيفيت  تا 
طی ننمود ند ( مقایسه شود . برای این بخش یک اسکيس د ر قالب 
طراحی یک کتابخانه محلی د ر حاشيه پارك د رنظر گرفته شد  و به 
د انشجویان د و ساعت زمان د اد ه شد  تا از بين نمونه ها یکی را انتخاب 
نمود ه و اسکيس مورد  نظر را طراحی کنند . ۱2 نمونه د ر قالب چهار 
با عملکرد  مشابه، معماری  د سته عملکرد  مشابه، معماری شاخص 
شاخص با عملکرد  متفاوت و معماری ایران با عملکرد  متفاوت د ر 
اختيار د انشجویان قرار گرفت. این نمونه ها د ر جد ول 2 نمایش د اد ه 
شد ه است. انتخاب این نمونه ها به نحوی انجام شد ه است که تنوع 

د اشته باشند  و با موضوع اسکيس همخوانی د اشته باشند . 

2. 3. روش ارزیابی
د ر جهت ارزیابی موفق بود ن مرحله اید ه آفرینی د انشجویان، به 

ارتقای اید ه آفرینی د ر طراحی معماری به روش اقد ام پژوهی
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یا  اید ه  خالقيت  تا  است  نياز  مؤلفه هایی  اند ازه گيری  برای  روشی 
موفقيت برد اشت از نمونه را اند ازه گيرند . سه شاخص کيفيت اید ه، 
بد اعت اید ه و نوع شباهت اید ه و نمونه د ر هر اسکيس توسط د و د اور 
خبره ارزیابی شد ند . به این منظور تعریف برد اشت صحيح بر مبنای 
چهار تئوری برد اشت ساختاری، اید ه خالق، د رجازد ن د ر طراحی و 
طبقه بند ی سطوح اند یشه تد وین شد ه است و برای ارزیابی برد اشت، 
ارزیابی سه شاخص کيفی بد اعت اید ه، کيفيت اید ه و شباهت اید ه 
و نمونه توسط د اور خبره پيشنهاد  شد ه است     )علی پور و همکاران، 
۱۳۹5(. جهت این ارزیابی د و د اور خبره د ر آموزش د روس پایه که 
به اید ه آفرینی خالقانه د ر آموزش توجه د اشته اند  و بيش از د ه سال 
د انشگاه  د ر  آتليه ای(  )به سيستم  معماری      پایه  د روس  آموزش  به 
تهران مشغول بود ند  جهت پژوهش انتخاب شد ند . بنابراین د اوران 
اسکيس های د انشجویان را از نظر شاخص بد اعت د ر پنج رتبه بسيار 
بسيار  رتبه  پنج  نظر شاخص کيفيت د ر  از  بسيار خوب،  تا  ضعيف 
نوع  نوع شباهت د ر چهار  از نظر شاخص  و  تا بسيار خوب  ضعيف 
و جهت  کرد ند   د سته بند ی  بی شباهت  و  ساختاری، سطحی، کپی 
سنجش معنی د ار بود ن رابطه بين متغير نوع آموزش با سه شاخص 
برد اشت صحيح از روش های تحليل د اد ه کمی و آزمون آماری مربع 
کای۹ استفاد ه شد . با د رنظر گرفتن د و شاخص بد اعت و کيفيت اید ه 
د ر کنار یکد یگر جهت سنجش خالقيت اید ه، از اینکه قضاوت د اوران 
تنها محد ود  به ویژگی های فرمی شود ، اجتناب می شود . زیرا ارزیابی 
اید ه توسط صاحب نظران تئوری های  بد اعت  تأثير کيفيت د ر کنار 
خالقيت   )Dean et al., 2006; Shah et al., 2003( همواره تأکيد  
شد ه است و کيفيت اید ه شامل سایر جنبه های پاسخگویی به مسأله 

مانند  عملکرد ، سازه، معنا، اقليم و بستر است.

3. یافته ها
3. 1. یافته های حاصل از روند  اقد ام پژوهی

اقد ام پژوهی  روش  به  صحيح   برد اشت  آموزش  ساختار  یافتن 

تحصيلی  ترم  د ر طول یک  را  یافته هایی  که  است  گام هایی  شامل 
گام به گام حاصل آورد ه است که د ر اد امه شرح د اد ه می شود .  

3. 1. 1. شناخت ابعاد  مسأله
مسأله اصلی د ر برد اشت از نمونه توسط د انشجویان، کپی برد اری ها 
مطالعه  مورد   زمينه  د ر  مسأله  این  است.  سطحی  برد اشت های  و 
د وباره بررسی شد  تا ابعاد  مختلف آن مانند  حد  توانایی د انشجویان 
اید ه آفرینی،  با  ارتباط  د ر  آنها  برخورد   نحوه  و  برد اشت صحيح  د ر 
از  قد م  اولين  د ر  آن شناخته شود .  از  برد اشت  و  نمونه  جستجوی 
طراحی  خود   برای  اید ه آل  ویالی  یک  تا  شد   خواسته  د انشجویان 
آمد ه  د انشجویان  اسکيس های  از  مثال هایی  )تصویر ۱(  د ر  کنند . 
است. بررسی اسکيس د انشجویان نشان می د هد  اغلب د انشجویان 
از یک مکعب مستطيل پایه استفاد ه کرد ند  و روی آن د ر و پنجره 
گذاشتند ؛ تالش کرد ند  حجم کلی را به تصویر بکشند  و نه محيط 
بد اعت و کيفيت  از نظر ویژگی  پروژه و د ید  منظر آن. اسکيس ها 
بود ند . همچنين مشاهد ات محقق د ر جریان  پایين  اید ه د ر سطح 
تمرین د ر کالس نشان د اد  د انشجویان به تصاویری که از نمونه های 
وابسته هستند ، همچنين  د ارند   تلفن های همراه خود   د ر  معماری 
به تصویر  را  اید ه های د رون ذهنشان  بيان می کنند  که نمی توانند  
بکشند  و به د رستی اید ه هایشان را نمی شناسند  و د ر تجسم اید ه نيز 
مشکل د ارند . د ر تمرین د وم از د انشجویان خواسته شد  تا به صورت 
نوشتاری یک ویالی اید ه آل را توصيف کنند . بررسی نوشته ها نشان 
اغلب د انشجویان به کيفيت هایی مانند  د ید  و منظر، فضاها و  د اد  
ویال  یک  معماری  از  متأثر  که  خصوصياتی  سایر  و  آرامش  معانی، 
است اشاره ای ند اشته و بيشتر بر امکانات ویال مانند  د اشتن استخر، 
امکانات ورزشی، بام سبز و غيره تأکيد  د ارند  که نشان د هند ه این 

است که کيفيت های معمارانه را نمی شناسند .
د ر تمرین سوم از د انشجویان خواسته شد  که یک نمونه معماری 
که به نظر آنها به ویالی رویایی شان شبيه است را جستجو کرد ه، 

جد ول 2- نمونه های معماری اسکیس کتابخانه.
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آن  کمک  به  سپس  بياورند .  خود   با  و  کرد ه  چاپ  را  آن  تصاویر 
ویالی خود  را طراحی کنند . )تصویر  2(، نمونه ای از تصویر انتخابی 
د انشجویان به همراه اسکيس آنها را نشان می د هد . بررسی تصاویر 
د انشجویان  که  تصاویری  تمامی  د اد   نشان  اسکيس ها  و  انتخابی 
انتخاب کرد ند  از تصاویر جستجو شد ه د ر اینترنت است     )با وجود  
آنکه د ر استفاد ه از سایر منابع آزاد  بود ند ( و تنها ویال انتخاب کرد ند    
)با وجود  آنکه د ر انتخاب سایر آثار معماری آزاد  بود ند (. همچنين 
د انشجویان نمی د انند  چرا یک نمونه خاص را انتخاب کرد ه اند  و چه 
انتخاب آنها مؤثر بود ه است. به همين د ليل د ر  ویژگی خاصی د ر 
ویژگی های ظاهری  و  می مانند   اثر خود   د ر  ویژگی  آن  از  استفاد ه 
ابراز  را تکرار می کنند . بعد  از اسکيس د انشجویان از طراحی خود  
نارضایتی کرد ه و ناتوانی د ر طراحی را مشکل اصلی خود  می د انند . 
نشناختن  اید ه،  بيان  و  اید ه آفرینی  د ر  د انشجویان  ناتوانی  بنابراین 
کيفيت های معماری و برد اشت سطحی از وجوه اصلی مسأله است 

که از تمرین های ابتد ایی نتيجه گيری می شود . 

3. 1. 2. جستجوی راهکار
تلفن  د ر  موجود   تصاویر  به  د انشجویان  زیاد   اتکای  اول  مسأله 
همراهشان بود . د انشجویان اغلب تصاویر را چاپ نکرد ه و به صورت 
قرار  که  نيز  اسکيس هایی  د ر  و  می آورند   همراه  گوشی  د ر  ذخيره 
تلفن همراه  از تصاویر موجود  د ر  نمونه طراحی کنند ،  بد ون  است 
خود  استفاد ه می کنند . استفاد ه از د و راهکار ساد ه مد نظر قرار گرفت. 
اول اینکه از د انشجویان خواسته شود  تا لزوماً تصاویر را چاپ کنند  و 
تأکيد  شود  که د ر طول اسکيس گوشی های تلفن همراه خود  را کنار 
گذارند  و د ر طول تمرین تذکر د اد ه شود . د ر جهت یافتن راهکاری 
برای عمقی نگری به جای سطحی نگری به اد بيات موضوع مراجعه 
بررسی شود . معموالً  این خصوص  د ر  راهکار سایر محققان  تا  شد  

سایر محققان د ر جهت عمقی نگری د ر خواند ن نمونه راهکارهایی 
 Eilouti,( د اد ه اند     پيشنهاد   نمونه  ارزیابی  و  تحليل  تجزیه،  مانند  
Eckert et al., 2000 ;2009(     )ذاکری، ۱۳۹۱(. بنابراین احتمال 
د اد ه شد  د ر صورتيکه د انشجویان نمونه ها را تحليل کنند ، بتوانند  

به عمقی نگری بيشتری د ر خواند ن آنها د ست یابند .

3. 1. 3. اجرای راهکار
به  را  انتخابی  نمونه  یک  مد ارك  تا  د انشجویان خواسته شد   از 
صورت چاپ شد ه همراه د اشته باشند  و خود شان نمونه را به کمک 
مد ارکی که از آن د ر د ست د ارند  تحليل نمود ه و د یاگرام هایی ترسيم 
کنند . د ر این مرحله روشن شد  که د انشجویان با تحليل نمونه نا آشنا 
هستند  و به د رستی نمی د انند  د یاگرام چيست و با شنيد ن د یاگرام، 
تنها د یاگرام حبابی روابط را ترسيم می کنند . همچنين د انشجویان 
د ر خواند ن مد ارك معماری     )مانند  پالن ها و مقاطع( مشکل د ارند . 
حتی گاهی به د رستی تفاوت بين مقطع و نما را تشخيص نمی د هند  
د ر  نمونه  تحليل  می کند .  سرد رگم  را  آنها  پالن  فراوان  خطوط  و 
پال ن ها،  تحليل  تمرین شد .  د انشجویان  با  طی چند  جلسه کالس 
مقاطع، نماها و حجم نمونه براساس مؤلفه های گوناگون انجام شد . 
د انشجویان  توسط  شد ه  انجام  تحليل های  از  مثال هایی  )تصویر  ۳( 
آشنا  نمونه ها  تحليل  با  ابتد ا  د انشجویان  گرچه  می د هد .  نشان  را 
برای  و شاخص هایی  د ستورالعمل  گذاشتن  اختيا  د ر  با  اما  نبود ند  
تحليل موفق شد ند  آثار را تا حد ود ی تحليل نمود ه و د یاگرام هایی 
ترسيم کنند . د ر مرحله بعد  جهت مشاهد ه تأثير تمرین های تحليل 
آثار معماری از د انشجویان خواسته شد  تا یک کلينيک د ند انپزشکی 
را طراحی کنند . سپس یک نمونه اثر معماری با عملکرد  کلينيک 
د ند انپزشکی را تحليل کنند  و پس از بررسی نمونه ها از د انشجویان 
خواسته شد  تا مجد د اً یک کلينيک د ند انپزشکی را طراحی کنند . 

تصویر 1- تمرین اول؛ طراحی ویالی رویایی.

تصویر 2- تمرین سوم؛ انتخاب یک تصویر و طراحی ویال به کمک تصویر.

ارتقای اید ه آفرینی د ر طراحی معماری به روش اقد ام پژوهی
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انتظار ميرفت که عملکرد  د انشجویان د ر این اسکيس بعد  از تحليل 
نمونه بهتر از اسکيس قبل از آن باشد . )تصویر   ۴( مثالی از تحليل 
د ند انپزشکی توسط د انشجویان را نشان می د هد . )تصویر  5( مثالی 
نشان  را  آن  از  بعد   و  نمونه  تحليل  از  قبل  د انشجویان  اسکيس  از 
تحليل  تمرین  د اد  گرچه  نشان  این مرحله مشاهد ات  می د هد . د ر 
نمونه توانایی د انشجویان را د ر خواند ن مد ارك معماری ارتقا بخشيد  
اما بعد  از تحليل نمونه کيفيت طرح های د انشجویان نسبت به قبل 
که  زمانی  می د هد   نشان  یافته ها  ند اشت.  تغييری  نمونه  تحليل  از 
د انشجویان گام به گام د ستورالعمل تحليل نمونه را پياد ه می کنند ، 
با  مواجهه  د ر  گفت  می توان  و  نمی یابد   ارتقا  آنها  طراحی  توانایی 
نمونه عمقی نگری بيشتری ند ارند . بنابراین راهکار تحليل نمونه نياز 

به تجد ید  نظر د ارد .

3. 1. 4. بازبینی راهکار
مراجعه به اد بيات موضوع نشان د اد  گرچه بسياری از محققان به 
شکل های مختلف تحليل نمونه را پيشنهاد  د اد ه اند    )مانند  ذاکری، 
۱۳۹۱(، اما گروهی د یگر به د رك کل یکپارچه اثر و خالصه کرد ن 

برخی  )Goldschmidt,  2001,  2011(. امروزه  آن   تأکيد    د اشته اند  
است    شهود   از  مانع  تحليلی  تفکر  د ارند   اعتقاد   صاحب نظران  از 
)Omstedt, 2016(. تفکر تحليلی که مبتنی بر تفکر منطقی است 
د ر مقابل تفکر اکتشافی قرار می گيرد  که مبتنی بر شهود  است. د ر 
ارتباط با یاد گيری مبتنی بر اکتشاف، نظریه های شناخته شد ه ای د ر 
حوزه یاد گيری وجود  د ارد .۱0 تقویت اکتشاف با تقویت کنجکاوی د ر 
محققان  از  برخی  است.  امکان پذیر  پرسشگری  ایجاد   و  یاد گيرند ه 
به مواجهه پرسشگرانه با اثر اشاره کرد ه اند    )ميرجانی، ۱۳۸۸(، اما 
چگونگی آن را بيان ننمود ه اند . جهت مواجهه پرسشگرانه ابتد ا برای 
د انشجو ایجاد  سوال شود  تا خود  با پرسشگری به سراغ نمونه رفته و 

کيفيت هایی را از آن کشف کند . 
به  محد ود   می کنند   کشف  نمونه ها  از  د انشجویان  که  آنچه 
ویژگی های مشخص و از پيش تعيين شد ه نيست و د انشجویان باید  
آزاد انه کيفيت های مورد  نياز برای خلق اثر جد ید  را از نمونه بيرون 
نمی شود   معماری خالصه  کيفيت های  د ر  تنها  کشف  این  بکشند . 
بلکه رابطه نمونه با اثر جد ید  نيز می تواند  مورد  کنکاش قرار گيرد . 

تصویر 4- تمرین پنجم؛ تحلیل نمونه کلینیک د ند انپزشکی.

تصویر 3- تمرین چهارم؛ تحلیل نماها و احجام.

تصویر 5- تمرین ششم، اسکیس 
د ند انپزشکی. تصویر راست اسکیس 

قبل از تحلیل نمونه و تصویر چپ 
اسکیس همان د انشجو بعد  از تحلیل 

نمونه را نشان می د هد .
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توانایی  به صورت  ارتباطی  تفکر  که  شد   بيان  پژوهش  پيشينه  د ر 
تشخيص ارتباطات معنی د ار بين تکه های اطالعات که به نظر بی 
 .)Alexander et al., 2016( است    شد ه  تعریف  می رسند ،  ربط 
محققان پيشنهاد  د اد ه اند  که ارتقای این نوع تفکر می تواند  برد اشت 
 ،)Dumas et al., 2013( د هد     کاهش  را  اطالعات  از  سطحی 
رابطه  و   )Dumas et al., 2013(    یاد گيری د ارد نقش مهمی د ر 
اد امه  د ر   .)Dumas et al., 2016( د ارد     خالقيت  با  مستقيمی 
تمرکز بر اکتشاف به جای تحليل و کشف ارتباطات عالوه بر کيفيات 

به عنوان راهکار جایگزین مورد  استفاد ه قرار می گيرد .

3. 1. 5. اجرای راهکار جد ید 
آثار  از  تا سه تصویر  د انشجویان خواسته شد   از  این مرحله  د ر 
معماری را جستجو و انتخاب نمود ه و چاپ کنند . سپس کيفيت های 
تا  کرد ند   کمک  د انشجویان  سایر  کرد ند .  توصيف  را  تصویر  د رون 
و  سوال  ایجاد   د ر  نيز  مد رس  شود .  کشف  بيشتری  کيفيت های 
کنجکاوی د ر جهت کشف کيفيات بيشتر د انشجویان را هد ایت کرد . 
شد .  گذاشته  بحث  به  نيز  کيفيت ها  این  ایجاد   چگونگی  و  چرایی 
به  راجع  می توانند   چه  هر  تا  شد   خواسته  د انشجویان  از  انتها  د ر 
کيفيات موجود  د ر هر تصویر و چرایی و چگونگی آن بنویسند . جهت 
ارتقای تفکر ارتباطی سه تمرین مختلف انجام شد . ابتد ا د انشجویان 
د ر گروه های د و نفره د و نمونه را با یکد یگر مقایسه کرد ند  و ربط 
د ر  سپس  کرد ند .  کشف  را  تضاد (  و  تفاوت  )شباهت،  آنها    بين 
گروه های سه یا چهار نفره، چند  نمونه را با یکد یگر مقایسه کرد ند  
تا ویژگی های شاخص هر نمونه را بيابند  که این امر نيازمند  کشف 
تمام انواع ارتباط بين چند  نمونه است. سپس از بين د ه تصویری 
که توسط مد رس معرفی شد ه است، سه تصویر را انتخاب کرد ند  و 
ربط آن را با اید ه موجود  د ر ذهنشان از یک ویالی اید ه آل به صورت 

نوشتاری بيان کرد ند . 

3. 2. آزمون تأثیر راهکار
اکتشاف  قالب  د ر  پيشنهاد ی  راهکار  تأثير  تشخيص  جهت  د ر 
کيفيات نمونه و رابطه آن با اید ه طراحی، از د و روش استفاد ه شد . 
ابتد ا گزارشات کالسی، صحبت های شفاهی د انشجویان و مشاهد ات 
محقق مورد  بررسی قرار گرفت، سپس د ر قالب اسکيس نتيجه طراحی 

د انشجویان با د انشجویان هم سطح آنها که این آموزش را ند ید ه اند ، 
مقایسه شد . د ر انتهای ترم تحصيلی از د انشجویان خواسته شد  تا 
نتيجه مشاهد ات خود  و آنچه از هر تمرین یاد گرفته اند  را د ر قالب 
گزارش های گروهی ارائه نمایند . بررسی این گزارش ها نشان د اد  که 
آفرینی  اید ه  د ر  ناتوانی  به  د انشجویان  ترم  ابتد ایی  تمرین های  د ر 
اعتراف د ارند . اما د ر تمرین های اکتشاف، مقصود  تمرین از اکتشاف 
کيفيت های معمارانه را به د رستی د ریافته اند  و تمرین های اکتشاف 
شفاهی  صحبت های  می د انند .  تحليل  تمرین های  از  جذاب تر  را 
نمود ند   بيان  د ر کالس د رس  تمرین  د ر خالل هر  د انشجویان که 
نشان د اد  که د انشجویان اغلب اعتراف د اشتند  که تمرین های کالس 
نياز به فکرکرد ن د ارد  و تمرین ها مشکل اما جد ید  و جذاب است. 
حتی چند  د انشجو د ر پایان کالس بيان د اشتند  تاکنون نسبت به 
د ید ن تصاویر معماری نابينا بود یم و اکنون بينا شد یم. پس از انجام 
بيشتری  به نظر می رسد  که د انشجویان رضایت خاطر  تمرین  این 
از مواجهه با نمونه ها د ارند  و آنها را عميق تر کنکاش می کنند . د ر 
جهت اطمينان از تأثير مثبت آموزش برد اشت صحيح، نياز به یک 
آزمایش بود . بنابراین د ر قالب اسکيس د انشجویان وظيفه د اشتند  
یکی از نمونه ها را انتخاب کنند ، کد  آن را بنویسند  و یک کتابخانه 
طراحی کنند . د انشجویان د ر شيوه استفاد ه از نمونه ها آزاد  بود ند . 

3. 2. 1. مثال هایی از اسکیس د انشجویان
د ر  خبره  د اوران  توسط  د انشجویان  شد ه  طراحی  اسکيس های 
پنج رتبه از کيفيت، بد اعت و چهار نوع شباهت د سته بند ی شد ند . 
د رستی  فهم  د انشجو  )تصویر  6(،  پایين  کيفيت  با  اسکيس های  د ر 
از فضاهای مورد  نياز برای مسأله طراحی ند ارد  و د ر اسکيس های 
با کيفيت )تصویر 7( عالوه بر شناخت فضاها، حل عملکرد  و روابط 
بين فضاها، د انشجویان کيفيت های د یگری مانند  نورگيری، د ید  و 
منظر و سایر ویژگی ها را به طراحی اضافه کرد ه اند . د ر اسکيس های 
با رتبه بد اعت پایين     )مانند  تصویر   ۸(، ظاهر طرح قابل پيش بينی 

تصویر 7- مثالی از کیفیت خوب. تصویر 6- مثالی از کیفیت ضعیف.

ارتقای اید ه آفرینی د ر طراحی معماری به روش اقد ام پژوهی
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)تصویر    ۹(،  باال      بد اعت  رتبه  با  اسکيس های  د ر  و  است  معمولی  و 
د ر  است.  پيش بينی خلق شد ه  قابل  و کم تر  بد یع  اثر جد ید ،  یک 
)تصویر ۱0( خطوط شکسته نمونه بد ون توجه به ساختار با برد اشتی 
از ساختار  قرار گرفته است. د ر )تصویر ۱۱(  استفاد ه  سطحی مورد  
را مرتبط می سازد ، استفاد ه شد ه  مرکزی که عملکرد های متفاوت 

است. 

3. 2. 2. تأثیر روش بر شاخص های برد اشت صحیح
یاد گيری  ارتقای  بر  نظر  مورد   روش  تأثير  ارزیابی  جهت  د ر 
معناد اری  تفاوت  آیا  که  می شود   بررسی  موضوع  این  د انشجویان، 

)سه  برد اشت      د ر  موفقيت  نظر  از  آزمون  و  شاهد   گروه  د و  بين 
د ر  د ارد .  وجود   نمونه(  و  اید ه  شباهت  و  کيفيت  بد اعت،  شاخص 
جهت آزمون رابطه پذیری متغيرها از آزمون ناپارامتریک مربع کای 
استفاد ه می شود . نتایج آزمون آماری مربع کای نشان می د هد  تفاوت 
معناد اری بين گروه شاهد  و آزمون از نظر شاخص کيفيت اید ه وجود  

د ارد :
χ2 )۴, N=۴5(=۱۴.0۴۱; p=0.007, p<0.05

همانگونه که )تصویر ۱2( نشان می د هد  اسکيس های با کيفيت 
خوب و بسيار خوب توسط د انشجویان گروه آزمون و کيفيت بسيار 

تصویر 10- مثالی از برد اشت سطحی )نمونه 
مورد  استفاد ه کتابخانه مرکزی سیاتل اثر رم 

کلهوس(.

تصویر 11- مثالی از شباهت ساختاری
 )نمونه مورد  استفاد ه کتابخانه اکستر فیلیپس 

اثر لویی کان(.

تصویر 9- مثالی از بد اعت بسیار خوب.تصویر 8- مثالی از بد اعت بسیار ضعیف.
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تصویر 13- رتبه بد اعت اید ه د ر بین د و گروه شاهد  و آزمون براساس د رصد  از هر گروه.

تصویر 14- نوع شباهت اید ه و نمونه د ر بین د و گروه شاهد  و آزمون بر اساس د رصد  هر گروه.

تصویر 12- رتبه کیفیت اید ه د ر بین د و گروه شاهد  و آزمون براساس د رصد  از هر گروه.

ضعيف توسط د انشجویان گروه شاهد  طراحی شد ه است. د ر ارتباط 
با شاخص بد اعت اید ه، نتایج آزمون آماری مربع کای نشان می د هد  

تفاوت معناد اری بين د و گروه شاهد  و آزمون وجود  ند ارد : 
χ2 )۴, N=۴5(=۴.2۴۱; p=0.۳7۴, p>0.05

گروه  به  مربوط  بيشتر  پایين  بد اعت  )تصویر۱۳(  به  بنا  گرچه 
شاهد  و بد اعت باال بيشتر مربوط به گروه آزمون است، اما این تفاوت 
از نظر آماری معناد ار نيست. نتایج آزمون مربع کای نشان می د هد  

و  اید ه  بين  از نظر شاخص شباهت  بين د و گروه  تفاوت معناد اری 
نمونه وجود  د ارد .

χ2 )۳, N=۴5(=۱7.266; p=0.00۱, p<0.05
 )تصویر ۱۴( نشان می د هد  شباهت ساختاری بين اید ه و نمونه 
گروه  د ر  بيشتر  کپی برد اری  و  د ید ه می شود   آزمون  گروه  د ر  تنها 

شاهد  د ید ه می شود . 

د ر جهت جست وجوی پاسخی برای این سوال که چگونه می توان 
برد اشت صحيح را به د انشجویان آموزش د اد ، اقد ام پژوهی د ر طول 
یک ترم تحصيلی انجام شد  و یافته ها نشان د اد  که احتماال هد ایت 
با  نمونه  ارتباط  و  نمونه  د ر  موجود   کيفيات  کشف  به  د انشجویان 
با  بنابراین  د ارد .  مثبت  تأثير  برد اشت  موفقيت  د ر  طراحی  اید ه 
توجه به اینکه د ر اقد ام پژوهی نمی توان اد عای تعميم د اشت، روش 

این  قالب  د ر  برد اشت صحيح  آموزش  برای  امکان پذیر  پيشنهاد ی 
گام ها تد وین می شود :

به  وی  هد ایت  و  مسأله  با  د انشجو  مواجهه  با  اول  قد م  -  د ر 
پرسشگری، کنجکاوی وی برانگيخته شود .

-  جستجوی نمونه هد فمند  باشد  و د ر جهت یافتن پاسخی برای 
سواالت باشد .

نتیجه

ارتقای اید ه آفرینی د ر طراحی معماری به روش اقد ام پژوهی
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-  کيفيات موجود  د ر نمونه با هد ایت مد رس کشف شود . این کار 
می تواند  به کمک مقایسه نمونه ها با یکد یگر تسهيل شود .

-  عالوه بر کيفيات نمونه، رابطه نمونه با اید ه موجود  د ر ذهن د ر 
قالب شباهت ها، تفاوت ها، تضاد ها و بی قاعد گی ها کشف شود .
-  د ستورالعمل تحليل همه جانبه نمونه چند ان مؤثر نيست.

تفاوت یافته این پژوهش با سایرین این است که به جای ایجاد  
روشی  د انشجویان،  برای  استفاد ه  مورد   فرآیند  طراحی  الگوی  یک 
برای مد رسين ارائه می د هد  که به این وسيله توانایی د انشجویان را 
ارتقا د هند  و مهارت های آنها را تقویت کنند . جنبه متفاوت د یگر این 
پژوهش با سایرین، د ر روش تحقيق آن است. معموالً سایر مطالعات 
آموزش  برای  راهکاری  تا  نمود ند   تالش  منطقی  نظریه پرد ازی  با 
قالب یک روش شبه تجربی  را د ر  از آن  استفاد ه  و  بيابند   برد اشت 
آزمون نمود ند . د ر این پژوهش از روش اقد ام پژوهی استفاد ه شد  که 
روشی جد ید  د ر حوزه آموزش است و با تئوری های جد ید  طراحی 
همخوانی د ارد . یکی از ابعاد  نوآوری این پژوهش، تأکيد  بر کاربرد ی 
بود ن یافته ها است که نتایج عملی تر و ملموس تری را برای آموزش 

معماری ارائه می نماید . بنابراین جهت آموزش برد اشت صحيح باید  
کنجکاوی د انشجویان را د ر برخورد  با نمونه تقویت نمود  و اکتشاف 
ارتباطات را تمرین کرد . اما کيفياتی که د انشجویان از نمونه ها کشف 
به آموزش د ارد  که به کل آموزش معماری د ر همه  نياز  می کنند  
و  ارزش ها  شناخت  ارتقای  بنابراین  است.  وابسته  د روس  و  مراحل 
کيفيات معماری د انشجویان به کمک کليه د روس معماری و تمرین 
کشف کيفيات و ارتباط با اید ه طراحی د ر د روس پایه جهت ارتقای 
توانایی د انشجویان د ر برد اشت از نمونه پيشنهاد  می شود . همچنين 
ابعاد   از  را  نمونه  د انشجویان  اینکه  د اد   نشان  پژوهش  این  نتيجه 
مختلف تحليل کنند ، راهکار مؤثری نيست بلکه آنها باید  به سراغ 
نمونه رفته تا کيفيتی را از آن کشف کنند . ممکن است د انشجو از 
یک نمونه تنها یک نکته را برد اشت نماید  و نيازی نيست تمام ابعاد  
نمونه را تحليل نماید . یافته ها نشان د اد  که شيوه آموزش پيشنهاد  
شد ه د ر این پژوهش بر شاخص های کيفيت اید ه و نوع شباهت اید ه 
و نمونه مؤثر است، اما تأثير چند انی د ر شاخص بد اعت اید ه ند ارد  

که نياز برای مطالعات بيشتر را نشان می د هد .

پی نوشت ها
1. Iconic
2. Design Inspiration
3. Case-Based Design
4. Adaptation
5. Design-by-Analogy
6. Design Fixation

7. د وره نهفتگی از مراحل تعریف شد ه فرآیند  خالقيت شامل آماد گی 
اوليه، تد ارك، نهفتگی، روشنگری و نفی و اثبات است )الوسون، ۱۳۸۸(. 

8. Analogical Thinking
9. Chi Square
10. Discovery learning Theory, Exploratory Learning

فهرست منابع
د ر  پيشينه ها  از  خالقانه  بهره گيری   ،)۱۳۹۱( حسين      محمد   ذاکری، 
طراحی معماری. رساله د کتری معماری، د انشگاه تهران، پرد یس هنرهای 

زیبا. د انشکد ه معماری.
سرفصل  و  برنامه  کلی،  مشخصات   ،)۱۳77( برنامه ریزی      عالی  شورای 
تهران: وزارت علوم تحقيقات   د روس د وره کارشناسی مهند سی معماری، 

فناوری.
غالمرضا      اکرمی،  و  اصغر  محمد مراد ی،  محسن؛  فيضی،  ليال؛  علی پور، 
نشریه  معماری،  اید ه پرد ازی  د ر  نمونه ها  از  صحيح  برد اشت   ،)۱۳۹5(

هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، د وره 2۱ شماره ۳، صص ۸۱ - ۹0.
ابهام زد ایی  می اند یشند   چگونه  طراحان   ،)۱۳۸۸( برایان      الوسون، 
انتشارات  تهران:  سوم.  ویرایش  ند یمی.  حميد   ترجمه  طراحی،  فرآیند   از 

د انشگاه شهيد  بهشتی. 
ميرجانی، حميد      )۱۳۸۸(، رجوع معمارانه به گذشته، جستجوی روشی 
جهت کسب د انش عملی طراحی از طریق تجربه مصاد یق معماری، رساله 

د کتری معماری، د انشگاه شهيد  بهشتی.
ند یمی، حميد ؛ شریعت راد ، فرهاد      )۱۳۹۱(، منابع اید ه پرد ازی معماری 

جستاری د ر فرآیند  اید ه پرد ازی چند  معمار از جامعه حرفه ای کشور، نشریه 
هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی، د وره ۱7 شماره 2، صص ۱۴-5.

Agogué، M; Kazakçi, A; Hatchuel, A; Masson, P; 
Weil, B; Poirel, N & Cassotti, M. )2014(, The Impact 
of Type of Examples on Originality: Explaining Fixa-
tion and Stimulation Effects, The Journal of Creative 
Behavior 48 )1(, pp. 1-12.

Alexander, P. A; Dumas, D; Grossnickle, E. M; List, 
A & Firetto C. M. )2016(, Measuring Relational Rea-
soning, The Journal of Experimental Education 84 )1(, 
pp.119-151.

Alipour, L; Faizi, M; Moradi A. M & Akrami, Gh. 
)2017(, The Impact of Designers’ Goals on Design-by-
Analogy, Design Studies 51, pp.  1-24.

Alipour, L; Faizi, M; Moradi A. M & Akrami, Gh. 
)2018(, A Review of Design Fixation: Research Direc-
tions and Key Factors, International Journal of Design 
Creativity and Innovation, 6 )1-2(, pp.  22-35.

Camburn, B; Viswanathan, V; Linsey, J; Ander-
son, D; Jensen, D; Crawford, R; Otto, K & Wood, K. 
)2017(, Design Prototyping Methods: State of the Art 
in Strategies, Techniques, and Guidelines, Design Sci-
ence, 3 )13(, pp.1-33

Cardoso, C & Badke-Schaub, P. )2009(, Give Design 
a Break? The Role of Incubation Periods During Idea 
Generation. In DS 58-2: Proceedings of ICED 09, the 
17th International Conference on Engineering Design, 
Vol. 2, Design Theory and Research Methodology, 
Palo Alto, CA, USA, pp. 24.-27

Casakin, H. )2004(, Visual Analogy as a Cognitive 



5۹

Strategy in the Design Process: Expert Versus Novice 
Performance, Journal of Design Research 4 )2(, pp. 
253-268.

Christensen, B. T & Schunn, C. D. )2007(, The Rela-
tionship of Analogical Distance to Analogical Function 
and Preinventive Structure: The Case of Engineering 
Design, Memory & cognition 35 )1(, pp. 29-38.

Chrysikou, E. G & Weisberg, R. W. )2005(, Follow-
ing the Wrong Footsteps: Fixation Effects of Pictorial 
Examples in a Design Problem-Solving Task, Journal 
of Experimental Psychology: Learning, Memory, and 
Cognition 31 )5(, pp. 11-34.

Cross, N. )2007(, Forty Years of Design Research, 
Design studies 28 )1(, pp. 1-4.

Dean, D. L; Hender, J. M; Rodgers, T. L & Santanen, 
E. L. )2006(, Identifying quality, novel, and creative 
ideas: Constructs and scales for idea evaluation, Jour-
nal of the Association for Information Systems, 7 )1(, 
pp.  646-698.

Dumas, D; Alexander, P. A & Grossnickle, E. M. 
)2013(, Relational Reasoning and Its Manifestations 
in the Educational Context: A Systematic Review of 
the Literature, Educational Psychology Review 25 )3(, 
pp.  391-427.

Dumas, D; Schmidt, L. C & Alexander, P. A. )2016(, 
Predicting Creative Problem Solving in Engineering 
Design, Thinking Skills and Creativity 21, pp.50-66.

Eckert, C; Stacey, M & Clarkson, J. )2000(, Algo-
rithms and Inspirations: Creative Reuse of Design Ex-
perience. In Proceedings of the Greenwich 2000 Inter-
national Symposium: Digital Creativity, pp.1-10.

Eilouti, B. H. )2009(, Design Knowledge Recycling 
Using Precedent-Based Analysis and Synthesis Mod-
els. Design Studies 30 )4(, pp.  340-368.

Goldschmidt, G. )2001(, Visual Analogy: A Strategy 
for Design Reasoning and Learning. Design know-
ing and learning: Cognition in design education )21(, 
pp.199-220.

Goldschmidt, G. )2011(, Avoiding Design Fixation: 
Transformation and Abstraction in Mapping from 
Source to Target. The Journal of creative behavior 45 
)2(, pp.92-100.

Gonçalves, M. )2016(, Decoding Designers’ Inspira-
tion Process, PhD Thesis in Delft University of Tech-
nology, TU Delft, Netherlands.

Heylighen, A & Neuckermans, H. )2002(, Are Archi-
tects Natural Case-Based Designers? Experts Speak-
ing. The Design Journal, 5 )2(, pp.8-22.

Holyoak, K. J & Thagard, P. )1997(, The Analogical 

Mind. American Psychologist 52 )1(, pp.35-44.
Jansson, D. G & Smith, S. M. )1991(, Design Fixa-

tion, Design Studies 12 )1(, pp.3-11.
Lodico, M. G; Dean T. S & Voegtle, K. H )2010( 

Methods in Educational Research: From Theory to 
Practice.  Second edition, John Wiley & Sons, USA.

Moreno, D. P; Hernández, A. A; Yang, M. C; Otto, 
K. N; Hölttä-Otto, K; Linsey, J. S; Wood K. L & Lin-
den, A. )2014(. Fundamental Studies in Design-by-
Analogy: A Focus on Domain-Knowledge Experts and 
Applications to Transactional Design Problems. De-
sign Studies 35 )3(, pp.  232-272.

Omstedt, A. )2016(, Connecting Analytical Thinking 
and Intuition: Challenge’s for Leadership and Educa-
tion in Earth System Sciences, In Proceeding of Mul-
tiple drivers for Earth system changes in the Baltic Sea 
region conference, Nida, Curonian Spit, Lithuania, In-
ternational Baltic Earth Secretariat Publications, Ger-
many.

Ozkan, O & Dogan, F. )2013(, Cognitive Strategies 
of Analogical Reasoning in Design: Differences be-
tween Expert and Novice Designers. Design Studies 
34 )2(, pp. 161-192.

Schön, D. A. )1985(, The Design Studio: An Explo-
ration of Its Traditions and Potentials, International 
Specialized Book Service Incorporated, RIBA publica-
tions limited, London, England.

Shah, J. J; Smith, S. M & Vargas-Hernandez, N. 
)2003(, Metrics for measuring ideation effectiveness, 
Design Studies, 24 )2(, pp.111-134.

Stringer, E. T. )2013(, Action Research, Sage Publi-
cations, London, England.

Tseng, I; Moss, J; Cagan, J & Kotovsky, K. )2008(, 
The Role of Timing and Analogical Similarity in the 
Stimulation of Idea Generation in Design, Design 
Studies 29 )3(, pp. 203-221.

Tsenn, J; Atilola, O; McAdams, D. A & Linsey, J. S. 
)2014(, The Effects of Time and Incubation on Design 
Concept Generation, Design Studies 35 )5(, pp.500-
526.

Viswanathan, V; Atilola, O; Esposito, N & Linsey, 
J. S. )2014( A Study on the Role of Physical Models 
in the Mitigation of Design Fixation, Journal of Engi-
neering Design 25 )1-3(, pp.25

Youmans, R. J. )2011(, The Effects of Physical Pro-
totyping and Group Work on the Reduction of Design 
Fixation, Design Studies 32 )2(, pp.115-138.

ارتقای اید ه آفرینی د ر طراحی معماری به روش اقد ام پژوهی



* Tel: )+98-21( 66972083, E-mail: leila.alipour@ut.ac.ir.

Improving Precedent-Based Architectural Design Ideation
with Action Research Methodology

Leyla Alipour*

Assistant professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran. 
 )Received 10 Nov 2019, Accepted 12 Feb 2019(

esigners frequently use precedents to create new 
designs. Analyzing similar cases in architecture 

education is a common technic. Today, the informa-
tion is easily accessible, and students have access to 
the wide range of pictures of architecture precedents. 
The superficial or literal adaptation from precedents is 
common, and it is one of the challenges of contempo-
rary architecture design. Architecture trainers need to 
use a method or training to improve the ability of stu-
dents at the true adaption from cases and teach them to 
avoid copying or literal and superficial mapping. Some 
researchers proposed some strategies for this problem. 
For example; having an incubation time, creating a 
three-dimensional model of precedents, informing the 
negative properties of precedent, and using the ideation 
methods to help ideation ability. Some others focused 
on the design process and proposed some steps for ex-
ample abstracting and perception of the cases, transfor-
mation for adaption, modifying, adding, or subtracting 
elements, or transforming the form, connecting to the 
source and related to it, interpretation, organizing, cat-
egorizing, typology, questionable encounter, sketch-
ing, conceptual notation, relation and new compilation. 
Beside these researches, there is yet a lack of practical 
training for the architecture education that can develop 
the ability of students at the true adaption from cases 
and teach them to avoid copying or literal and superfi-
cial mapping. The aim of this research was improving 
the ability of novice architecture students in the struc-
tural adaptation of cases. The main question was how 
we can improve the ability of students in ideation with 
the true adaptation from the precedents. There are two 
sub-questions. What is the suitable training to develop 
architecture students ideation based on interactive ap-
proach? And if this training has impact on improving 
the factors of true adaptation and creativity of design. 

To find practical training, we did action research in a 
semester in a design class of bachelor students of archi-
tecture. The number of 45 architecture students partici-
pated in the experiment in two groups of experiment 
and control. Seventeen participants were randomly as-
signed to the control group and thus did not receive 
the training instruction. The experimental group was 
taught the training. At the end of the semester, by an 
experiment in the form of a design task, the ideation 
abilities of both groups have been compared.The re-
sults demonstrated that analyzing the architecture 
cases in different aspects did not improve the ideation 
ability if students but training to discover the architec-
ture quality of cases, the relations between cases, and 
the relation between the case and design idea improved 
the relational thinking ability of students and leads to 
improving the design ideation. Therefore using such 
training to improve curiosity and exploratory thinking 
besides relational thinking training can be proposed as 
an effective way. At the same time students must be fa-
miliar with architecture qualities and values, therefore 
all architecture education programs can be effective on 
the design ideation ability of students and not just a 
specific training or lesson. The results can be used in 
architecture education and other fields of design edu-
cation. 

Keywords: Ideation, Architecture Precedents, Action 
Research, to Discover, Relational Thinking.
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